
 

 

SLIEDRECHT, een prima dorp, maar het kan beter! 
Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 
 

Tijden veranderen. Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van volkshuisvesting, 
klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid. Ook Sliedrecht ontkomt daar niet aan. Dat betekent 
dat er in de toekomst misschien keuzes gemaakt moeten worden die wij ons tien jaar geleden nog niet 
konden voorstellen. Dit vraagt om een heldere en realistische blik. 
 
Onze idealen en uitgangspunten zijn bekend. We staan pal voor onze kernwaarden zoals bestaanszekerheid, 
vrijheid, gelijkheid, solidariteit, duurzaamheid, bescherming van het milieu, ondersteuning van kwetsbaren.  
Maar ook betaalbare woningen voor iedereen, werken voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als 
je dat nodig hebt, even kunnen buurten in het buurthuis, naar de repetitie van een zangvereniging of je 
favoriete sport beoefenen. Sinds Corona is dat voor veel mensen onzeker geworden. Dat moet anders en 
samen kunnen we dat! 
 
Op lokaal niveau hebben we ook zo onze wensen en voorkeuren, want Sliedrecht is weliswaar een prima 
dorp, maar het kan beter. Allereerst een helder gemeentebestuur dat een open discussie met de bewoners 
niet uit de weg gaat. Gewoon in duidelijke taal uitleggen waarom bepaalde besluiten genomen worden of 
achteraf verkeerd blijken te zijn. Daarmee zijn we dan meteen bij speerpunt nummer 1 van ons 
verkiezingsprogramma: 
 
1. BESTUURLIJKE OPENHEID 
Om de democratie levend te houden moet de gemeente begrijpelijker Nederlands gebruiken. Niet alleen op 
de gemeentepagina, maar ook in ambtelijk brieven en andere documenten. We willen meer directe inspraak 
van de bewoners, hoe lastig dat soms ook is. Bij belangrijke besluiten moeten bewoners ook veel actiever 
worden betrokken, bijvoorbeeld door een aparte toetsing van draagvlak onder de burgers, of een enquête 
voordat de raad een definitief besluit neemt. 
 
2. WONEN 
Er moeten snel meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen komen voor starters en 
eenpersoonshuishoudens. We willen ook dat de gemeente meer regie neemt en meer investeert om een 
actiever grondbeleid te kunnen voeren. Samenwerking met Tablis Wonen moet. Samenwerking met 
projectontwikkelaars is geen probleem, mits zij zich verbinden aan een samenhangende vernieuwing van 
het dorp en willen bijdragen aan de financiering van voorzieningen zoals wegen, verlichting, riolering, etc. 
 
Wij gaan ervan uit dat betaalbare woningen vooral worden gebouwd in de huidige woonkern en dat daar 
ook een stevige vernieuwing plaatsvindt van de bestaande voorraad. Ook mensen met een kleine 
portemonnee hebben recht op een goede woning. Wat de PvdA betreft heeft iedereen recht op een fijn huis 
in een veilige, groene buurt. Een huis waar je je thuis voelt. 
 
Hoogbouw is geen taboe, maar dan wel op zorgvuldig uitgekozen plekken. De mogelijkheid van Tiny Houses 
moet verder worden uitgewerkt en het ombouwen van leegstaande kantoren, scholen en winkels tot 
woningen verdient meer aandacht. 
 
3. DE OMGEVING en RUIMTELIJKE VERNIEUWING 
De maatschappij houdt niet op bij de gemeentegrens. Regionale samenwerking is belangrijk, waarbij de 
lusten en de lasten eerlijk verdeeld moeten worden en met behoud van de eigen identiteit. 
De in december vastgestelde omgevingsvisie geeft het ruimtelijk kader voor de komende jaren. Beslissingen 
rond ‘bouwen-over-het-spoor’, plek voor nieuwe energievoorzieningen en andere ruimtelijke opgaven 



 

 

wegen we zorgvuldig en in samenhang met elkaar af. De omgevingsvisie is een dynamisch document dat 
daarvoor voldoende mogelijkheden biedt. 
Inmiddels zijn ook de uitgangspunten van het programmaplan Ruimtelijke Vernieuwing door de 
gemeenteraad vastgesteld. Bij de uitwerking daarvan blijft zorgvuldigheid geboden. Daarom wordt voor elk 
(deel)project of (deel)gebied een startnotitie opgesteld die wij zeer kritisch zullen beoordelen. 
 
4. SOCIAAL DOMEIN, WERK en INKOMEN 
Hiervoor blijft regionale samenwerking noodzakelijk, maar Sliedrecht moet de vrijheid houden om door een 
eigen sociaal loket andere of aanvullende dienstverlening te bieden aan mensen die dat nodig hebben. Het 
prima  functionerende Bonkelaarhuis speelt daarbij een belangrijke rol. 
Gemeenschappelijke regelingen in de Drechtsteden of met andere omliggende gemeenten moeten tot doel 
hebben dat door samenwerking de gezamenlijke kosten lager worden. Ze mogen niet automatisch leiden tot 
hogere gemeentelijke belastingen of lagere tegemoetkomingen aan belanghebbenden. 
 
5. JEUGDBELEID en SCHOLING 
Jongerenwerkers leveren een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van onveiligheid en criminaliteit, maar 
signaleren ook schooluitval of problematische gezinssituaties. Daarom vindt de PvdA dat de personele 
capaciteit in het jongerenwerk structureel moet worden uitgebreid. 
Elektra blijft de uitvalsbasis van de jongerenwerkers en de SOJS. Ook moet het gebouw blijven dienen als 
cultureel activiteitencentrum van en voor jongeren, zelfs als dat – na de renovatie – tot budgettaire 
spanningen zou leiden. Andere sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten moeten er ook een plek 
kunnen vinden. 
 
6. DUURZAAMHEID en ENERGIETRANSITIE 
Hoewel we – als proefgemeente – met het warmtenet inmiddels al grote en niet meer terug te draaien 
stappen hebben gezet is de PvdA van mening dat we alternatieven niet uit het oog mogen verliezen.  
De ontwikkelingen op het gebied van waterstof gaan ook door, wat een mooi en betaalbaar alternatief voor 
aardgas zou kunnen opleveren. Geothermie lijkt ook een goed alternatief, maar dat moet zorgvuldig worden 
bestudeerd voordat daar beslissingen over worden genomen. En uiteraard moet de energietransitie altijd 
betaalbaar blijven voor onze inwoners, desnoods met subsidies voor aanpassing van woningen en/of 
apparatuur. 
 
Net als het elektriciteits-en aardgasnet dient het beheer van het warmtenet gescheiden te zijn van warmte-
aanbieders zodat een monopolie wordt voorkomen, de gebruiker een keuze kan maken en concurrentie de 
warmtetarieven beheersbaar maakt. 
 
Wij zijn tegen het plaatsen van windmolens in dichtbevolkte gebieden. Windmolens geven overlast voor de 
bewoners, leiden tot horizonvervuiling en de opbrengst is te afhankelijk van wind. 
 
7. KLIMAAT en MILIEU 
Inmiddels staat het door Chemours veroorzaakte PFAS-probleem, mede door de inspanningen van de PvdA, 
bij veel inwoners en instanties hoog op de agenda. Toch blijft het onduidelijk in hoeverre onze leefomgeving 
hierdoor is verontreinigd, en of ‘nul-uit-de-pijp’ bij Chemours werkelijkheid wordt, en wanneer. De PvdA 
blijft op dit onderwerp ook de komende jaren stevig en vasthoudend inzetten. 
We mogen de generaties die na ons komen niet opzadelen met woonwijken in gebieden, waar – achteraf – 
de risico’s van PFAS vervuiling risicovoller blijkt te zijn dan in eerste instantie was ingeschat. 
 
De PvdA is voor verdere verbetering van het scheiden en ophalen van huisvuil en bedrijfsafval, maar  heeft 
bezwaren tegen forse kostenverhogingen voor de inwoners. Een ander ophaal- en verwerkingssysteem mag 
ook niet tot ongewenste bijeffecten leiden, zoals afvaltoerisme of dumping. 



 

 

 
8. SPORT en CULTUUR 
Iedereen hoort deel te kunnen nemen aan onze voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en 
cultuur. De gemeente moet het verenigingsleven stimuleren door hiermee rekening houden in het 
subsidiebeleid. Daarbij staat  een goede, snelle en definitieve oplossing voor het vernieuwen van de voetbal-
accommodatie bovenaan onze lijst. 
Op het gebied van cultuur moet het bestaande gemeentelijke budget worden verhoogd om de openbare 
ruimte verder te verfraaien door plaatsing van nieuwe kunstwerken. Goed beheer en onderhoud van 
bestaande kunstwerken blijft uiteraard vanzelfsprekend. 
Uiteraard verdienen ook de Sliedrechtse musea, zoals het Baggermuseum, steun van de gemeente voor het 
ontwikkelen van nieuwe initiatieven, uitbreiding en modernisering. 
 
9. INCLUSIVITEIT en EMANCIPATIE 
Dankzij een motie van de PvdA behoort Sliedrecht inmiddels tot de regenbooggemeentes, waar plaats is 
voor iedereen ongeacht levensovertuiging, geloof, kleur, ras of geslacht. Wij blijven emancipatie en 
bescherming van LHBTIQ+ mensen ten volle steunen. Dat vinden wij een kwestie van vrijheid, die in onze 
hedendaagse samenleving volstrekt normaal is. 
 
10. ZONDAG en RELIGIE 
De PvdA wil de belemmeringen op recreatief en economisch gebied wegnemen en alle activiteiten toestaan 
op zondag. Winkels en restaurants mogen zelf bepalen of ze op zondag open zijn of niet. Ook kunnen 
festiviteiten zoals 5 mei gewoon op zondag plaatsvinden. Sliedrecht wordt dan een fijner dorp voor alle 
inwoners. Ondernemers krijgen zo een eerlijker kans op economisch gebied. 
 
11. ECONOMIE 
Sliedrecht kent veel werkgelegenheid in de maritieme- en zorgsector. Met name deze sectoren zullen door 
de Partij van de Arbeid gesteund worden bij initiatieven die een vlotte instroom van werknemers en 
vergroting van werkgelegenheid opleveren. Ook andere sectoren, inclusief het midden- en kleinbedrijf, 
moeten door de gemeente worden gesteund, zoals bij het vinden van vestigingslocaties, uitbreiding, 
nieuwbouw, verbouw, etc. 
 
12. VEILIGHEID en HANDHAVING 
Er moet stevig worden opgetreden tegen criminaliteit zoals drugshandel. Maar ook tegen hedendaagse 
verschijnselen als geluidoverlast, vandalisme, snelheidsovertredingen en burenpesterij moet gerichter 
worden opgetreden. Meer (politie)toezicht is nodig, zonder daarbij in repressie te vervallen. De PvdA wil dat 
bij de Eenheid Rotterdam van de Politie wordt aangedrongen op meer en beter veiligheidstoezicht. De 
vrijwilligers van het Buurttoezicht moeten goed worden ondersteund. 
Op het gebied van softdrugs blijft de PvdA voorstander van een gereguleerd gedoogbeleid conform het 
landelijke beleid, inclusief de landelijke 5-grams regel. De koffieshop blijft daarom open, maar overlast, 
gevaar voor omwonenden en criminaliteit worden niet getolereerd. 
 
13. INFRASTRUCTUUR 
Wij zijn vóór een extra ontsluiting van Baanhoek-West. Een bijzonder punt van aandacht is een betere 
planning voor het onderhoud van ons wegennet, zodat overlast voor de weggebruikers en omwonenden zo 
beperkt mogelijk blijft. 
 
14. FINANCIËN 
Vooralsnog lijkt de financiële positie van ons dorp degelijk. Een goede zaak, maar de tijden blijven onzeker, 
o.a. door corona en de nieuwe verdeling van het Gemeentefonds die naar verwachting voor Sliedrecht 
negatief zal uitpakken.  In dat geval mogen tekorten of bezuinigingen niet ten koste gaan van de sociale 



 

 

ondersteuning van onze inwoners. Ook handhaving van het huidige niveau op het gebied van sport, cultuur, 
de bibliotheek en jeugd-voorzieningen hebben in dat geval prioriteit.  
De gemeentelijke belastingen mogen niet stijgen, tenzij daar waardevolle voorzieningen tegenover staan. 
Sliedrecht staat hoog op de ranglijst van gemeenten waar de Onroerend Zaak Belasting het laagst is. Dat 
moet geen doel op zich worden. Voor extra voorzieningen of instandhouding van het hoge niveau mogen 
we best wat zakken op die ranglijst. 
 
Wij begrijpen ook wel dat voor een succesvol beleid nog heel veel andere dingen aandacht verdienen en 
verder uitgewerkt moeten worden. Voor ons is leidend dat meer aandacht, transparantie en open overleg 
met onze inwoners noodzakelijk is om het draagvlak te vergroten. Want dat maakt ons prima dorp nog beter. 
 
 
 
 

PRIORITEITEN: 
 

1. Meer burgerbetrokkenheid 
 

2. Meer betaalbare woningen 
 

3. Zorg naar de voorkant 
 

4. Chemours: nul uit de pijp! 
 

5. Veiligheid 


