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ABZ - Weet wat er leeft,
weet wat er speelt
Sinds 2002 zijn wij vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Zwijndrecht. In tegenstelling tot
de eerste periode van 2002 tot 2006, zijn wij in de periode 2006 - 2010 serieus genomen en heeft
Algemeen Belang Zwijndrecht, vanuit de oppositie, veel bereikt. In de periode 2010 - 2014 hebben
wij dankzij het vertrouwen van de kiezers niet meer aan de zijlijn gestaan maar hebben wij deelgenomen aan het bestuur van onze stad met een eigen wethouder namens ABZ.
In de periode 2014-2018 hebben wij wederom
jullie vertrouwen gekregen en zijn wij vernieuwend aan de slag gegaan. We hebben een
raadsprogramma gemaakt met alle partijen uit
de raad en wethouders hebben gesolliciteerd
naar de functie zodat de juiste man/vrouw
op de juiste plaats aan de slag is gegaan. De
sollicitatiecommissie bestond dan ook uit alle
partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Onze aanpak wordt genoemd in
Nederland! Wij vinden dat iedereen mee moet
doen. De gemeenteraad is door en voor de inwoners van Zwijndrecht gekozen.

Daarom bezorgen U deze krant huis aan huis als
post direct naar en voor u, de bewoner van dit
adres. We vallen u niet lastig in een winkelcentrum maar zijn altijd direct benaderbaar. ABZ
zegt: geen poespas maar directe informatie
thuis bij op de mat.

Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) staat letterlijk voor wat de naam zegt: het algemeen
belang van alle inwoners van Zwijndrecht en
Heerjansdam. Een lokale partij voor lokale politiek, open en transparant, niet gebonden aan
Haagse partijpolitiek. Dat doen wij iedere dag,
iedere week, het hele jaar door en niet alleen
maar in verkiezingstijd.
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Wat hebben we bereikt?
Fred Loos
Kandidaat 1

GRATIS PARKEREN
Met tomeloos doorzettingsvermogen is het ons
gelukt: gratis parkeren bij winkelcentrum Walburg. Lange tijd was er politiek veel weerstand
tegen de wens van ABZ. We hebben doorgezet,
een meerderheid weten te overtuigen en nu is
iedereen dik tevreden over het gratis parkeren
bij Walburg. Geen parkeerboetes meer, geen
parkeerstress. Ontspannen winkelen. De bezoekers blijven langer, de omzetten zijn gestegen.
Ook bezoekers van buiten Zwijndrecht vinden
Walburg weer aantrekkelijker.
Rondom het station is gekozen voor blauwe zones, bij het Veerplein en Maasplein is voorlopig
betaald parkeren gehandhaafd. In overleg met
bewoners en ondernemers zijn deze keuzes gemaakt.

JONGERENFESTIVAL WATTAN
Het Wattan festival staat, en hoe! Het jongerenfestival stond al lange tijd op de wensenlijst van
ABZ en een grote groep jongeren. Eerdere initiatieven werden helaas niet gehonoreerd. ‘Nee’
zonder meer vinden wij geen antwoord. ‘Ja
mits’ met goede afspraken werkt wel en daar is
door de festivalorganisatie goed op ingegaan.
Dit jaar volgt de derde editie. Wattan ontwikkelt
door, een prima festival, goed voor Zwijndrecht!
O&O EN SPORTSTAD
Tot op landelijk en zelfs olympisch niveau zijn
de sporttalenten van O&O in beeld. De investering in de nieuwe zaal was een goede keuze!
Zwijndrecht was al een sportstad, dat zien we
terug bij O&O, maar ook bij veel andere clubs in
Zwijndrecht. Daar zijn we trots op.
Hockeyclub Derby kan forse investeringen in
velden en zuiniger verlichting tegemoet zien.
De club is een voorziening voor inwoners van
Zwijndrecht én Hendrik Ido Ambacht. Met samenwerking is bereikt dat ook Ambacht bijdraagt in de kosten. Met een eigen bijdrage uit
de kas van de club kunnen alle wensen worden
gerealiseerd. Een samenwerking die ABZ toejuicht.

ORANJEBRADERIE OP DE BRUÏNELAAN
Met verbazing zagen wij de traditionele Oranjebraderie op Koningsdag verdwijnen naar
Walburg. Dat viel bij veel mensen en bij ABZ
verkeerd. Het feest en de plek horen bij elkaar,
het is juist daardoor ieder jaar een druk bezocht,
ontzettend gezellig Koningsfeest. Er kwam een
lange lijst met handtekeningen van protesterende bewoners, ABZ diende in de gemeenteraad een motie in en het werd direct een
agendapunt. Met de motie vroeg de raad de
burgemeester om in gesprek te gaan met de
Oranjevereniging en kwam de toezegging: de
Oranjebraderie komt terug op de Bruïnelaan.

Als aanvoerder van het team ABZ worden
dit mijn 4e verkiezingen. Terugkijken op de
jaren dat we actief zijn in Zwijndrecht ben
ik trots op het bereikte resultaat en de gewijzigde koers die we vandaag varen in
Zwijndrecht. Het politieke systeem is aangepast, elke stem doet er toe en niet alleen die
stemmen die aan enkele partijen gegeven
zijn waarmee een meerderheid in de raad
gevormd is. Dat systeem zou ik graag ook
in de komende vier jaar verder willen vervolmaken. Het in de achterkamertjes uitruilen van verkiezingsbeloften spreekt mij niet
aan. Als het moet dan moet het maar dan
nog mag u ons houden aan de door ons
afgegeven beloftes in ons verkiezingsprogramma.
Ik sta voor meer inspraak van u als kiezer en
bewoner van onze gemeente. Niet eens in
de vier jaar maar continue om uw mening
vragen vind ik belangrijk. Hierdoor proberen wij te werken aan het verkleinen van de
kloof tussen u als kiezers en de gemeenteraad. Daarvoor gaan we gebruik maken
van oa Facebook.
De onderwerpen die mij het meest aanspreken zijn het financieel gezond houden van
onze gemeente, de politieke vernieuwing
zoals hierboven benoemd, jongeren, jongvolwassen, ouderen & ondernemers. We zijn
er nog lang niet, de eerste stapjes zijn gezet.

BEWONERSINITIATIEVEN:
HET KAN WEL EN HET KAN SNEL!
Geen moeilijke subsidieregels en ontmoedigend gedoe als bewoners initiatief nemen om
de buurt, wijk of gemeente leuker en mooier te
maken. Met PakAan! Is daar in Zwijndrecht ruimte voor ontstaan. Een plan indienen, snel weten
of het kan en de gemeente bijdraagt met geld
en advies. Zo ziet ABZ het graag.
Aanmoedigen en niet ontmoedigen noemen
wij dat. Er is al veel moois ontstaan, de stimulans
om iets voor de omgeving te doen neemt toe.
Dat willen we verder gaan ontwikkelen, samen
met, maar vooral door bewoners.

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT
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Yvonne Luijcx
Kandidaat 2

Mijn naam is Yvonne Luijcx en ben woonachtig in het centrum van Zwijndrecht. Ik
ben getrouwd met Victor Luijcx. In mijn dagelijks leven runnen wij een kapsalon en
een winkel in kappersbenodigdheden en
groothandel op de Burg de Bruinelaan.
Naast deze onderneming ben ik in 2002 in
de politiek gegaan. Inmiddels zit ik 16 jaar in
de lokale politiek van Zwijndrecht. En in die
tijd ben ik tot de ontdekking gekomen dat
een lokale partij meer dan ooit nodig is. Een
lokale partij legt verantwoording af aan burgers van Zwijndrecht. Heeft geen binding
met Landelijke partijen die vaak ver verwijderd van de burgers zijn en dus minder zicht
hebben op wat er speelt in Zwijndrecht. Hoe
bestaat het dat er zoveel burgers zijn die
niet gaan stemmen. Uw stem op onze partij,
zorgt er voor dat wij Zwijndrecht beter kunnen maken. Mijn ambities zijn ondernemer,
ouderenzorg en welzijn. Verenigingsleven
van 0 tot 100.
Indien ik gekozen wordt, wat zou ik dan als
eerst doen. Mijn partij ABZ feliciteren en de
burgers van Zwijndrecht bedanken. Even
blijdschap vieren met mijn gezin, niet te
lang, om enthousiast voor u aan de slag te
gaan. De komende vier jaar zullen wij u via
de digitale wereld zeker op de hoogte houden hoe wij onze plannen in de gemeente
Zwijndrecht voor u kunnen realiseren.

KONINGINNEWEG
De Koninginneweg is geen brede busbaan geworden. Eerdere plannen om er dure -voor velen onbetaalbare- woningen te gaan bouwen
zijn bijgesteld. De woningen die gerealiseerd zijn
of thans in aanbouw, zijn een mix van huur- en
koopwoningen, ook haalbaar voor starters.
De Koninginneweg krijgt een nieuw gezicht,
starters en huurders wonen op een centraal gelegen plek bij station, winkels en voorzieningen.
ABZ vindt het belangrijk dat ook deze doelgroepen op dergelijke gunstige plekken kunnen wonen.
VEILIG DRINKWATER
ABZ nam het initiatief voor een openbare thema-avond over PFOA in ons drinkwater. Het
probleem bleek veel groter dan Zwijndrecht.
Drinkwaterbedrijf Oasen had onze hulp nodig.
We vroegen de provincie om Chemours geen
lozingen meer toe te staan. Andere gemeenten
volgden ons voorbeeld. Het balletje is zo gaan
rollen en op de landelijke agenda van de Tweede Kamer gekomen.

WIJ VERFRISSEN DE DEMOCRATIE
Na de verkiezingen heeft ABZ het voortouw genomen om te komen tot een nieuw college. Wij
hebben een unieke formule neergezet waar wij
voor het eerst in alle openbaarheid een raadsprogramma hebben gemaakt met alle partijen.
Iedereen kon kandidaat-wethouders voordragen om te solliciteren naar de functie. Geen
automatische meerderheid maar een breed
draagvlak. Democratie ten top. In heel Nederland is belangstelling voor het ‘Zwijndrechts Model’.

VERANTWOORD BEGROTEN
We kunnen ons geld maar een keer uitgeven.
Doen wat kan, eerlijk zijn over wat we moeten
laten of uitstellen. Realistisch begroten is onze
aanpak, daaruit is dan ook de uitdrukking “De
Wet van Loos” ontstaan, vanzelfsprekend genoemd naar ABZ-fractievoorzitter Fred Loos.
DRECHTSTEDEN
Als gemeenten samenwerken, zoals in de
Drechtsteden, leidt dat ook tot besluitvorming
in de regio en niet in Zwijndrecht. Het heeft wel
effect op Zwijndrecht: bij gunstige effecten vinden samenwerken een goed plan. Ons motto
‘lokaal doen wat lokaal kan, samenwerken
waar het meerwaarde heeft’ leggen wij blijvend als meetlat langs voorstellen. Deze lijn van
de Samenwerkende Lokale Partijen is inmiddels
bij de Drechtsteden voor iedereen min of meer
de basis. Onze lijn werkt en is breed omarmd.
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Ik ben een geboren Zwijndrechtenaar trotse
vader met een warm hart voor Zwijndrecht.
Na mijn schoolperiode in Zwijndrecht en
Dordrecht heb ik een ondernemersopleiding voor binnenhuisinrichting gevolgd in
Tilburg.

GROEN EN TE GROEN
Het werd ons al te grijs, dat ongevraagde groen
(lees: onkruid) tussen tegels en andere verharde
plekken. In de zomer van 2016 regende het
klachten. Lastig probleem, voorheen spoot men
met een milieu-onvriendelijk bestrijdingsmiddel
om het onkruid te doden. Sinds twee jaar niet
meer, het middel is inmiddels verboden voor
de openbare ruimte omdat het niet veilig is.
De alternatieven zijn kokend water en straten
borstelen. Arbeidsintensief en een stuk duurder.
Maar dat was niet begroot. In 2017 stelde de
gemeenteraad extra geld beschikbaar. De
openbare ruimte zag er daardoor weer beter
uit. In 2018 en verder wil ABZ structureel meer
geld voor het onderhoud beschikbaar stellen.
KOSTEN DELEN
Kosten van een sportveld delen. Veel sporters
komen naar Zwijndrecht, sportstad, om
daar tevreden bij hun club te sporten. Bij
de vervanging van het sportveld van een
vereniging met veel leden uit Zwijndrecht en
Ambacht zijn door de twee gemeenten kosten
gedeeld in een reële verhouding. De eerste
stap naar een nieuwe manier van denken en
doen: samen met de buren. Bij Derby is dat
goed gelukt, we willen dat vaker zo zien.

GEMEENTE ALS WERKGEVER
Een goede ambtelijke organisatie is essentieel
voor het functioneren van de gemeente. Al een
aantal jaren op rij is er sprake van een relatief
hoog ziekteverzuim. Een constant patroon waar
ABZ zich zorgen over maakt: het kost veel geld,
taken blijven liggen, andere mensen worden
zwaarder belast. Dat kan niet zo blijven. We
vragen er voortdurend aandacht voor, opgelost
is het nog niet. We waarderen de extra inzet
van medewerkers om werk van hun collega’s
op te vangen. Zeer tevreden zijn we over het
functioneren van de receptie.
EEN OPENLUCHT BIOSCOOP
Een openlucht bioscoop blijft voor ons een wens
om te realiseren. Dat het kan is wel gebleken
uit het initiatief in Heerjansdam. Wij willen graag
een openlucht bioscoop bijvoorbeeld langs de
Oude Maas en blijven ons daarvoor inzetten,
samen met bewoners.

MEER SLAGKRACHT BIJ WELZIJN
Een goed aangestuurde welzijnsorganisatie voor
iedereen, van jong tot oud. Geen versnippering
van subsidiegelden waardoor te veel inzet gaat
naar overleg en vergaderen. Samenvoeging
van organisaties zodat er slagkracht ontstaat
en meer gedaan kan worden voor hetzelfde
geld. Op dit moment wordt daar wel gericht
aan gewerkt. Wij kijken nauwlettend of de
afgesproken doelen behaald worden.

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT

Als basis heb ik een technische opleiding
gevolgd die mij onder andere bij Fokker in
Dordrecht heeft gebracht daarnaast ben
ik buiten mijn schoolperiode altijd bezig
geweest en geschoold op sociaal gebied.
Naast mijn politieke werk lokaal, regionaal
ben ik ook actief met de Waterschap Partij
Hollandse Delta. De samenwerking tussen
de lokale partijen krijgt daar goed vorm. Lokaal doen wat lokaal kan.
Mijn passie voor politiek begon al op school
en is vooral ingegeven door het onbegrip
van politici voor de mens in de samenleving. Ik werk sinds ik actief ben in de politiek
aan samenlevingsopbouw. Politiek is iets
van meerderheden en ik ben gewend dat
zaken soms anders gaan dan de gewenste
oplossingen. Ik besteed nog steeds veel tijd
aan het werken aan die oplossingen en dat
betekent veel tijd besteden aan mensen,
luisteren, adviseren of soms zelfs praktisch
helpen. Het zijn zaken die veel tijd kosten
maar die ik nog steeds met liefde en passie
doe.
Ik zet mij nog steeds in voor een leefbare
samenleving voor Zwijndrecht waarin de
toekomst voor allen centraal staat. Wonen,
werken, ontspannen en gezelligheid bovenal. Door middel van prestatie afspraken met
corporaties, welzijnsinstellingen, scholen en
allen die Zwijndrecht tot een fijne gemeente
willen maken wil ik dat blijven oppakken. Ik
blijf trots op Zwijndrecht waar ik mij voor het
Algemeen Belang van Zwijndrecht inzet.
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Kandidaat 4

Mijn naam is Wilco Lubberink, 52 jaar, midden jaren ’90 neergestreken in Zwijndrecht.
Getrouwd, vader. Werkzaam voor een Japanse multinational in de energiesector,
in een team waarin 18 verschillende talen
worden gesproken. Dat betekent dagelijks
schakelen, luisteren, verbinden, leren, respecteren en begrijpen.
Politiek gaat over de openbare ruimte. De
ruimte waarin wij elkaar ontmoeten, winkelen, parkeren, sporten, bouwen, zorg nodig
hebben, naar school gaan, feesten en ouder worden. Die ruimte verdient het beste
dat we kunnen bieden: creativiteit, innovatie, verantwoordelijkheid en respect naar
ons en onze kinderen, voor het milieu, gezondheidszorg, goed onderwijs, veiligheid,
kortom: een prettig leven. Op een haalbare
en betaalbare manier. Voor nu en voor later.
Waarom ABZ? ABZ luistert en praat met u.
Werkt haalbare ideeën uit. Kijkt vooruit en
houdt koers. Innoveert met gezond verstand. Is optimistisch en realistisch. Past op
de (uw!) centen. Niet alleen twee weken
voor de verkiezingen, maar het hele jaar
door. We zijn een sterk team van mensen
uit uw wijk, met gemeenschappelijke belangen. U kiest en wij staan er voor u. We zijn
bereikbaar. Dat beloven we niet alleen, dat
maken we al 15 jaar waar. Wij zijn er voor u:
tot uw dienst! (At your service!).

WONEN EN BOUWEN
Wij hebben afspraak met de provincie Zuid-Holland om te komen tot het bouwen van een
groot aantal woningen. Dat willen wij best
doen, maar niet in het groen. We zien de noodzaak van extra woningen, want we willen geen
krimpende gemeente zijn waar de voorzieningen onder druk staan. De ruimte die binnen
bebouwd gebied beschikbaar is, moeten we
daarom veel slimmer gaan benutten.
Zwijndrecht zit nu ‘op slot’. Door de A16 en het
vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor
kunnen we nu veel ruimte niet benutten voor
woningbouw en andere functies. ABZ wil de
ruimte terugpakken die ons min of meer is afgenomen, Zwijndrecht moet van het slot. Dat
kunnen we niet alleen, Regio, Rijk en Provincie
hebben we er hard bij nodig. Als we deze gebieden veilig geschikt maken voor wonen is er
ruimte voor groei zonder het buitengebied aan
te tasten.
We pakken deze door de tijd en Rijk afgenomen ruimte terug en bouwen daar bovenop.
Speerpunten:
• Niet bouwen in het buitengebied
• Van praten naar plan: spoortransport
gevaarlijke stoffen gaat Zwijndrecht uit
• A16 overkappen, geluidsoverlast en fijnstof
reduceren, kans voor woningbouw
Zwijndrecht kent een behoorlijk aantal lege
plekken waar nog gebouwd moet worden en
waar al lang plannen voor zijn gemaakt. Dat is
ons een doorn in het oog. Het heeft negatief

effect op de directe omgeving. De vernieuwing
Koninginneweg loopt maar het gat van de Koningskerk ligt er nog steeds. Gelukkig zien we
aan de rivier eindelijk de nieuwbouw komen.
We zijn blij dat er weer meters worden gemaakt.
We zien de vraag om op deze mooie plek te
mogen wonen toenemen. Onderaan de dijk is
het nu gelukt om een nieuwe woonbuurt te realiseren. Kantoren worden getransformeerd naar
woningen, een goede ontwikkeling. De discussie over de toekomst van Zwijndrecht komt weer
op gang rondom het Veerplein.
Het is voor ons vanzelfsprekend voortdurend te
hameren op de mix van woningen die Zwijndrecht nodig heeft: koop en huur voor starters,
geschikte woningen voor senioren, opbouw in
het aanbod waardoor een wooncarrière binnen de eigen gemeente mogelijk is.
In de gebouwde omgeving neemt het belang
van groen toe en zetten we creatief in op de
strijd tegen verstening. Groene gevels en daken zijn heel goed mogelijk en dragen bij aan
de benodigde biodiversiteit. Wie in Zwijndrecht
een nieuwe woning krijgt opgeleverd, ontvangt
van de gemeente een boompje of struik voor
de tuin, geleverd door een lokale ondernemer.
Ook nieuwe hoogbouw zonder tuin doet mee.
De gemeente doneert een aantal bomen of
struiken, de VvE schenkt het aan een van de
scholen om het schoolplein te vergroenen.
TINY HOUSES
Wij willen graag gaan experimenteren met tiny
houses in Zwijndrecht. We zetten in op tien stuks
in de komende periode, met name gericht op
jongeren. Tiny houses zijn volwaardige woningen in klein formaat. Bij het ontwerp wordt slim
gebruikt gemaakt van de ruimte en innovatieve
technologieën. Meestal zijn ze zo gebouwd dat
ze verplaatsbaar en energieneutraal zijn. De
manier van wonen wint snel aan populariteit en
wordt vaak beschreven als “minder huis, meer
leven’.
Ontwerpers maken er een uitdaging van om
een compleet, ‘state-of-the-art’ product te realiseren. We willen vooral uitnodigend zijn voor
initiatiefnemers en woningcorporaties om samen met de gemeente aan de slag te gaan.
Bewust vult ABZ het voorstel nu niet in met locaties, aantallen per plek, hoe het eruit moet zien,
vast of verplaatsbaar etc.
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We willen vooral uitnodigend zijn voor initiatiefnemers en woningcorporaties om samen
met de gemeente aan de slag te gaan. De
gemeente inventariseert welke hindernissen
er te nemen zijn en zorgt dat we alles op orde
hebben om een initiatiefnemer te faciliteren.
Zwijndrecht durft te experimenteren! is het uitgangspunt.
Speerpunten:
- Woningaanbod goed laten aansluiten
op de vraag van alle leeftijds- en
inkomensgroepen
- Starterslening zetten we voort
- Experimenteren met tiny houses
- Bij iedere nieuwe woning doneert de
gemeente een boompje of struik
VEILIGHEID EN GEZONDE LEEFOMGEVING
Veiligheid in en rond Zwijndrecht is iets waar wij
voortdurend kritisch op blijven. Veiligheid op
straat ,het veiligheidsgevoel is overal belangrijk, van brandgang en parkeerplaats tot de
gevaarlijke stoffen over het spoor. Camera toezicht op plekken waar het er toe doet passen
we toe zoals bij het station. Brandgang verlichting is een veel geplaatste opmerking waar we
afspraken met corporaties mee moeten maken
en VVE s kunnen faciliteren via de gemeente.

Voor ons hoort bij een veilig Zwijndrecht een
volwaardig politiebureau. De gemeenteraad
heeft de burgemeester opgedragen zich daarvoor in te zetten en te zorgen dat de bestaande
politiepost niet uit Zwijndrecht verdwijnt.
De wijkagent is er voor u, onze handhavers
moeten zichtbaar zijn en actief optreden. De
brandweer snel de wijk in kunnen laten rijden.
Samen moeten we het doen. Van iedereen
mag betrokkenheid worden gevraagd. Melden
wat u ziet en u mag verwachten dat u daar vervolgens wat van hoort. Wij hebben ervaren dat
u ons bij vragen hierover goed weet te vinden.
‘Huftergedrag’ als te hard rijden, foutparkeren,
afval dumpen, etc. leiden tot irritatie. De een
ergert zich aan een actie van de ander. De gemeente kan niet alles oplossen, wel bijdragen
aan positieve gedragsbeïnvloeding. Het blijft
nodig dat mensen elkaar aanspreken, al is dat
niet altijd makkelijk.
Speerpunten:
- Volwaardig politiebureau Zwijndrecht
- Scherp op risicoreductie van Kijfhoek
en bedrijven
- Wijkagent en handhavers zichtbaar en
waar nodig daadkrachtig in hun optreden
- Schoon, heel en veilig is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid

De gevaarlijke bedrijven en het rangeerterrein
hebben wij duidelijk in beeld. Wij zetten voortdurend in op de verbetering van die veiligheid.
Dat doen we door in gesprek te blijven met de
bedrijven binnen Zwijndrecht en Pro rail. Sinds
de brand op Kijfhoek is fors ingezet op risicoreductie. Wij zijn trots op onze brandweer en steunen hun in de eisen die zij stellen naar Pro rail
en andere BRZO-bedrijven. Er wordt samengewerkt met Veiligheidsregio en Omgevingsdienst
op het gebied van oefening, controle en handhaving. De bedrijfsbrandweer is permanent, er
komen extra calamiteitenroutes bij Kijfhoek voor
snelle aanrijtijden. De gemeenteraad spreekt
jaarlijks met Pro rail.

Mijn naam is Martijn Bosman en ik heb onlangs mijn studie Engineering afgerond.
Sinds oktober 2017 presenteer ik het radioprogramma A new job with the Boss! waarin ik werkzoekenden en werkgevers met
elkaar verbind. Dit radioprogramma heb
ik opgezet vanuit mijn achtergrond als recruiter/intercedent. Vanuit mijn affiniteit en
technische interesse zal ik naast het coachen en verbinden van mensen mij focussen op video- en platform recruitment.
Aansluitend hierop spreken de onderwerpen onderwijs en arbeid mij aan binnen de
politiek. In de nieuwe gemeenteraad wil ik
aandacht besteden aan werkzoekenden
op de moderne arbeidsmarkt. Buiten de lokale politiek is het mijn streven om landelijk
draagvlak te creëren om het toeslagen beleid in Nederland te herzien. Op dit moment
kan een huurder bij salarisverhoging netto
minder gaan verdienen. Dat hangt samen
met het te snel wegvallen van de toeslagen. Hierdoor is deze vorm van armoedeval
nu nog mogelijk.
Mocht je op zoek zijn naar een werkgever
of werknemer, dan nodig ik je graag uit in A
new job with the Boss! Dit jaar bied ik maar
liefst vijfentwintig plekken aan in mijn radioprogramma.

Inwoners moeten er op kunnen vertrouwen dat
de gemeente (mede) zorg draagt voor een veilige, gezonde leefomgeving. Die opgave blijft
groot met zogeheten BRZO-bedrijven en vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor, water
en weg. Dat vraagt voortdurend alertheid ten
aanzien van risicoreductie. Wij zijn trots op onze
brandweer en steunen hun in de eisen die zij
stellen naar Pro rail en andere BRZO-bedrijven.
WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT
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LIJST 1
Marcel
van Wingerden
Kandidaat 6

Als telg uit een Zwijndrechtse familie ben
ik geboren en getogen in onze mooie gemeente en heb ik mijn hele leven Zwijndrecht snel zien veranderen, zoals de groen
voorziening en het onderhoud aan het wegennet.
Prachtige nieuwbouw is verrezen op braak
liggende grond en heel veel mensen helpen hun naasten. Echter is de algemene
veiligheid sterk verminderd, criminaliteit is
een dagelijks iets geworden. 3 jaar geleden
werd ik om 02.30 uur wakker van een persoon die het nodig vond om te controleren
of mijn achterdeur wel was afgesloten, met
duidelijke intenties.
Sindsdien heb ik mij ingezet voor wijkpreventie in meerdere wijken en heb ik de opleiding tot beveiliger afgerond. Zaken als fietsendiefstallen, zakkenrollers, auto diefstal,
afval dumping, hangjeugd, winkeldiefstal
en drugs gerelateerde criminaliteit zijn aan
de orde van de dag. Mijn inzet zal zijn om
dit tot een minimum te beperken door de
inzet van extra BOA’s of wijkagenten en het
versterken van de vrijwillige wijk preventie
teams. Verder is het werk van Diverz-SWOZ
erg belangrijk om mensen te ondersteunen
met hun persoonlijke problemen en meer
werkgelegenheid in onze gemeente is ook
van groot belang want wie gaat er nu voor
de lol elke dag in de file of het OV staan?

8

Algemeen Belang Zwijndrecht
Wat gaan we doen
programma 2018 - 2022
FINANCIËN
Een van de pijlers van het raadswerk is de financiën op orde houden. We zijn sinds ons aantreden geconfronteerd met een huizenhoge
schuldenlast die allesbepalend is voor het werk
van de raad. Zonder financiële dekking kunnen
we geen kant op. Wij gaan geen lokale lasten
verhogen om extra geld bij de inwoners weg
te halen. De kritische, realistische kijk van ABZ
op de begroting heeft iets doen ontstaan wat
inmiddels ‘De Wet van Loos’ heet. Fractievoorzitter Fred Loos kreeg heel vaak gelijk van de
wethouder financiën als het ging om de kritisch
opbouwende opmerkingen in begroting en uitvoeringsprogramma’s., Geen OZB verhoging
die niet terecht is. Geen prognoses als die niet
waar gemaakt kunnen worden. De doorrekening van precario vloeit nu netjes terug naar
de inwoners. We gaan door met het reduceren
van de schuldenlast.
Speerpunten:
- Huishoudboekje op orde, verantwoord
begroten
- Lastenverhoging voor inwoners tot
minimum beperken
- Verdere afbouw schuldenlast van de
gemeente
SAMENLEVINGSOPBOUW:
VAN TRANSITIE NAAR TRANSFORMATIE
Het rijk heeft tal van taken naar gemeenten gebracht, echter wel met veel minder geld. Dat
voelt niet goed: het rijk bezuinigt, de gemeente
moet de gevolgen zien op te lossen. Wij moeten meer doen met minder geld. De WMO/
AWBZ, jeugdzorg, het is allemaal geland bij de
gemeente. In verschillende verbanden werken
wij samen om tot een goede uitvoer te komen.
In de uitvoer werken we op een breder niveau
samen met gemeenten in Zuid Holland Zuid en
de Sociale Dienst Drechtsteden. De samenwerking is nuttig maar vergt veel van ons als raadsleden en soms van u als klant. Raadsleden spreken elkaar regelmatig binnen de samenwerking
van Drechtsteden. Ook is het initiatief ontstaan
waarbij raadsleden contact met het Cliëntenplatform jeugd hebben gelegd. Zo kunnen we
beter volgen wat er goed maar ook fout gaat.
ABZ staat voor een maximaal sociaal beleid.
Daar hoort meer bij dan onze maatschappij op
dit moment biedt. De verdergaande digitalisering stelt ons steeds beter in staat te communiceren en het meldpunt Veilig Thuis te bereiken.
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Via wijkprogramma’s weten we wat er achter
de voordeur speelt en kunnen daar vroegtijdig
op inspelen. In onze maatschappelijke betrokkenheid zien we dat we steeds meer afhankelijk zijn van vrijwilligers, mantelzorgers waardoor
de druk op hen toeneemt. Om die vrijwilliger/
mantelzorger te ontlasten kennen we vormen
van respijtzorg. Onze mantelzorg consulenten
en stichting MEE Drechtsteden bieden hier oplossingen in. Actieve inzet om overbelasting van
mantelzorgers te voorkomen is blijvend nodig.
DOORONTWIKKELING VAN DE VIVERA
WIJKTEAMS EN WELZIJNSWERK
Met de fusie van Swoz en Diverz is een brede
organisatie voor welzijnswerk en hulpverlening
ontstaan voor alle leeftijden. Door de samenwerking is niet meer steeds overleg en vergaderen tussen organisaties nodig. Daar gaan veel
uren in zitten die we beter kunnen gebruiken
voor het echte werk. Via de Vivera wijkteams
wordt veel goed werk verricht. We willen de Vivera wijkteams verder optimaliseren om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en de juiste
hulp te bieden. Daarvoor heeft de gemeenteraad extra impulsgeld beschikbaar gesteld. Van
mantelzorger, jong en oud, tot ondersteuning in
sociale problematiek, de wijkteams zijn er voor
iedereen en vervullen een sleutelfunctie.
Speerpunten:
- De Vivera wijkteams vervullen een
sleutelfunctie
- De (hulp)vraag van de inwoners staat centraal
- Inzetten op preventief beleid, bijvoorbeeld
schuldhulp

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT

Algemeen Belang Zwijndrecht LIJST 1
Wat gaan we doen
programma 2018 - 2022

Wil Rietveld
Kandidaat 7

Ik ben Wil Rietveld. Ik ben jaren lang voorzitter geweest van het wijkplatform Noord Tevens ben ik ook actief binnen de vakbond
FNV en ben daar lid van het leden parlement namens de senioren.

OUDERENBELEID: SENIOREN EN ZORG
We worden gezonder oud en het beleid om
langer zelfstandig thuis te wonen vraagt regelmatige herijking. Gelabelde huizen voor ouderen moeten steeds meer afgestemd worden op
wisselende woonvragen. De zorgvraag is steeds
maatwerk.
Ontmoetingsruimten binnen wooncomplexen
dragen bij aan het welzijn. We zien dat in projecten als de IJsvogel en de Pruylenborg. We
kennen al lang complexen zoals Swinstaete
waar ontmoetingsruimten voor tal van activiteiten aanwezig zijn. Steeds meer komt er vraag
vanuit de markt om anders aan de slag te gaan
op het gebied van ouderen, wonen of de problematiek van dementie. Initiatieven, zoals voor
nieuwe woongroepen moeten we blijven faciliteren omdat daarmee een breder aanbod
ontstaat.

MOBILITEIT
De Seniorenbus is in Zwijndrecht een prettige
voorziening voor vervoer op maat. De Drechthopper blijft buiten de gemeente de vervoerder
op maat, bekostigd via de WMO. Gratis openbaar vervoer voor senioren is niet haalbaar tenzij de provincie daar aan meebetaalt. De routes
en inzet van reguliere bussen worden verzorgd
door de provincie. De overleggen lopen via de
Drechtsteden.

Ik ben ondernemingsraadslid van de
gemeente Zwijndrecht geweest, waar ik
31jaar als conciërge werkzaam was. Sinds
1971 ben ik als vrijwilliger in allerlei organisaties werkzaam. Ik wil mij sterk maken voor de
zwakkeren in onze samenleving maar ook
de veiligheid op straat en de woon omgeving. Graag zou ik de corporaties willen aan
moedigen om meer ontmoetingsruimten te
creëren in de bestaande flatgebouwen. Dit
zodat de mensen elkaar beter kennen en
kunnen vinden in zorg voor elkaar. Zoals bij
mijn omgeving in flat De Schakel mogelijk
was. Waar de huisartsen zaten had dat prima gekund. Daar zal ik mij sterk voor maken.

JEUGD EN JONG VOLWASSENEN
Er is in de afgelopen vier jaar veel veranderd op
het gebied van de Jeugd. Middels een transitie
is jeugdhulp naar de gemeenten toegekomen.
Waar wij eerst alleen verantwoordelijk waren
voor zaken die via school geregeld werden en
zorg droegen voor beweging en sport, hebben
wij nu ook de verantwoording voor meer dat er
achter de voordeur afspeelt met de opgroeiende jeugd.

Via de Vivera wijkteams blijven we inspelen op
de behoefte van de mens die langer zelfstandig thuis woont, om zicht houden op het welzijn
en tijdig ondersteuning te kunnen bieden. De
zorghotels om de periode tussen een ziekenhuisopname en weer naar huis te overbruggen
zijn waardevol en mogen zichzelf waar nodig
verbeteren. De zorgverzekeraar speelt hier een
belangrijke rol. We zien oplossingsgerichte organisaties als DSW het voortouw nemen om met
een frisse aanpak op de mogelijkheden verder
te brengen.
Speerpunten:
- zorgvraag is maatwerk
- Faciliteer nieuwe woongroepen/ inititatieven
- Ontmoetingsruimten dragen bij aan het welzijn

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT
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LIJST 1
Hans
van Genderen
Kandidaat 8

Ik ben geboren 04-01-1954 te Rotterdam. Ik
ben een gedreven mens in mijn vrijwilligerswerk. Ik help mensen met hun problemen
maar help ook graag met hun knutselwerk.
Werken met mijn handen werkt ontspannend. Als vrijwilliger zet ik me ook in voor de
Lunenhof te Zwijndrecht (mensen met een
beperking) als bestuurslid
Na mijn middelbare school opleiding ben ik
aan de Technische Universiteit Delft bouwkunde gaan studeren. Na mijn afstuderen
ben ik gaan werken met als doel opdrachten voor boortunnels binnen te halen en uit
te laten voeren in Nederland.
Heienoord tunnel, Botlekspoortunnel en
Sophia tunnel zijn voorbeelden waar ik aan
gewerkt heb.
Mijn Hobby’s zijn voetbal, korfbal, lezen en
fietsen. Indien ik gekozen wordt als gemeenteraadslid wil ik mij inzetten voor armoede bestrijding en het ontwikkelen van een
mooie en goede samenlevingsopbouw en
een vernieuwend Zwijndrecht

Algemeen Belang Zwijndrecht
Wat gaan we doen
programma 2018 - 2022
De Toppies en Matties voor beweging en sport
lopen goed en zijn steeds verder uitgerold. Veel
tijd en energie is gaan zitten in de verandering
van de wet voor jeugdhulp. We krijgen veel
minder dan hiervoor door het rijk werd uitgegeven. Deze bezuiniging hebben we opgepakt in
samenwerking met de gemeenten uit ZHZ. Gemeenten stellen nu vele miljoenen aan extra
geld beschikbaar maar we benadrukken dat
de werkelijke transformatie in de zorg krachtiger
moet worden ingezet. Enerzijds zijn wachtlijsten
onaanvaardbaar, anderzijds moeten de financiën wel op orde komen.
Voor de armoedebestrijding onder kinderen
is veel aandacht geweest. Naast een pakket
maatregelen in de regio heeft Zwijndrecht lokaal aanvullende maatregelen genomen. De
eerste berichten zijn goed. Het geld moet landen bij de kinderen waar het voor bedoeld is.
Zwijndrecht is een JOGG gemeente: Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit programma om
overgewicht tegen te gaan is effectief en zetten we door. Met schoolbesturen blijven we in
gesprek over het bewegingsonderwijs. Of dat
nu de gymzaal is of het zwembad. Zwemmen
kan naast het behalen van een zwemdiploma
in een goede aanvulling zijn op het bewegingsprogramma. Voor ouders die de lessen niet kunnen betalen is er het SMS-kinderfonds.
In het kader van het JOGG zien we een enorme vooruitgang op onze middelbare scholen.
Steeds meer wordt daar gewerkt aan de bewustwording van gezond en duurzaam leven.
Zwijndrecht is een echte sportstad. We zien
dat in de vele resultaten die we regionaal tot
en met landelijk behalen. De jaarlijkse huldiging
van sporters en de verkiezingen van sporters en
clubs van het jaar is iets wat ooit uit een initiatief
van ABZ is ontstaan en tot een volwassen evenement is uitgegroeid.
Naast het sporten en het op gezond gewicht
blijven vinden wij het zeker zo belangrijk de
aandacht te houden voor pesten. Waar de ene
jongere populair is wordt de andere gepest.
Een veilige omgeving en een plek om erover
te kunnen praten is belangrijk. Het blijft voor ons
een permanent punt van aandacht om over in
gesprek te blijven.
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Voor de jong volwassen blijft het belangrijk de
weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Het onderwijs staat steeds meer in verbinding met
werkgevers. In de sectoren als zorg en techniek
is er veel vraag. Mensen en ondernemers die
contact hebben vinden elkaar, kaartenbakken
niet. Zwijndrecht moet krachtig blijven inzetten
op aansluitingen van onderwijs en arbeidsmarkt.
Zwijndrecht mist nog steeds een goede uitgaansgelegenheid. Met het vertrek van de
ondernemer van de Blue Lagoon is er een gat
ontstaan. De huidige uitbater van het Spektakel
vult dat deels in. Met het Wattan festival is een
wens voor ons uitgekomen. Het laat zien dat het
mogelijk is. Dit jaar gaat de derde editie van dit
festival van start waar een duidelijke behoefte
aan is. Het Develpark wordt steeds meer de ontmoetingsplek voor sport en festivals. We kijken
dan ook uit naar een evenemententerrein waar
we meer permanent zaken kunnen organiseren
en waar ook aan alle veiligheidseisen kan worden voldaan. Er komen steeds meer openbare
plekken waar jongeren kunnen ‘hangen’ en
plekken waar jongeren kunnen sporten/ bewegen in het groen. Deze zijn ingericht in samenspraak met tal van organisaties en de politie
zodat deze kan handhaven en verwijzen naar
dit soort plekken. Het Develpark en de Hooge
Nesse zijn plekken waar goed gesport kan worden naast de sportverenigingen.
Ook jongeren met beperkingen en chronische
aandoeningen moeten in beeld blijven om ze
zoveel mogelijk in beweging te houden en betrokken bij de maatschappij. De jeugdhulpverlening mag dit niet uit het oog verliezen. Preventief kan dit zijn vruchten afwerpen. We hebben
in Zwijndrecht mooie voorbeelden van mensen
die ondanks hun beperking de top in de sport
behalen.
Speerpunten:
- Wachtlijsten voor jeugdhulp zijn
onaanvaardbaar
- Preventieve zorg en voorkomen
kindermishandeling
- Evenemententerrein realiseren
- Jongeren hebben behoefte aan
‘hangplekken’, buiten-bewegen-plekken,
uitgaansplek
- Goede verbindingen tussen opleidingenwerkgevers-arbeidsmarkt

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT

Algemeen Belang Zwijndrecht LIJST 1
Wat gaan we doen
programma 2018 - 2022

Karim de Kool
Kandidaat 9

Mijn naam is Karim de Kool, 38 jaar, getrouwd met een lieve vrouw en vader van 2
schatten van kinderen van 8 en 9 jaar oud.
Momenteel ben ik werkzaam als begeleider
in de gehandicaptenzorg, op een 24 uurs
woongroep voor tieners en jongeren met
een beperking.
ZIEKENHUIS
In het verleden is flink gelobbyd om een ziekenhuis in Zwijndrecht te krijgen. In de loop der tijd is
de bedrijfsvoering veranderd. De spoedeisende
hulp is verplaatst naar Dordrecht. Ook bevallingen vinden niet meer in Zwijndrecht plaats. De
keuzes hiervoor liggen bij de directie van het Albert Schweitzer ziekenhuis.
Veel ander werk zit wel in Zwijndrecht. Wij blijven met de directie van het Albert Schweitzer
Ziekenhuis in gesprek. Zij hebben daar zelf ook
behoefte aan, bijvoorbeeld inzake bereikbaarheid. De busverbinding en parkeren zijn vragen
waar we oplossingen voor zoeken en vinden.
Iedere belofte aan de kiezer om in zorgaanbod
van het ziekenhuis te beïnvloeden is een lege
huls. Daar heeft de lokale politiek geen invloed
op. wel blijft de hele gemeenteraad in gesprek
om dat wat we kunnen zo goed mogelijk voor
u te regelen.
ZWEMBAD
Het zwembad kent een dure exploitatie met
een tekort van 1 miljoen per jaar. Dat is veel. De
gemeenteraad heeft gekozen voor het behoud
van het zwembad. Om een volwaardig zwembad betaalbaar te exploiteren, dienen we verder na te denken over wat echt verstandig is.
Om te komen tot een gezonde exploitatie hebben we gevraagd te kijken hoe de exploitatie
sluitend te krijgen. Niemand van school zonder
zwemdiploma is een optie.
Ondanks deze optie zal er gekeken moeten
worden hoe we verder gaan met het zwembad
omdat aan de installatie en de energiehuishouding van het zwembad veel gedaan moet worden. ABZ had graag samen met H I Ambacht
een zwembad geëxploiteerd omdat we op het
gebied van sport al veel overlappend elkaars
inwoners faciliteren.

Wij blijven kijken naar de toekomst van het sportcomplex de Hoge Devel en het goed benutten
van de mogelijkheden van de buitenruimte.
ECONOMIE
Met de ondernemersverenigingen is goed contact. Samen met de gemeente is de economische agenda 2017/2020 opgesteld. Met het
actieprogramma en het ondernemersfonds
kunnen de punten worden gerealiseerd. Een
stap in de goede richting.
Ondernemers moeten bij de gemeente aan
kunnen blijven kloppen met vragen. Het antwoord kan niet botweg ‘nee’ zijn of ‘helaas’.
Proactief zijn en ja mits, meedenken in plaats
van afwachten. Je mag een ondernemer vragen om mee te denken/-werken maar deze
mag dat zeker van de gemeente verwachten.
Samen maak je Zwijndrecht weer groter.
Het afhandelen van vrachtverkeer moet een
goede routing kennen. Sinds de verbreding van
de A16 en de komst van de tunnel is Zwijndrecht
bezig met zijn vrachtverkeer door maar ook uit
Zwijndrecht te leiden. De doorstroming moet faciliterend zijn, schijnbaar omrijden niet meer als
obstakel worden ervaren en de inwoners van
Zwijndrecht geen overlast bezorgen. Denken
in oplossingen en samenspraak. Het weren van
langparkeerders die op oneigenlijke plekken in
Zwijndrecht staan moet ook aangepakt worden. Voorbeelden uit Moerdijk en Rotterdam
laten zien dat overlast vermindert en het de ondernemers helpt. Binnen Zwijndrecht willen we
minder vrachtwagens hebben rijden. Willen we
het elektrisch rijden en opladen goed faciliteren.

Als tiener ben ik al begonnen met vrijwilligerswerk in het toenmalige jongerencentrum, waar we met een team van vrijwilligers
jongerenavonden organiseerden. Ik ben lid
geweest van het Wijkplatforum Walburg,
bezig geweest o.a. het organiseren van de
rommelmarkten in de Wilhelminastraat, actief geweest als DJ op evenementen. Ook
heb ik diverse initiatieven ingediend bij de
gemeente en meegewerkt aan de ontwikkeling van de speeltuin aan het “Groene
Kruispad” en de “IJsbaan” in het Develpark.
Waar ik me altijd al hard voor gemaakt heb
en nu de komende periode extra voor in wil
zetten zijn: de veiligheid op straat, ondersteuning van de “zwakkere” in de samenleving, starterswoningen, een versoepeling
van de regels voor ondernemers, de ouderen, een volwaardige plek voor de jeugd
creëren, goede sociale voorzieningen voor
een ieder, het stimuleren en ondersteunen
van leuke bewonersinitiatieven en het omarmen en steunen van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn immers de fundering van onze samenleving!
“Trots op Zwijndrecht” dat is het eerste wat
er in mij opkomt als ik aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018 denk. Met deze
trots, mijn betrokkenheid en heel veel positieve energie zou ik heel graag mijn bijdrage
willen leveren aan de komende gemeenteraadsperiode.

Nieuwe technieken toepassen die zorgen voor
de afname van het fijnstof. De A 16 overkappen
en geschikt maken voor andere doeleinden als
wonen.

WEET WAT ER LEEFT, WEET WAT ER SPEELT
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Algemeen Belang Zwijndrecht
Wat gaan we doen
programma 2018 - 2022

Thomas Loos
Kandidaat 10

Als zoon van een raadslid ben ik min of
meer al 12 jaar betrokken bij de gemeente
omdat wij thuis aan tafel over vele onderwerpen spreken. Daar waar het gaat over
jongeren spreek ik graag een woordje mee.
Mijn vader, die de lijsttrekker is, geeft dan
telkens aan “dan ga je toch mee doen en
mee praten.
Zo gezegd zo gedaan Vandaar, nu ik 19 jaar
ben, dat ik me kandidaat gesteld heb voor
Algemeen Belang Zwijndrecht. Als jongere
wil ik graag de vertegenwoordiger zijn voor
deze groep van kiezers uit Zwijndrecht en
Heerjansdam en wil ik me voor deze groep
inzetten. Het Watan festival is goed en moet
blijven. Echter dat is, vind ik, onvoldoende.
ER zou in de wijken beschikbare wijkgebouwen best meer activiteiten voor jongeren
georganiseerd kunnen worden. Dit in samenwerking met Diverz met wie wij bijvoorbeeld in Oudeland op vrijdagavond samen
komen.
Ooit hebben we gesproken over een
“Drive-in” bioscoop aan de Maas. Daar zou
ik me graag voor in willen zetten. Net zoals
ABZ al doet op facebook zou ik op de sociale media die meer bij jongeren passen willen
praten met andere jongeren uit Zwijndrecht
over wat we missen en waar we samen met
anderen mogelijk iets voor elkaar zouden
kunnen krijgen. Dit zoals dat ook bij “Pak
Aan” gebeurt waarbij met beperkte middelen dingen voor elkaar gebracht worden.

Ondernemers zijn de motor van onze economie. Niet alleen in Zwijndrecht maar ook in de
Drechtsteden. Daar trekken we nu samen op
om tot een goede oplossing en spreiding te komen van de juiste ondernemer op de juiste plek.
Nog steeds zien we dat er veel subsidies blijven
liggen. Ook in Europa valt nog veel terug te halen op dit gebied. In de huidige initiatieven van
de samenwerking wordt te weinig gewerkt aan
het binnenhalen van die Europese subsidies
die ons gebied kunnen versterken. Zwijndrecht
en de Drechtsteden zijn het grootste Europese
knooppunt van vervoer, over water, over het
spoor en over de weg, alles passeert ons. Daar
moet meer werk van gemaakt worden.
We zijn trots op onze ondernemers en proberen
tijdens de goede contacten met de ondernemers meerdere keren per jaar te kijken hoe hun
actiepunten samen op te pakken. We horen de
ondernemers en proberen te faciliteren waar zij
tegen ambtelijke obstakels aanlopen. Want samen doen we het.
Startende ondernemers moeten we proberen
te faciliteren. Met advies en door hen te koppelen aan bestaande ondernemers die coachend kunnen optreden.
De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt moet
telkens geoptimaliseerd worden. Vanaf het
lokaal onderwijs tot aan het regionaal afgestemde onderwijs. Het binnenhalen van hoger
onderwijs is een wens in de regio en voor Zwijndrecht. Liggen hier kansen? Ja is ons antwoord.
Waar dat niet lukt moeten we proberen wel
studenten hier te huisvesten op plekken waar
zij hogeschool en universiteit goed kunnen bereiken.
Speerpunten:
- Gemeente en ondernemers zijn samen
verantwoordelijk voor uitvoering economisch
actieprogramma
- Gemeente heeft pro-actieve houding
naar ondernemers
- Hinder van vrachtverkeer in
woonomgeving beperken
- Geen oneigenlijk langparkeren van
vrachtwagens
- Afspraken maken in de regio over regels
en plekken voor vrachtwagenparkeren
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DE DUURZAME TOEKOMST VAN ZWIJNDRECHT
De klimaatdoelstellingen vormen wereldwijd
een opgave. Elke overheid, elk bedrijf, instelling of persoon heeft daar een verantwoordelijkheid in. We kunnen de opgave opdelen in
drie hoofdlijnen: Duurzame energie, circulair
omgaan met grondstoffen en de zogeheten
klimaat adaptieve omgeving (ingericht op vaker zware regenbuien, meer hete zomerdagen,
langere droge periodes) We willen af van de
plastic soep!
ENERGIE BESPAREN EN DUURZAAM OPWEKKEN
De Zwijndrechtse energieagenda is opgesteld,
de gemeenteraad heeft unaniem ingestemd.
Een stap in de goede richting. De uitvoering zal
inzet vragen van iedereen. Waar we staan en
waar we uit moeten komen in uiterlijk 2050 is bekend. Op de vraag ‘hoe?’ is nog geen pasklaar
antwoord te geven.
In ieder geval zetten we als eerste flink in op
energiebesparing: wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. De gemeente
heeft een voorbeeldrol. Bij ieder onderhoud
aan het eigen vastgoed moet meteen worden
gekeken naar energiebesparende maatregelen en kansen om duurzame energie op te wekken. Dat verdient zichzelf terug. Een warmtenet
kan een goed alternatief zijn voor aardgas om
woningen te verwarmen. Onder de voorwaarde dat er toegewerkt wordt naar een duurzame energiebron om het net te voeden. Nieuwe
woningen worden niet meer op aardgas aangesloten.
Voor grote windturbines is in Zwijndrecht geen
draagvlak. Andere vormen van duurzame energieopwekking zijn nodig. Zwijndrecht staat open
voor nieuwe ontwikkelingen. Voor bewoners,
bedrijven, scholen en instellingen blijven we inzetten op ondersteuning bij energiebesparing
en duurzaam opwekken. Met ruimte voor samenspraak en burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld Zon op Andermans Dak. Het energieloket
voor informatie en groepsaankopen zetten we
voort. We onderzoeken of Zwijndrecht kan deelnemen aan het Woningabonnement, wat al in
een aantal gemeenten succesvol wordt toegepast. Huiseigenaren kunnen hun woning energetisch laten renoveren en via de maandelijkse
besparing op de energierekening bekostigen.
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Wouter Gorter
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In de energieagenda is beschreven welke rol
de gemeente heeft bij welk taakveld en wie de
partners kunnen zijn. Ook is ingeschat welke taken passen op lokale schaal en welke een maa
tje te groot zijn voor de gemeente, maar met
samenwerking in de regio wel of beter zijn uit te
voeren. De agenda is opgesteld met de kennis
van nu. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe partners en actuele inzichten.
Speerpunten:
- Voorbeeldrol gemeente, verduurzamen
eigen vastgoed
- Burgerinitiatieven faciliteren
- Zonne-offensief: zoveel mogelijk
zonnepanelen op de daken
- Geen grote windturbine, we staan open
voor alternatieve energie-opwekkende
innovaties
- Energieloket en andere mogelijkheden
om huiseigenaren op weg te helpen inzetten
- We gaan uiteindelijk stoppen met aardgas
maar zetten niemand in de kou!
GRONDSTOFFEN CIRCULAIR INZETTEN
De gemeente gaat zorgvuldiger om met duurzaam inkopen. Circulaire inkoop is nog een
relatief nieuwe tak van sport, maar bij een
aantal producten of diensten al wel mogelijk.
Hergebruik van materialen wordt in de openbare ruimte al redelijk toegepast maar mag
meer dan nu de gewoonte zijn. We hebben in
Zwijndrecht al ondernemers die daar goed mee
bezig zijn, in de circulaire economie.
Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval is
de laatste jaren behoorlijk gewijzigd. Het meeste bestaat uit herbruikbare grondstoffen, een
klein deel is restafval. De milieudoelstelling staat
voorop: zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen. Voor het restafval willen we zo snel mogelijk in heel Zwijndrecht en Heerjansdam ondergrondse containers realiseren.
Inzameling van plastic gaat op termijn mogelijk
veranderen. De verpakkingsindustrie werkt aan
beter recyclebaar materiaal. Als de grondstoffen aantoonbaar beter te recyclen zijn door
anders inzamelen, wegen we kosten en baten
af. De afvalstoffenheffing willen we liever niet
laten stijgen. De gemeente kan voor investeringen eenmalig geld vrij maken uit de algemene
middelen.

DE OMGEVING
Het klimaat verandert: meer regenwater in korte tijd, vaker warme dagen, langere droge periodes. Een groene omgeving wint steeds meer
aan belang. Mensen voelen zich prettiger, het
heeft een positief effect op de gezondheid en
de waarde van woningen.
Groen neemt water op en zorgt voor verkoeling. Alle gemeenten in Nederland moeten de
komende twee jaar een stresstest doen om de
knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Projecten in de
openbare ruimte worden uitgevoerd voor een
lange levensduur, al snel twintig tot dertig jaar.
In ieder plan wil ABZ terugvinden hoe wateroverlast en hittestress worden beperkt. We willen
namelijk niet al na enkele jaren voor onaangename verrassingen komen te staan die nieuwe
investeringen en overlast voor inwoners met zich
meebrengen. Het college kan aan inwoners en
gemeenteraad bij plannen meerdere keuzes
voorleggen hoe de omgeving klimaatbestendig kan worden ingericht.
DE GROENE RUIMTE
Zwijndrecht is een groene gemeente. Wetenschappelijk zijn de positieve effecten van groen
op mens en omgeving volop bewezen. Niet in
iedere buurt is evenveel ruimte voor groen, wel
is de aanwezigheid van groen in de leefomgeving overal even belangrijk.
ABZ heeft niet kunnen voorkomen dat er de
afgelopen jaren forse bezuinigingen op groen
werden doorgevoerd. Wij vinden dat de bodem
bereikt is, het groenbeheer meer aandacht verdient en daar is ook geld voor nodig. Omdat
we niet alles kunnen doen, moet de gemeenteraad ook (financiële) keuzes durven maken.
We hebben een eerste stap gemaakt met een
extra financiële impuls. De komende maanden
wordt daarnaast een samenhangend plan opgesteld. Dat de samenleving daarbij betrokken is, is voor ABZ een randvoorwaarde. Hierop
moet langdurig worden geïnvesteerd.

Ik wil mezelf graag aan jullie voorstellen,
mijn naam is Wouter Gorter woonachtig in
Heerjansdam en zelfstandig ondernemer
in de Audio Visuele branche. Bij een goed
functionerende lokale democratie horen
inwoners zich betrokken en gehoord te
voelen in de besluitvorming, daarom mijn
kandidaatstelling voor Algemeen Belang
Zwijndrecht.
Onafhaznkelijk van de landelijke politiek,
waarbij het belang van inwoners uit Heerjansdam en Zwijndrecht voorop staat. Dat
spreekt mij aan, géén landelijk (politiek)gekonkel maar de mening van de Zwijndrechter, daar gaat het om, “Trots zijn op Zwijndrecht”.
Ik wil me de komende raadsperiode gaan
inzetten voor een ondernemend en sportief Zwijndrecht. Ik ben een groot voorstander van realistisch en begrijpelijk beleid in
uw wijk. ABZ staat voor herkenbare onderwerpen, er valt werkelijk iets te kiezen in
Zwijndrecht!
De aankomende 4 jaar wil ik leren wat het
inhoud om raadslid te worden. Het is niet
mijn intentie om direct zitting te nemen in
de raad maar ondersteunend te zijn aan de
fractie.

In het verleden zijn vaak veel bomen van één
soort aangeplant. Als een ziekte een ras treft,
heeft dat aanzienlijke gevolgen. Door meer
soorten gemengd aan te planten ontstaat een
gevarieerder beeld en minder risico bij boom
ziekten.
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Waarom ik me verkiesbaar stel? Waarom ik
kies voor ABZ? Laat ik beginnen met me voor
te stellen. Ik ben Arnold de Jong en sinds
mijn geboorte inwoner van Heerjansdam en
vanaf 1985 rijinstructeur. In ons mooie dorp
ben ik sinds jaren secretaris van de Oranjevereniging Heerjansdam. Ook heb ik 12 jaar
in de dorpsraad gezeten maar heb ik daar
vorig jaar bewust afscheid genomen om rust
in te bouwen en me te oriënteren op ABZ.
Een partij die opkomt voor het algemeen
belang van Zwijndrecht en dus ook voor
Heerjansdam. Zwijndrecht is in mijn ogen
een mooie gemeente met een sterke gemeenteraad mede dankzij ABZ. En wil dat
in de toekomst zo blijven is er een plaatselijke partij van het grootste belang. Een partij vanuit alle hoeken van de gemeente en
dus ook uit Heerjansdam. Ik wil me graag in
gaan zetten voor de belangen uit Heerjansdam en voor Heerjansdam in de gemeente.
Heerjansdam is geen wijk maar een dorp in
de gemeente Zwijndrecht en daar kunnen
we beiden wijzer van worden. De dorpsraad
is de spreekbuis binnen de gemeente en ik
wil graag kijken wat ik binnen ABZ kan doen
om onze wensen en belangen nog sterker
te behartigen. En verkeer is natuurlijk ook
een aandachtspunt voor me. Graag stel ik
me dus verkiesbaar al is mijn gedachte wel
dat ik nu ervaring wil op doen binnen de
partij en de gemeente voor de komende jaren. Over 4 jaar als ik meer ervaring heb ga
ik graag in de raad. Ik hoop dat ik u ervan
heb overtuigd om een stem op te brengen
op de partij en mijn persoon.

Zwijndrecht maakt ruimte voor de bij en de vlinder. We gaan bestaand groen en braakliggend
terrein daarvoor benutten en het onderhoud
erop afstemmen.
Het Develpark nemen we kritisch onder de
loep. Het is een van onze mooie groengebieden. Groen- en veiligheidsbeleving kunnen we
daar verbeteren, zodat meer mensen er echt
van kunnen genieten. We maken ruimte voor
evenementen in het Develpark. We gaan het
groen daar niet onnodig voor aantasten. Ook
gaan we de aanpak rondom het Noordpark
oppakken. Het groengebied loopt door naar
onze buurgemeente en vindt een mooie aansluiting op de Sophiapolder. De groenbeleving
schept ruimte voor een extra recreatief netwerk
voor fietsers en wandelaars.
BUITENGEBIED
Tussen Zwijndrecht en Heerjansdam ligt een grote, gezamenlijke achtertuin: het buitengebied.
Fietsen, wandelen, spelen, spartelen, sporten,
genieten van natuur en seizoenen: het kan allemaal en heel dichtbij huis.
Op de Hooge Nesse wordt een autarkisch natuur- en milieucentrum gebouwd. Een bijzonder
project van meerdere partners, waaronder studenten en veel vrijwilligers. Zo’n gebouw komt
tot leven als er veel activiteit is. Verenigingen,
scholen, natuureducatie en beperkte horeca passend hier goed. Bij Heerjansdam, in de
polder Buitenland, wordt door het natuur- en
recreatieschap IJsselmonde een speelpolder
gerealiseerd. Vies worden mag best! De kinderen uit het dorp hebben meegedacht over de
inrichting. En zo hoort het, realiseren in samenspraak met belanghebbenden. Het gebruik en
genot van het buitengebied zal steeds verder
toenemen, het Develbos groeit, het Waalbos is
een goede ontwikkeling. Delen met nu nog jonge aanplant groeien de komende jaren uit tot
dichter geheel. We zijn zuinig op het buitengebied en willen er geen woningen bouwen.
Het Arboretum is een prachtige ‘erfenis’ uit een
vroegere periode van groei in Zwijndrecht. Bewoners vonden dat er wel groei mogelijk was,
maar behielden met actieve burgerparticipatie een groen gedeelte. De gouden greep van
toen, waar we nu nog alle dagen blij mee zijn, is
een wijze les voor de toekomst.
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De groei van het groen in het buitengebied
tot aan het Waaltje is iets waar we ook trots op
zijn. De mooie ijsbaan en het Zwembad van
Heerjansdam liggen daar perfect bij. Dat is
dankzij brede samenwerking met inwoners,
vrijwilligers en onder meer het Waterschap.
ABZ is lokaal verbonden met Waterschapspartij
Hollandse Delta (WPHD) die bij het waterschap
de vinger aan de pols houdt. Het samenwerken
met ander lokale partijen zorgt voor krachtenbundeling. Zo staan we samen sterk tegenover
grote partners als Rotterdam en provincie.
Speerpunten:
- Geen woningbouw in buitengebied
- Speelpolder Heerjansdam
- Autarkisch gebouw Hooge Nesse
- Goed beheer van het buitengebied passend
bij de verschillende functies
- Verder intensiveren samenwerking met
het waterschap
HET GOUD VAN ZWIJNDRECHT:
DE VRIJWILLIGERS!
Het verenigingsleven is onmisbaar in onze samenleving, net als cultuur, natuur etc. Een
breed scala aan clubs en verenigingen kan
bestaan dankzij de veel vrijwilligers. We voelen
ons ware schatgravers. Want het goud is echt
overal in Zwijndrecht: afvalpakkers, trainers,
schuldhulpmaatjes, mantelzorgers, allerlei hulp
aan ouderen, vrijwilligers via kerken, kledingen voedselbank, voorleesouders, Arboretum,
Hooge Nesse en natuuronderhoud, groen in de
wijk, de straten sneeuwvrij maken, wijkpreventieteams, te veel om op te noemen. Maar we
bedoelen echt iedereen die een bijdrage levert. Zoveel mensen die zich inzetten om op de
een of andere manier bij te dragen aan welzijn
en geluk van de ander: ABZ bedankt u hiervoor,
u bent het goud van Zwijndrecht!
VERENIGINGSLEVEN
Uw activiteit is onze zorg. Dat zeiden wij al in
ons vorige programma en daar is niets aan
veranderd. Iedere vereniging levert een bijdrage aan het welzijn van de inwoners van
Zwijndrecht en Heerjansdam. Verenigingen
kunnen hun activiteiten verbreden, daar willen
we over meedenken. Extra subsidies kunnen
worden aangevraagd als verenigingen daar
ook extra activiteiten voor leveren. Ook op
cultureel vlak zien wij positieve ontwikkelingen.
Kunzt hoort bij het Zwijndrechtse culturele leven.
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BETROKKENHEID RAAD EN COLLEGE.
Ieder collegelid heeft een eigen wijk waar hij/
zij wijkwethouder is. Waar het begon met de
burgemeester als voorzitter van de dorpsraad
zitten nu overal college leden die de verbinding
vormen. Raadsleden sluiten nu nog ad hoc aan
maar het zou goed zijn als een aantal raadsleden vast aan een wijk verbonden worden voor
de korte lijnen van wijk naar gemeenteraad.
Wijkspreekuren van wethouders op locaties in
de wijken vinden wij een goede manier om het
contact met de samenleving te versterken.
DEMOCRATIE
Staan voor Algemeen Belang betekent voor ons
anders formeren. Vernieuwend. In alle openheid. Zodanig dat alle partijen in de gemeenteraad betrokken zijn en dus iedere stem werkelijk
telt. Zo deden wij dat in 2014. Zo willen wij dat
doen in 2018. Als ABZ wederom als grootste uit
de (stem)bus komt trekken wij de formatie.

Dick
Groenewoudt

Hoe doet ABZ dat? We maken een raadsprogramma met alle partijen uit de raad. Iedereen mag punten inbrengen en verdedigen. De
nieuw gekozen raadsleden bevragen elkaar,
brengen hun stem uit en bij een gehaalde
meerderheid komt het punt in het raadsprogramma. Bij de dossiers worden de juiste mensen gezocht, de kandidaat-wethouders solliciteren bij de raad.
Wat doen we niet? Veel gemeenten werken
met coalitie/oppositie verhoudingen. De formatie wordt grotendeels bepaald door een
paar partijen, die achter gesloten deuren hun
punten uitruilen, een coalitieprogramma maken, wethouders aanwijzen en dan naar buiten
komen. De oppositie heeft vier jaar lang weinig
in te brengen. Daarmee staan veel kiezers buiten spel en is dienen van het algemeen belang
ver te zoeken. ABZ laat zien dat het echt anders
kan.

Marcel van Delden
Kandidaat 13

...
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Ik ben Dick en ik ben van 13 september
1944 en nu dus 73 jaar. Na een nieuwe raadsperiode van 4 jaar zou ik dus richting de 78
jaar gaan en dat lijkt mij niet de leeftijd om
100% in het raadswerk te duiken. Daarom
heb ik na 4 jaar burgerraadslid te zijn geweest verzocht mij op de laatste plaats van
de kandidatenlijst te plaatsen om enerzijds
aan te geven dat ik het gedachtengoed
van ABZ nog een warm hart toedraag, maar
anderzijds de activiteiten in dezen toch wat
wil gaan beperken.
In de afgelopen periode is gebleken, dat
het standpunt van ABZ omtrent het maken
van een raadsprogramma en de vorming
van een college prima heeft gewerkt. Er is
veel tot stand gebracht, mede door het feit
dat geen enkele partij wordt uitgesloten zoals in Den Haag gemeengoed is.
Het zou mooi zijn als ook in de komende
raadsperiode dit in Zwijndrecht wederom
verwezenlijkt zou kunnen worden. De gemeenteraad is er om de belangen van de
inwoners te behartigen en ABZ doet zulks in
zeer sterke vorm.
Wij zijn er ALTIJD voor u om uw problemen
aan de orde te stellen en niet alleen rond
de verkiezingen. We doen dat graag op
een open en eerlijke manier. Ook wij kunnen
geen ijzer met handen breken en zeggen
eerlijk, dat we de afgelopen 4 jaar niet alles
bereikt hebben wat we hadden willen bereiken. We blijven ons echter inzetten voor de
wensen van de inwoners van Zwijndrecht.
Uw stem is het zeker waard !
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