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1. VOORWOORD
‘Vooruit met ons dorp!’
Beste dorpsgenoten,
In 2014 kreeg de Transparante partij voor Algemeen Belang, afgekort T@B, steun van een groot
aantal kiezers in ons dorp. Afgelopen vier jaar heeft de T@B de kans gekregen om ons dorp
daadkrachtig te besturen. Jaren waar onze gemeente aan het begin kampte met flinke bezuinigingen
en een economische crisis. Maar aan het eind van die periode klom onze gemeente uit het dal.
Wat is T@B?
De T@B is de lokale dorpspartij en de grootste in de gemeenteraad. Met zes zetels zijn wij úw stem in
de raadszaal. Twee wethouders voeren voor u het lokale beleid uit.
Wij zijn niet links of rechts, maar echt een daadkrachtige, democratische dorpspartij. Een partij die
geen politiek bedrijft, maar transparant samenwerkt om het beste voor ons dorp te bereiken.
Wat is er bereikt?
Er is in die jaren veel voor u bereikt! Bijvoorbeeld;
onze schulden zijn met miljoenen afgelost;
uw belastingen zijn uitsluitend met de inflatie aangepast;
nieuwe voorzieningen zijn voor u gebouwd, zoals sporthal Het Dok en de Regenboogschool;
grote maatregelen zijn genomen tegen wateroverlast, zodat u droge voeten houdt;
samen met het Sociaal Team is de zorg dichtbij en goed voor u geregeld;
en ons dorp is zelfstandig gebleven door samenwerking met de regio Drechtsteden.
Meer voor u bereikte successen vindt u verderop in ons verkiezingsprogramma.
Waarom T@B stemmen?
Er is in ons dorp veel bereikt, maar er is nog genoeg te doen! Afgelopen jaren heeft de T@B bewezen
succesvol ons dorp voor u te kunnen besturen. Daar gaan we graag mee door! Zo willen wij onder
andere voor u;
-

de belasting laag houden;
de gemeente klantvriendelijker maken, door betere communicatie, schrappen van regels en
snel afhandelen van vergunningaanvragen;
(duurzame) woningen voor ieders portemonnee blijven bouwen;
verkeersknelpunten in ons dorp verbeteren;
ruimte aan onze bedrijven geven door aanleg bedrijventerrein ’t Oog;
de zorg verder verbeteren door u maatwerk te bieden;
samen met de sociale dienst werkloze inwoners aan een baan helpen;
meer recreatie in ons dorp mogelijk maken, zoals de aanleg van een buitendijkse jachthaven.

Kunnen we 21 maart 2018 op u rekenen? Het is nu tijd om samen door te pakken.
Dus…vooruit met ons dorp!
Met vriendelijke groet,

Kor Nederveen
Lijsttrekker Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B)
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2. BESTE DORP OM TE WONEN EN TE WERKEN
Inwoners uit de bijstand aan het werk
De T@B wil minder mensen in de bijstand door lokale bedrijven actief te ondersteunen. Dit kan door
bedrijven financieel te belonen wanneer zij bijstandcliënten in dienst nemen. De kosten voor deze
regeling zijn lager dan die van de bijstand. Dit bespaart de sociale dienst, dus onze gemeente, geld.
Actie:

Actiever bedrijven helpen en stimuleren om inwoners uit de bijstand in dienst te nemen.

Werk en opleiden in de scheepsbouw en maakindustrie
Ons dorp heeft veel maritieme bedrijven en die hebben behoefte aan goed opgeleide medewerkers.
Ook moeten we voorkomen dat onze jongeren wegtrekken uit ons dorp. Werk betekent immers banen
en dat is goed voor onze economie.
Het college heeft afgelopen periode hier de eerste stappen in gezet om een maritiem
opleidingsinstituut in ons dorp, of door de omvang die hiervoor nodig is in onze regio, te verkennen.
Dit doen we samen met onze scheepsbouwers, Bouwmensen (voorheen Bouwschakel) en STC
Group, een kennisinstelling voor scheepvaart en transport. De inventarisatie is achter de rug, maar nu
moeten we doorpakken door het gewoon te realiseren.
Actie:

Realisatie van een maritiem opleidingsinstituut.

Snelle aanleg bedrijventerrein in 't Oog.
Afgelopen periode is gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van bedrijventerrein in 't Oog
(tussen de sporen). In de komende periode moet het terrein snel worden aangelegd, zodat onze
bedrijven de ruimte hebben om uit te breiden of te verhuizen. Ook trekt het nieuwe bedrijven aan.
Actie:

Aanleg van het bedrijventerrein ’t Oog.

Bedrijven krijgen zeggenschap over eigen bedrijventerrein
Bedrijven dienen de mogelijkheid te krijgen om diverse zaken zelf te organiseren op hun
bedrijventerrein. Voorbeelden hiervan zijn de inrichting van de locatie, afvalinzameling, glasvezel,
beveiliging, etc. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het invoeren van een bedrijven
investeringszone (BIZ). Op bedrijventerrein Nieuweweg hebben ondernemers in overleg met de
gemeente dit idee afgelopen periode goed opgepakt. Goed voorbeeld doet volgen!
Actie:

T@B wil dat bedrijven meer zaken zelf kunnen regelen op hun bedrijventerrein.

Terrassen in winkelcentrum stimuleren
Afgelopen jaren heeft de T@B in het college hard gewerkt aan het verder versterken van
winkelcentrum De Giessenhof. Zo is de bestrating aangepakt en is het centrum uitgebreid met winkels
en appartementen. Samen met Rabobank en winkeliers werkt de gemeente aan het project 'De
Nieuwe Winkelstraat'. Een gezamenlijk plan voor het aantrekkelijk houden van het winkelcentrum.
Belangrijk is dat inwoners langer in ons winkelcentrum blijven door beleving. Deze gezelligheid wil de
T@B stimuleren door het verstrekken van vergunningen voor terrassen te vergemakkelijken.
Actie:

Terrassen in onze winkelcentrum stimuleren, bijvoorbeeld door het verstrekken van een
eenvoudige en goedkope vergunning.
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Initiatieven toejuichen
Hoe goed gaat het met de woonomgeving, lichamelijke en geestelijke gezondheid, onderwijs,
recreatie en sociale contacten van onze inwoners?
De T@B wil dat verenigingen en inwoners meer mogelijkheden krijgen om collectieve voorzieningen
van de gemeente over te nemen. Dat kan gaan om het beheer van de sportvelden en sporthallen
maar ook om wijkcentra. Bewonersinitiatieven om de wijk leefbaar, groener en veiliger maken moeten
door de gemeente actief ondersteund worden.
Acties: Sportvoorzieningen en wijkcentra overdragen aan verenigingen;
Bewonersinitiatieven stimuleren.

Onderwijs voor uw kind in ons dorp en de regio dichtbij
Onderwijs behoort tot één van de kernfaciliteiten van onze gemeenschap. Zonder scholen zal het dorp
als vestigingsplaats een stuk onaantrekkelijker worden, zowel voor inwoners als ook het bedrijfsleven.
De T@B vindt het zéér belangrijk dat het onderwijs, in al zijn diversiteit, behouden blijft voor
Hardinxveld-Giessendam. De T@B zal zich blijven inzetten voor het behoud en versterking van het
voortgezet onderwijs in ons dorp. In de afgelopen periode zijn ook verkennende gesprekken geweest
om te kijken of een maritieme opleiding mogelijk is binnen ons dorp en onze regio. Zo willen wij
voorkomen dat jongeren wegtrekken uit ons dorp. Zie in dit partijprogramma ‘werk en opleiden in de
scheepsbouw en maakindustrie’. Met het behoud en versterking van het huidige onderwijs én het
realiseren van een praktijkgerichte maritieme/technische opleiding zal de toekomst van het onderwijs
in ons dorp een stevig fundament krijgen.
Acties: De T@B blijft zich inzetten voor het behoud en versterking van het voortgezet onderwijs in ons
dorp.

De jeugd heeft eigen mening en eigen wensen
De T@B ziet graag een samenwerking tussen de jeugd en de gemeente. Ook hier geldt dat wanneer
er plannen zijn voor voorzieningen voor de jeugd, er met de jeugd wordt gepraat. Niet over de jeugd
praten en voor hen beslissen, maar mét de jeugd. Zij hebben een eigen geluid en die willen wij graag
horen!
Actie:

De T@B wil overleg met onze jongeren wanneer het onderwerpen zijn, die voor hen belangrijk
zijn. Jongeren praten mee!

Voorzieningen voor de jeugd
De jeugd heeft de toekomst! Goed onderwijs, sportvoorzieningen, mooie uitdagende speelplaatsen en
vrijetijdsbesteding mogelijkheden. De T@B staat voor een goede opgroeiomgeving in HardinxveldGiessendam. De jeugd heeft voorzieningen en uitdagingen nodig die een basis zijn om gelijke kansen
te creëren. Niet iedereen heeft van huis uit dezelfde mogelijkheden. De T@B wil gelijke ontwikkelingen ontplooiingskansen voor iedereen. Ongelijkheid moet zoveel mogelijk worden opgeheven.
Als volwassenen wordt er steeds meer van ons gevraagd. Daarom moeten we samen een goede
basis voor onze jeugd bieden, zij zijn de volwassenen die in de toekomst de maatschappij draaiende
houden. Investeren in de toekomst is goed zorgen voor de jeugd van NU, dat is T@B.
Actie:

Voorzieningen voor jeugd van 0 t/m 18 jaar.
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Buitenbad openen met indoorspeeltuin
Vorig jaar is een intentie-overeenkomst getekend voor de bouw van een indoorspeeltuin in combinatie
met de heropening van de buitenbaden bij zwembad De Duikelaar
Hiermee zijn onze kinderen straks een speelparadijs rijker en worden de eerder gesloten buitenbaden
weer heropend. Dit betekent een investering, maar door de synergie tussen beiden worden ook
kosten bespaard en zijn de buitenbaden goedkoper dan voorheen!
Actie:

Uitvoeren van gemaakt plan voor bouw indoorspeeltuin en openen buitenbaden bij zwembad
De Duikelaar.

Volop ruimte voor de sport en sporthallen van de verenigingen
Bewegen is goed voor onze gezondheid. De gemeente moet dit stimuleren door sportverenigingen de
ruimte te geven en sporthallen aan hen over te dragen. Bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of
een andere beheersvorm. Maar wel voor, door en van onze verenigingen. Daarmee gaan zij zelf over
hun eigen voorzieningen! Zo is sporthal Het Dok een groot succes! T@B heeft hier graag aan
meegewerkt. De Wielewaal voldoet niet meer aan de tegenwoordige eisen van de diverse
sportbonden. Om te kunnen waarborgen dat de diverse verenigingen hun wedstrijden in ons dorp
kunnen blijven spelen, dient deze hal aangepast te worden. Topsport behoort ook tot de
mogelijkheden. De gemeente moet hier ruimte voor geven, maar de verenigingen moeten dit zelf
invullen.
Actie:

De Wielewaal aanpassen aan huidige eisen en samen met de Appelgaard overdragen
aan onze sportverenigingen.

Nieuwe korfbalvelden HKC en Vriendenschaar
Ons dorp is een korfbalbolwerk, met twee bloeiende verenigingen. De korfbalwedstrijden vinden
tegenwoordig zowel in een sporthal als op kunstgras plaats. De korfbalbond heeft recent besloten dat
er kleinere veldafmetingen op (kunst)gras moeten komen. Naast dit feit zijn ook de kunstgrasvelden bij
HKC en Vriendenschaar aan vervanging toe. De T@B wil graag snel nieuwe kunstgrasvelden voor
beide verenigingen.
Ook wil de T@B de mogelijkheid verkennen om de velden en kantine van Vriendenschaar te
verplaatsen naar de scholenstrook bij sporthal De Appelgaard. Op de vrijgekomen locatie aan de
Sluisweg kunnen dan nieuwe woningen gebouwd worden, waarvan de opbrengsten kunnen worden
gebruikt voor de financiering van de nieuwe velden. Zo heeft ook Vriendenschaar alles bij elkaar op
één locatie, bij De Appelgaard. Uiteraard wil de T@B dit alleen doorvoeren in overleg met en met
instemming van Vriendenschaar.
Actie:

Aanleg nieuwe kunstgras korfbalvelden bij HKC en Vriendenschaar en verkennen verplaatsing
velden en kantine Vriendenschaar naar sportzaal De Appelgaard.

Reizen met de veerdienst voor u verbeteren
De betaalbaarheid voor gemeenten aan de veerponten van Riveer staat onder druk. Daarom is het
belangrijk om vervoer over water meer te stimuleren. Helaas gaat Riveer richting het westen niet verder
dan Boven-Hardinxveld en De Waterbus niet verder dan Sliedrecht. Daarom staat de T@B voor een
extra halte in Beneden-Hardinxveld, bijvoorbeeld ter hoogte van de Nieuweweg, IJzergieterij of bij de
toekomstige buitendijkse jachthaven. Samen met een koppeling van de Waterbushalte in Sliedrecht is
ons dorp nog beter bereikbaar en kunt u via het water naar Gorinchem, Dordrecht en verder en zo
eventuele files vermijden.
Actie:

Aanleg pontsteiger in Beneden-Hardinxveld en aansluiting met de Waterbus in Sliedrecht.
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Ruime openingstijden sluisjes
Onze inwoners zijn liefhebbers van watersport en velen zijn dan ook in het bezit van een boot. De
booteigenaren maken veel gebruik van de diverse sluizen die binnen de gemeentegrenzen liggen. De
huidige bedieningstijden zijn vaak een belemmering, met name in de zomerperiode. De T@B is
daarom voorstander van ruimere bedieningstijden van de diverse sluizen in de zomerperiode. En van
het goed afstemmen van de bedieningstijden. Zodat u ’s avonds na het werk nog lekker kan gaan
varen!
Actie:

Met Waterschap Rivierenland ruimere openingstijden realiseren.

Start aanleg buitendijkse jachthaven
Afgelopen vier jaar is de T@B in het college druk geweest met de voorbereidingen voor een
buitendijkse jachthaven. Dat kost veel tijd. Gesprekken zijn gevoerd met Rijkswaterstaat, Ministerie,
Waterschap, pachter, Domeinen en initiatiefnemers. Een projectgroep is gevormd en een plan is
gemaakt. Dat plan moet verder worden uitgewerkt. Komende periode is het dan ook zover, de
buitendijkse jachthaven moet worden aangelegd tussen de trailerhelling en de Peulensluis. Een
locatie om te genieten van de rivier, de horeca en de natuur!
Actie:

Plan buitendijkse jachthaven nu verder uitwerken en aanleggen.

Meer recreatie en toerisme
De ligging van ons dorp is ronduit prachtig. Hierbij kunt u denken aan de rivier De Merwede, het
polderlandschap met weiden en fraaie waterpartijen. Maar ook aan Nationaal Park De Biesbosch en
de centrale ligging ten opzichte van leuke steden als Gorinchem en Dordrecht. Ook de molens van
Kinderdijk liggen op fietsafstand. De combinatie van deze zaken maakt ons dorp tot een prima
gemeente om te wonen en zijn er volop gelegenheden voor ontspanning.
Ons dorp kent geen traditie van intensieve en grootschalige recreatie en toerisme. Dit hoeft wat de
T@B betreft ook niet. Toch willen wij de recreatie op het water en in het landelijke gebied een impuls
geven. Samenwerking tussen bedrijfsleven, horeca en de gemeente kan leiden tot:




Opzetten en uitbreiden van fiets- en wandelroutes;
Beter toegankelijk maken van de rivier voor (dag)recreatie en watersport, door bijvoorbeeld
langere en/of betere bedieningstijden van sluizen;
Het opzetten van bed & breakfast gelegenheden, enkele camperplaatsen of een mini
(boeren)camping.

Op deze wijze kunnen we vakantiegangers laten genieten van ons mooie dorp en leveren deze
initiatieven ook nog een positieve bijdrage aan de horeca en middenstand.
Actie:

Initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van recreatie en toerisme actief ondersteunen,
waarbij het typische dorpse karakter van ons dorp vanzelfsprekend gewaarborgd blijft.

Dorp nog aantrekkelijker maken
Belangrijk is dat we oog hebben voor iedere dorpskern, zowel Neder-Hardinxveld, Giessendam als
Boven-Hardinxveld. We zijn namelijk één gemeente. Neem bijvoorbeeld Boven-Hardinxveld. Voor de
inwoners van Boven-Hardinxveld is afgelopen vier jaar veel gerealiseerd, zoals:




Volop sportfaciliteiten voor iedereen in de nieuwe sporthal Het Dok;
Uitgaansgelegenheid met dorpshuisfunctie behouden door de komst van partycentrum ’t Hart
(voorheen Dorpshuis Drijvershof);
Moderne en veilige onderwijsfaciliteiten voor onze kinderen in de vorm van de nieuwe
Regenboogschool en de verbouwing van de Merwedeschool;
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Boeken blijven voor een ieder beschikbaar door behoudt van de bibliotheek (Lange Wei);
Nieuwe woningen in de Morgenslag;
Wateroverlast in uw omgeving is teruggedrongen door diverse maatregelen, zoals
pompvoorzieningen en nieuwe riolering;
Ontspanning in de natuur binnen handbereik door aanleg natuurpad De Avelingen;

In Boven-Hardinxveld wil de T@B de komende jaren nog meer bereiken. Wat dacht u bijvoorbeeld
van:





Het woningbouwplan ‘Rokerij’, tussen De Buurt en de Rivierdijk, waarbij appartementen en
woonhuizen in diverse prijsklassen worden gebouwd. Op deze manier verdwijnt op een
prachtige locatie een oude industriebestemming voor woningen. Bij dat plan is het belangrijk
om de karakteristieke uitstraling van de Buurt erbij te betrekken en een goede afwikkeling van
verkeer;
Genieten van het uitzicht over de rivier, door het realiseren van een horecagelegenheid met
terras binnendijks in het plan ‘Rokerij’ of buitendijks op de hoek Buitenweistraat;
Meer zitbanken plaatsen aan de Rivierdijk.

Zoals gesteld geldt dit niet alleen voor Boven-Hardinxveld. Maar heeft de T@B oog voor alle kernen.
De komende jaren zal de T@B niet stil zitten. De plannen zijn veelbelovend. Wat dacht u in NederHardinxveld bijvoorbeeld van:







Plan buitendijkse jachthaven uitvoeren;
Verkeersituaties veiliger maken, zoals spoorwegovergangen en oversteekplaatsen;
Nieuweweg ontlasten van verkeer door aanleg nieuw tracé;
Ruimere openingstijden sluisjes;
Aanleg (extra) pontsteiger;
Buitenbaden openen met indoorspeeltuin aan de Sluisweg.

Investeren in duurzaamheid en sparen door verkoop aandelen Eneco
Onze gemeente heeft aandelen in Eneco. Dit levert jaarlijks een paar ton in euro’s op (dividend). Een
meerderheid van de aandeelhouders wil de aandelen waarschijnlijk verkopen aan een bedrijf. De
T@B is voor verkoop van de aandelen. Dat zal eenmalig miljoenen euro's opleveren. Dat geld wil
onze partij inzetten voor:
1. Investeren in duurzaamheid, zoals het energiezuiniger maken van het gemeentehuis.
Hiermee besparen we jaarlijks energiekosten;
2. Verbeteren van lokale voorzieningen, bijvoorbeeld het nog aantrekkelijker maken van het
zwembad. Dit leidt tot meer bezoekers en meer opbrengsten;
3. Aanvullen van de gemeentelijke spaarpot. T@B wil de reserves van de gemeente verder
aanvullen, zodat uw gemeente minder schulden heeft en financieel nog gezonder wordt.
Actie:

Verkoop van de Eneco aandelen en het beschikbare geld gebruiken voor duurzaamheid,
verbeteren van lokale voorzieningen en het aanvullen van de gemeentelijke spaarpot.
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Meer duurzaamheid in ons dorp
Het milieu is en blijft een belangrijk onderwerp. De kreet ‘een beter milieu begint bij jezelf’ is zeker
waar, maar onze gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie. De komende periode verdienen het
milieu en duurzaamheid nog meer aandacht.
De bouwbranche is bij uitstek geschikt voor deze aandacht. Immers, zijn er bij bouwwerkzaamheden
legio mogelijkheden om duurzaamheid te bevorderen. Gemeentelijke gebouwen, zoals het
gemeentehuis, kunnen energiezuinig worden gemaakt via zonnepanelen, warmte-koude opslag
(WKO) en andere technieken. Een geschikt moment om deze voorzieningen aan te brengen is tijdens
(regulier) onderhoud, waardoor de kosten beheersbaar blijven. Ook bij de aanleg c.q. revisie van
(nieuwe) straten en bedrijventerreinen dient rekening gehouden te worden met duurzaamheid.
Bij nieuwe bouwprojecten moet rekening worden gehouden met het bevorderen van duurzaamheid.
De Rijksoverheid heeft hiervoor beleid ontwikkeld en aannemers worden gestimuleerd om zelfs nog
een stapje verder te gaan. De T@B vindt dit een goede zaak, maar dit mag niet ten koste gaan van de
betaalbaarheid van deze nieuwbouwwoningen. De mogelijkheid om in te stappen in de woningmarkt
en de doorstroming zijn en blijven belangrijk voor iedereen.
Omnivera GWZ zet zich in voor het duurzamer maken van de sociale huurwoningen. Onze partij wil dit
ook stimuleren voor inwoners van ons dorp met een koopwoning. De T@B wil graag een platform
opzetten, waarbij lokale bedrijven een rol spelen in het verduurzamen van uw huis. Dit is goed voor de
lokale werkgelegenheid en het besparen op energie voor de eigenaren.
Actie:





Gemeentelijke gebouwen bij (regulier) onderhoud duurzamer maken via zonnepanelen, etc.;
Duurzaamheid toepassen bij aanleg en revisie van (nieuwe) straten en bedrijventerreinen;
Idem voor nieuwe woningbouwprojecten, maar niet ten koste van de betaalbaarheid;
Platform opzetten met lokale bedrijven die koopwoningen kunnen verduurzamen via
bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, etc.

Niet meer vluchtelingen, maar betere integratie
Ons dorp voldoet aan de gestelde opname van vluchtelingen door het rijk. In Hardinxveld-Giessendam
is geen ruimte voor grootschalige (crisis)opvang. Onze inspanningen moeten gericht zijn op een zo
snel mogelijke deelname aan onze samenleving van nieuwkomers. Taal, scholing en (vrijwilligers)werk
zijn de belangrijkste voorwaarden.
Actie:

T@B gaat voor goede integratie van vluchtelingen (kwaliteit) en niet meer vluchtelingen
toelaten dan door het Rijk opgelegd (kwantiteit).

Voortzetten Maatschappelijke Agenda (MAG)
De inwoners en verenigingen weten het beste wat Hardinxveld-Giessendam op het gebied van
maatschappelijke voorzieningen nodig heeft. De financiële vergoeding hiervoor komt sinds 2016
vanuit de Maatschappelijke Agenda (MAG). De verenigingen en inwoners krijgen aan de hand van
doelen financiële middelen. Het betekent dat de sturing meer bij verenigingen en inwoners komt te
liggen. Wij vinden dat dit succesvolle beleid moet worden voortgezet.
Actie:

Voortzetten van de MAG en dit gemeenschapsgeld alleen inzetten voor voorzieningen met
een maatschappelijk doel.
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Voldoende woningen voor iedereen
Iedereen in ons dorp moet kunnen wonen in een woning naar zijn of haar portemonnee. Van starters
tot senioren. Daarom is doorstroming op de woningmarkt belangrijk. Dit wil de T@B bereiken door
nieuwe woningen te bouwen in De Blauwe Zoom, ’t Oog (tussen de sporen) en de Rokerij (bij De
Buurt in Boven-Hardinxveld). Ook blijft het een aandachtspunt om voldoende levensloopbestendige
woningen te realiseren, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.
Actie:

Voldoende woningen voor ieders portemonnee door nieuwbouw en doorstroming;
Levensloopbestendige woningen bouwen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Politie en brandweer op orde
Door bezuinigingen bij de landelijke politie en de regionale brandweer moet ons dorp niet onveiliger
worden. Daarom wil de T@B dat het rijk niet verder bespaart op het aantal wijkagenten. Door kosten
eerlijker te verdelen tussen deelnemende gemeenten heeft, o.a. de T@B, bereikt dat onze gemeente
meer dan € 400.000,- per jaar minder hoeft te betalen aan de brandweer. Verdere bezuinigingen
mogen niet leiden tot onveilige situaties. Eerder moet worden gezocht naar interne besparingen. Wij
moeten onze vrijwillige brandweer koesteren!
Actie:

Behoud van voldoende wijkagenten in ons dorp;
Bezuinigingen op de brandweer alleen in de organisatie, niet op veiligheid.

Veilige gemeente
Belangrijk is dat u veilig bent in onze gemeente. Helaas weten indringers soms kwetsbare ouderen in
ons dorp te beroven van hun bezittingen. De T@B wil dit voorkomen door in te zetten op preventie en
bewustwording, zodat ouderen niet snel onbekenden binnenlaten. Een goede samenwerking tussen
politie, buurttoezicht en gemeente is zéér belangrijk. De vrijwilligers van buurttoezicht moeten we dan
ook koesteren!
Actie:

Goede samenwerking op het gebied van preventie en signalering, tussen politie, buurttoezicht
en gemeente. Dit om berovingen en inbraken te voorkomen.
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3. GOEDE ZORG DICHTBIJ
Goede zorg en ondersteunen van mantelzorgers
Iedereen die daadwerkelijk zorg nodig heeft, dient deze ook te krijgen. De T@B ondersteunt dit van
harte en heeft de afgelopen periode hier ook zaken voor gerealiseerd. Zo is het Sociaal Team in het
leven geroepen, waardoor er een betere samenwerking is tussen diverse hulpverleners, zoals artsen,
wijkverpleging, jeugdwerkers, etc. De komende periode wil de T@B graag deze samenwerking verder
uitbouwen en verbeteren.
Echter nemen de kosten voor de zorg in Nederland ieder jaar fors toe. Dit betekent onder andere dat
de gemeenten de taak hebben om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast zijn de
gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle zorg voor kinderen, jongeren, ouderen en gehandicapten.
Mantelzorgers zijn hierbij onmisbaar en dus van groot belang. De T@B wil deze groep ondersteunen,
zodat de combinatie van gezin, werk en zorg beter kan worden gecombineerd.
Actie:

Ondersteunen van mantelzorgers, bijvoorbeeld met lokale samenwerkingspartners of
door respijtzorg.

Ouderen langer zelfstandig laten wonen
Voor onze ouderen is Hardinxveld Giessendam hun thuis en daarom wil de T@B goede
woonvoorzieningen voor ouderen om dit mogelijk te maken. Een goede mobiliteit, zorg dichtbij,
woonvoorzieningen op maat en een goede dienstverlening vanuit de gemeente moeten het mogelijk
maken om in ons dorp te kunnen blijven wonen. Ook wanneer daar ondersteuning voor nodig is!
Ouder worden én een goed en waardig leven behouden, daar wil de T@B u bij helpen.
Actie:

Mogelijkheid tot langer thuis wonen verbeteren door schrappen van beperkende bouwregels.

Verbindingen tussen jeugdinstellingen
Goede jeugdzorg voor de jeugd en hun ouders is een uitdaging. Om problemen bij kinderen snel te
signaleren is er een stevige verbinding tussen jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs
nodig. Elke ouder wilt het beste voor zijn of haar eigen kind. De T@B wil deze verbinding stimuleren
en faciliteren. Kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs en sociaal cultureel werk bevorderen de
ontwikkeling van het kind en daarmee de deelname aan onze maatschappij.
Actie:

Verbinding creëren tussen (professionele) jeugdinstellingen, bijvoorbeeld door één
aanspreekpunt.

Inzetten op preventie lokale zorg
De T@B wil de lokale zorg voor onze inwoners verder uitbreiden. Het Sociaal Team heeft zich
bewezen. De T@B wil samen met het team inzetten op preventie. Door preventie kunnen we met
elkaar voorkomen dat mensen in de zware zorg terecht komen. Mensen kunnen en willen veel zelf,
maar als het nodig is moet de lokale zorg er voor ú zijn. De T@B zet zich in om dit verder uit te
werken.
Actie:

Investeren in preventieve lokale zorg en verder ontwikkelen van het Sociaal Team.
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4. SNELLE EN KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTE
Zelfstandig dorp door goede regionale samenwerking
De gemeenteraad heeft op 9 juli 2015 besloten voor samenwerking met de regio Drechtsteden. Die
regio is een sterke en stabiele samenwerkingspartner, die prima past bij ons dorp. Voorbeelden
hiervan zijn de economische bedrijvigheid (onder andere scheepsbouw) en de lobby voor een
verbetering van de A15. De samenwerking levert niet alleen financiële voordelen op, maar verbetert
ook de efficiency en kwaliteit. Samenwerking is prima, maar Hardinxveld-Giessendam blijft een
zelfstandige gemeente! Wij doppen onze eigen boontjes en behouden onze eigen identiteit. De
benoeming van een eigen burgemeester is daar een voorbeeld van. Ook in de toekomst bewaakt de
T@B deze zelfstandigheid. Daar kunt u op rekenen!
Actie:

Zelfstandig dorp blijven door sterke regionale samenwerking.

Gemeente kan u nog beter en sneller helpen
Als u de gemeente nodig heeft dan is dat meestal voor een rijbewijs, paspoort, vergunning of een
klacht. De gemeente moet dat snel oppakken. T@B ontvangt signalen dat een reactie van de
gemeente soms blijft liggen of (te) lang duurt. Daarom wil de T@B een snellere en klantvriendelijkere
afhandeling van documenten, vergunningaanvragen en klachten. Door een kortere servicetermijn,
registratie en monitoring willen we hierop sturen. Zo wordt u beter en sneller geholpen.
Actie:

Klantvriendelijkere en snellere behandeling van uw vergunningaanvragen en klachten door
monitoring.

Flexibel omgaan met en gratis vergunning voor dorpsevenementen
De zomerbraderie, sinterklaasintocht, straatfeestjes, moonlightshopping en natuurlijk de feestweek zijn
lokale evenementen die goed zijn voor de samenhorigheid in ons dorp.
Deze evenementen worden vaak door vrijwilligers georganiseerd. Dit kost veel tijd en geld. Steeds
strengere wetten en regels uit Den Haag zijn een bron van frustratie voor deze vrijwilligers!
Veiligheid is uiteraard heel belangrijk, maar teveel regels mogen niet leiden tot de ondergang van
deze evenementen. Omdat zulke evenementen zorgen voor meer gezelligheid en omzien naar elkaar
wil de T@B dit stimuleren door leges hiervoor niet meer te heffen.
Actie:

Het organiseren van dorpsevenementen stimuleren door flexibel omgaan met en gratis
verstrekken van vergunningen.

Minder en makkelijkere regels
Er zijn teveel regels. De T@B heeft afgelopen jaren veel regels afgeschaft, zoals het welstandstoezicht.
Ook het aantal kapvergunningplichtige bomen is flink terug gedrongen. De T@B vindt het schrappen of
makkelijker maken van (overbodige) regels een blijvende actie. Ook zijn flexibele bestemmingsplannen
belangrijk om zaken makkelijker mogelijk te maken.
Ons dorp krijgt te maken met de Omgevingswet. Eén landelijke wet voor de hele leefomgeving. Doel is
dat plannen beter op elkaar worden afgestemd en dat gemeenten meer ruimte geven om uw eigen
doelen te bereiken en uw ideeën mogelijk te maken. Dit betekent ook een ‘ja mits’ aanpak in plaats van
‘nee tenzij’. U heeft dan slechts één vergunning nodig bij één loket.
Actie:

Overbodige regels schrappen en regels makkelijker voor u maken;
1 vergunning en 1 loket voor al uw vergunningen invoeren.
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Deelname inwoners, ondernemers en verenigingen aan projectgroepen
Als het u direct aangaat, dan wilt u er ook over gaan. Zo werkten wij de afgelopen periode steeds
meer met klankbordgroepen, buurtwerkgroepen en ondernemerspanels. Voorstellen werden zo steeds
meer afgestemd met u als betrokkene. Dit wil de T@B veel meer toepassen om uw inbreng te
vergroten bij het gemeentelijk beleid. De T@B zit niet te wachten op plannetjes van landelijke partijen,
zoals ‘Code Oranje’ en ‘Inwoner 100’. Zulke plannen, om inwoners te laten participeren, houden geen
rekening met de beste aanpak per project. De samenhang door zuinig om te gaan met
gemeenschapsgeld en te blijven investeren in je dorp lukt niet met zulke algemene proefjes.
Een goede politieke partij is de stem van de inwoner. Dat is T@B.
Actie:

U nog meer betrekken bij onderwerpen en projecten die u aangaan. Dit door per onderwerp te
bepalen om een projectgroep met betrokkenen in te stellen. Een projectgroep bestaande uit
betrokken inwoners, ondernemers, verenigingen, etc.

Gemeente komt naar u toe
Iedereen kent het probleem; rijbewijs of paspoort ligt klaar, maar het gemeentehuis is gesloten. De
T@B ziet graag meer mogelijkheden om zulke documenten af te halen of zelfs te laten bezorgen. De
T@B wil dan ook dat paspoorten en rijbewijzen op een andere locatie kunnen worden opgehaald.
Bijvoorbeeld bij Primera, supermarkt of verpleeghuis. Mensen die slecht ter been zijn, moeten aan
huis bediend kunnen worden. Aanvragen en afgeven van paspoort, ID, rijbewijs of zaken binnen het
sociaal domein moeten letterlijk aan een keukentafel kunnen worden afgehandeld. De T@B gaat voor
gemeentelijke dienstverlening op maat.
Actie:

Dienstverlening van de gemeente flexibeler maken, desnoods letterlijk aan huis;
Externe afhaalpunten voor het ophalen van gemeentedocumenten of zelfs thuis bezorgen.

Meer digitaal
De tijd van nu vraagt om digitalisering. De T@B vindt persoonlijk contact belangrijk maar kijkt ook naar
de mogelijkheid om digitaal zaken te regelen. De T@B pleit ervoor dat de digitale dienstverlening van
de gemeente verder wordt uitgebreid, zodat iedere inwoner genoemde zaken via internet kan regelen.
Uiteraard geldt dit niet voor mensen die geen toegang hebben tot internet of hier niet mee kunnen
omgaan (zie de gemeente komt naar je toe).
Actie:

Mogelijkheid bieden om als inwoner zaken met de gemeente digitaal te regelen.

Meer taken dichtbij voor u uitvoeren
Er zijn en komen steeds meer taken van het Rijk naar onze gemeente; dit is een kans! Een kans om
het lokaal beter te doen, namelijk dichtbij. Dat betekent maatwerk voor u. Veel van zulke taken werden
eerder regionaal belegd. De T@B vindt: lokaal doen, wat lokaal kan. Pas als het lokaal niet kan, dan
regionaal uitvoeren. De T@B gaat voor lokaal maatwerk en regionale kracht!
Actie:

Taken dichtbij voor u uitvoeren. Bestaande en nieuwe wetten meer lokaal in plaats van
regionaal uitvoeren.

Gebruik gemeentehuis door lokale organisaties
De T@B heeft gewerkt aan het verbeteren van het gebruik van gemeentelijke gebouwen. Hierbij kunt
u denken aan:





Bibliotheek in Boven-Hardinxveld is verhuisd naar De Lange Wei;
Behoud van het dorpshuis door komst Partycentrum ’t Hart;
Behoud van het politiebureau door verhuizing naar gemeentehuis;
Sociaal Team aanwezig in het gemeentehuis.
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Dit gebruik kan nog worden verbeterd door meer (maatschappelijke) organisaties een plek te bieden,
zoals bijvoorbeeld Servanda, bibliotheek Beneden-Hardinxveld, Omnivera GWZ, etc. Hierdoor
ontstaat een betere samenwerking en kunnen (huisvestings)kosten worden bespaard.
Actie:

Lokale maatschappelijke organisaties een plek bieden in het gemeentehuis.
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5. MOOI EN VERKEERSVEILIG DORP
Minder files door verbreding of verleggen A15
De A15 is dichtgeslibd. Het Rijk stelt miljoenen beschikbaar om de doorstroming ter hoogte van
Hardinxveld-Giessendam te verbeteren door 2 x 3 banen aan te leggen. Ook wordt de Merwedebrug
vernieuwd. Deze resultaten zijn o.a. te danken aan de lobby Drechtsteden samen met onze
gemeente. Maar de uitbreiding A15 en de vernieuwing van de Merwedebrug moeten sneller, want files
kosten onze bedrijven veel tijd en geld. Volgens de norm moet de A15 2 x 4 banen zijn, maar dat lukt
niet. Eigenlijk is een nieuwe rijksweg die bijvoorbeeld de N214 vervangt (van Papendrecht naar
Noordeloos) de beste oplossing. Ingrijpend, maar die oplossing zal veel langer gaan duren. Daarom
zet de T@B in op een blijvende regionale lobby voor verbreding. Als de kans zich voordoet dat een
nieuwe rijksweg wel snel kan worden gerealiseerd, dan zullen we in onze lobby snel overstappen op
die duurzame oplossing.
Actie:

Blijven lobbyen voor verbreding A15.

Oplossen verkeersprobleem Nieuweweg
De Nieuweweg slibt vol met verkeer. Afgelopen periode heeft de T@B in het college gewerkt aan een
studie naar de mogelijkheden om dit op te lossen. De oplossing is volgens de T@B om een
alternatieve route aan te leggen achter de Nieuweweg. De ijsbaan kan dan blijven liggen. Het
doorgaand verkeer wordt dan omgeleid over bedrijventerrein Nieuweweg, bij voorkeur over het
voormalige BAM-terrein en gaat door nieuwbouwplan ‘Middenwetering’ van Blokland Bouwpartners.
Vervolgens sluit de weg aan op de Parallelweg. Uiteraard moet deze oplossing goed worden
besproken met de bewoners van de Nieuweweg en de Parallelweg.
Actie:

Ontlasten van verkeersdrukte op Nieuweweg door aanleg van nieuwe route achter de ijsbaan,
tussen het bedrijventerrein en de Parallelweg.

Aanpak oversteekplaats Weideveld
Vele fietsers, waaronder scholieren, maken regelmatig gebruik van de oversteekplaats aan het
Weideveld. Ondanks diverse maatregelen in het verleden, is deze oversteekplaats nog zeer gevaarlijk
met helaas regelmatig (bijna) ongelukken! Deze situatie mag niet blijven bestaan en moet direct
worden aangepakt om de veiligheid van alle fietsers te waarborgen!
Actie:

De veiligheid m.b.t. de oversteekplaats Weideveld direct sterk verbeteren.

Snelfietsroute langs A15
Ter bevordering van het fietsverkeer heeft de T@B nog steeds de wens een snelfietsroute langs de
A15 te realiseren tussen Sliedrecht en het fietspad Kanaaldijk Noord. Dit heeft ook nog eens als
voordelen dat er minder auto’s op de weg komen, hetgeen ook beter is voor het milieu en de
verkeersveiligheid. Wanneer er meer duidelijkheid is over een eventuele verbreding c.q. verplaatsing
van snelweg A15, zijn wij voorstander om de aanleg van de snelfietsroute hierin mee te nemen.
Actie:

Zodra er meer duidelijkheid is over de snelweg A15 deze snelfietsroute realiseren.
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Mooiere straten en groen door meer onderhoud
Afgelopen jaren is er bezuinigd op het onderhoud aan onze straten en openbaar groen. Dat was
noodzaak. Echter, er ontstaat nu achterstallig onderhoud en toename van het onkruid. De financiële
situatie van de gemeente is afgelopen jaren onder andere dankzij de T@B flink verbeterd. Daarom wil
de T@B meer geld inzetten aan het onderhoud van uw straat en ons groen. Ook moet er aandacht
zijn voor goede bewegwijzering en willen we op bepaalde locaties in het dorp de grote hoeveelheid
(rode) paaltjes verminderen.
Actie:

Meer onderhoud aan straten en openbaar groen, zodat uw straat nog veiliger en mooier wordt.

Sponsoring van centrale locaties en openbaar groen door lokale bedrijven
De gemeente ontvangt reclame inkomsten van bedrijven, bijvoorbeeld door reclameborden aan
lantaarnpalen en verhuur van de Infozuil. De T@B wil nog meer reclame inkomsten genereren en
kosten besparen door bepaalde centrale locaties in ons dorp door lokale bedrijven te laten adopteren.
Zo kunnen bedrijven heel zichtbaar reclame maken, maar ook een locatie onderhouden. Te denken
valt aan het plein Den Bogerd in winkelcentrum De Giessenhof en bij entrees van ons dorp, zoals de
Peulenlaan.
Actie:

Vergroten van inkomsten voor gemeente door sponsoring en adoptie van centrale locaties en
openbaar groen door lokale bedrijven.

Zebrapaden Wieling en Peulenlaan veiliger maken
U kunt in de Thorbeckestraat veiliger oversteken van en naar het winkelcentrum door het zebrapad
wat daar is gekomen. Een verdienste van de T@B. Maar enkele zebrapaden aan de Wieling en
Peulenlaan zijn volgens de T@B onveilig. Diverse ongelukken hebben plaatsgevonden. Deze kunnen
veiliger worden gemaakt door bijvoorbeeld verlichting in de weg aan te brengen en waarschuwingsborden te plaatsen.
Actie:

Veiliger maken van zebrapaden aan Wieling en Peulenlaan door bijvoorbeeld verlichting in de
weg te maken en waarschuwingsborden te plaatsen.

Veiligere verkeerssituaties bij spoorwegovergangen
De verkeersveiligheid heeft bij de T@B een hoge prioriteit. Zowel mensen op het weg naar het werk
als de jeugd op weg naar school moeten kunnen rekenen op een veilig en betrouwbaar wegennet,
inclusief de nodige voorzieningen voor fietsers en voetgangers.
Daarom moet de verkeerssituatie bij de spoorwegovergangen in ons dorp worden verbeterd. Op dit
moment is deze situatie onoverzichtelijk en is er meer sprake van anticiperen in plaats van het volgen
van duidelijke verkeersregels. Actie is geboden!
Actie:

Herinrichten/opnieuw bekijken van de verkeerssituaties bij de spoorwegovergangen.

Partijprogramma T@B 2018

Pagina 16 van 17

6. GOED OMGAAN MET UW BELASTINGGELD
Uw belasting laag houden
De gemeente moet zorgvuldig en zuinig omgaan met gemeenschapsgeld. Met andere woorden; uw
belastingcenten. Belastingen zijn nodig om voorzieningen te onderhouden, zoals scholen, wegen en
het zwembad. De belastingen en heffingen moeten wel laag blijven. De T@B wil de
onroerendezaakbelasting (OZB) uitsluitend verhogen met de inflatiecorrectie De riool- en
afvalstoffenheffing mag uitsluitend kostendekkend zijn en mag niet dienen als inkomstenbron voor de
gemeente. Zo houdt de T@B de belastingen voor u betaalbaar en blijft ons dorp aantrekkelijk.
Actie:

T@B zorgt dat de OZB voor u laag blijft (niet meer dan inflatiecorrectie).

Schuld van de gemeente moet verder omlaag
Met de T@B in het college heeft de gemeente afgelopen periode een flinke schuld afgelost. De totale
schuld van de gemeente is van begin 2014 tot eind 2017 gedaald van ca. 44 miljoen euro naar ca. 34
miljoen euro. Zo is de schuld met ongeveer 10 miljoen euro afgenomen. Deze koers houden we vast,
want hoe minder schuld, hoe gezonder onze gemeente! We blijven natuurlijk voor u investeren in
voorzieningen in ons dorp. Over schulden moet rente worden betaald. De jaarlijkse rentelasten zijn
momenteel nog zo’n 1 miljoen euro per jaar. Het is dus absolute noodzaak om de schuld verder te
verminderen, waardoor we ook minder rente betalen.
Actie:

Verder aflossen van schulden, zodat uw gemeente financieel nog gezonder wordt door minder
rente te betalen.

Ondernemers adviseren gemeente om kosten te besparen
Het besparen van kosten met behoud van kwaliteit is altijd goed. Zo maken we de gemeente
gezonder. In de afgelopen periode zijn er al forse stappen gezet, maar er is zeker nog ruimte voor
verdere kostenbesparing. Ondernemers hebben vaak veel ervaring met het besparen van kosten.
Een ondernemerspanel zou daarom een ideale sparringpartner zijn voor de gemeente. Een panel dat
de gemeente kan adviseren en zo nieuwe innovatieve diensten/mogelijkheden en besparingen kan
opleveren. Hierdoor wordt de relatie tussen ondernemers en de gemeente verder verbeterd en is er
een frisse blik op het reilen en zeilen van de gemeente.
Actie:

Het opzetten van een ondernemerspanel voor advies m.b.t. kostenreductie.
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