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Hoofdstuk 1 - Wie is Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH)
IBH in 2014 al 48 jaar voor uw belang!
In april 1966 kwam een zeer gemêleerd gezelschap tot de overtuiging, dat "naast" de bestaande politieke
partijen, óók anderen, niet partij-gebondenen, hun stem moesten laten horen bij het bestuur van Hellevoetsluis,
hieruit is uiteindelijk Inwonersbelang Hellevoetsluis ontstaan. We zijn voortgekomen uit de lokale bevolking,
zoals buurt- en wijkgerichte groepen, verenigingen en politiek-kritische burgers. Wij zien ons dan ook als het
logische vervolg van deze bewegingen in een totale belangenbehartiging van de bewuste burger.
Inwonersbelang is een vereniging van kiezers, die landelijk en provinciaal hun eigen keuzes maken, maar in de
gemeentepolitiek kiezen voor een lokale politieke groepering welke geheel zelfstandig en onafhankelijk van
landelijke partijen kan en wil functioneren. Eenheid in verscheidenheid, wij beschouwen het als onze kracht dat
wij met onze achterban van socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten gezamenlijk gemeentepolitiek
kunnen voeren. Gemeentepolitiek die ons allen aanspreekt, waarin de Hellevoeter zich herkent. Wij streven er
naar om in de gemeenteraad partijpolitieke besluitvorming te vermijden, de raadsleden en wethouders van ons
zitten niet voor zichzelf in het college van B & W en de gemeenteraad en zij zijn zich bewust van het mandaat
dat u ze heeft gegeven. De dagelijkse en toekomstgerichte materiële en praktische zaken van de gemeentelijke
huishouding worden daarom per geval uitsluitend op rationele gronden beoordeeld. Met deze basisgedachte
menen wij optimaal voor de belangen van de inwoners op te komen. Wij zijn er voor iedereen!

Ons kenmerk is dat Inwonersbelang Hellevoetsluis:
- werkzaam is voor en met alle Hellevoetse inwoners;
- niet gebonden is aan landelijke politiek;
- niet werkt vanuit een ( starre) ideologie;
- werkt aan concrete en toekomstgerichte zaken voor de inwoners van Hellevoetsluis.

Onze visie is:
Hellevoetsluis moet een toekomstgerichte, veilige, betaalbare, plezierige woon- en leefomgeving zijn met voldoende woonen werkgelegenheid. Kernpunten zijn hierbij: Inspraak, participatie, betrokkenheid, verantwoord lage woonlasten,
zelfredzaamheid en waar nodig hulp om zelfredzaam te worden en goede zorg wanneer zelfredzaamheid niet mogelijk is.
Onze missie is:
Hellevoetsluis eerlijk en rechtvaardig besturen voor, door en vooral met alle Hellevoeters!

Democratie heeft, zeker lokaal, geen ideologie nodig.
Lokale partijen horen nog al eens het verwijt dat men niet over een ideologie beschikt. Het hechten aan een ideologie kan
de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet. Het gaat om zaken, die de burger direct aangaan. Dat spreekt de burger,
lees de kiezer, ook direct aan. Het gaat lokaal niet om ideologieën van welke aard ook, maar om bestuur dat zich bemoeit
met actuele problemen, die elke burger, van welke gezindte dan ook, raken. Wij gaan pragmatisch te werk, dat wil zeggen
wij verbinden de praktijk met de theorie en komen zo tot besluiten die helder en verklaarbaar zijn.

Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
Veel mensen hebben het vertrouwen in de politiek verloren. Wij willen dat dit vertrouwen terugkomt door open, eerlijk en
consistent te handelen. Door onze raadsleden wordt vanuit hun bestuurlijke verantwoordelijkheid een zo groot mogelijke
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inzet geleverd. Zij bestuderen de problemen, informeren bij de burgers. Ze zijn kritisch maar ook in staat alternatieven aan
te geven, gewoon, nuchter, zoals u dat ook thuis doet!

De uitgangspunten voor Inwonersbelang.
De meeste vraagstukken voor het lokale bestuur hebben met plaatselijke belangen te maken. Deze worden door de
landelijke, op levensfilosofie gebaseerde, partijen lang niet altijd gediend. Inwonersbelang doet dit wel en heeft dit als volgt
verwoord in de statuten van de vereniging:
“De vereniging stelt zich ten doel de wensen, gevoelens en toekomstgedachten van de inwoners van Hellevoetsluis - van
welk geloof, ras, geslacht, nationaliteit en / of politieke richting dan ook te vertolken en uit te dragen in de gemeenteraad
van Hellevoetsluis. Zij vertegenwoordigt daarbij primair de belangen binnen de gemeente, zonder voorbij te gaan aan
zaken op regionaal, provinciaal of landelijk niveau”.

Dit betekent dat wij:
- streven naar een leefbare Hellevoetse gemeenschap waar het leven betaalbaar en veilig is en de mening van de
burger gehoord wordt en invloed heeft;
- iedere vorm van kostenstijging en daarmee lastenverhoging voor de burger zeer kritisch bezien wordt op nut en
noodzaak;
- stimuleren en aandacht schenken aan ideeën en initiatieven van onze inwoners;
- acties ter verhoging van de kwaliteit van de samenleving ondersteunen;
- hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening;
- vinden dat de gemeentelijke overheid een maximale bijdrage dient te leveren aan de ontplooiing en het welzijn
van haar inwoners, natuurlijk binnen aanvaardbare grenzen;
- vinden dat bevoogding in welke vorm dan ook moet worden afgewezen, zowel van particuliere zijde als van de
overheid;
- vinden dat de openbaarheid van gemeentelijk bestuur zo groot mogelijk moeten zijn;
- vinden dat alle stukken van de raad, B&W en alle commissies openbaar, toegankelijk en raadpleegbaar moeten
zijn, behalve als geheimhouding noodzakelijk is;
- vinden dat alle communicatie met de burger in een taal moet zijn die de burger begrijpt. Kort waar mogelijk en
altijd duidelijk;
- vinden dat het gemeentelijk apparaat een dienstverlenende instelling dient te hebben met een laagdrempelige
toegang met open oog en oor voor de burger;
- vinden dat het bestuur van de gemeente zo doelmatig mogelijk moet zijn. Franje en dikdoenerij keuren wij af.
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- vinden dat belangrijke ontwikkelingen in een vroegtijdig stadium communicatie met de burgers vereisen;
- de leefbaarheid in Hellevoetsluis centraal stellen! De leefbaarheid wordt tweejaarlijks gemeten en verwoord in een rapport,
genaamd LEMOn (LEefbaarheids MONitor) onderzoek. Hierin wordt gemeten hoe de inwoners van Hellevoetsluis hun
stad en wijken ervaren. De gemeenteraadsleden van Inwonersbelang nemen de uitkomsten van dit LEMON-onderzoek zeer
serieus en nemen beslissingen die erop gericht zijn om de leefbaarheid in de stad en wijken te verbeteren!

Kortom,
Inwonersbelang zijn “U en ik”. Samen hebben wij het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 opgesteld. Ons motto is Voor
en door Hellevoeters!
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Hoofdstuk 2 - Algemeen Bestuur
2.1 Bestuursstijl
Inwonersbelang staat een open en eerlijke bestuursstijl voor. De burger moet zoveel mogelijk proactief betrokken dan wel
geïnformeerd worden over zaken die voor hem of haar belangrijk zijn. Participatie van alle burgers moet worden bevorderd
en wel op een moment dat zijn of haar mening er nog toe doet.
De dienstverlening aan de Hellevoeter blijft een speerpunt voor Hellevoetsluis. Er moet gestreefd worden naar een optimale
openstelling en maximale bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie met tevens de doelstelling om (nog) meer op
afspraak te doen. Uw mening over de dienstverlening is belangrijk en als blijkt dat u vindt dat de dienstverlening voor
verbetering vatbaar is dan zetten de college- en raadsleden van Hellevoetsluis zich hiervoor in. Kritiek moet gezien worden
als een bijdrage aan de verbeterprocessen. Er moet worden gewerkt aan het terugdringen van het aantal processen tegen de
gemeente. De burger moet ook eenvoudig en snel de voor hem of haar benodigde formulieren kunnen vinden en invullen.
Inwonersbelang blijft kritisch op de kwaliteit en de snelheid van de dienstverlening en bereikbaarheid van het personeel.
Dat betekent dan ook dat er, wat ons betreft, blijvend geïnvesteerd moet worden in datzelfde personeel. De leden van
Inwonersbelang zijn zich bewust van hun bestuurlijke verantwoordelijkheid en van het feit dat door hen genomen
beslissingen soms zeer verstrekkende gevolgen kunnen hebben.
In de communicatie met de burgers worden drie stromen onderkend met ieder hun eigen acties:
1) Communicatie burgers met college:
- Aanspreekbaar zijn voor alle burgers.
- Tijdige publicatie van plannen en voornemens.
- Organiseren van adequate inspraak.
2) Communicatie burgers met ambtenaren:
- Brieven binnen afgesproken termijn beantwoorden.
- Bereikbaar zijn; terug bellen.
- Regelmatige terugkoppeling over stand van zaken.
- Een juiste, doeltreffende bestuurlijke procesgang.
- De website moet actueel en interactief zijn.
- De wenselijkheid tot een optimale openstelling van het gemeentehuis.Het werken op afspraak kan mogelijk worden
uitgebreid. We willen dit onderzoeken.
3) Communicatie burger met gemeenteraad:
- Aanspreekbaar zijn voor alle burgers.
- Openstaan voor meningen van de burgers.
- Reageren op problemen in de samenleving

Referendum
We zijn van mening dat het mogelijk moet zijn voor de inwoners van Hellevoetsluis om via een referendum de besluiten
van de Gemeenteraad te beïnvloeden. Daarom heeft IBH zich in voorgaande perioden met succes sterk gemaakt voor het
invoeren van de referendumverordening. Het bekend maken en gebruik hiervan dient gestimuleerd te worden.

Burgerinitiatief
Sinds 2004 is het voor individuele burgers en actiegroepen mogelijk om gebruik te maken van het (laagdrempelige)
burgerinitiatief. Het gebruik van dit instrument is nuttig gebleken en heeft inmiddels tot een aantal positieve resultaten voor
de burgers geleid. Daarom moet het gebruik ervan nog meer gestimuleerd worden.
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2.2 Regionale samenwerking, Stadsregio en Metropoolregio
Regionale en sub regionale samenwerking is niet meer weg te denken. De verwachting is dat de stadsregio binnen zeer
afzienbare tijd zal worden opgeheven en dat een nieuw regionaal samenwerkingsverband, genaamd de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH), zal worden aangegaan. Inwonersbelang hecht er waarde aan dat de afwikkeling rond het
opheffen van de Stadsregio met grote zorgvuldigheid gepaard gaat en dat gemaakte afspraken zullen worden nagekomen.
Dit geldt zowel voor de stadsregio als de gemeente Hellevoetsluis. IBH is kritisch ten opzichte van de komst van een
Metropoolregio omdat de democratische legitimiteit bij dit instituut ver te zoeken is. U als burger kunt namelijk geen
rechtstreekse invloed uitoefenen bij de benoeming van de bestuurders van deze MRDH. Toch zullen wij, zij het kritisch, de
komst van de MRDH onafhankelijk en onbevooroordeeld te gemoed zien omdat dit instituut grote invloed zal gaan hebben
op een aantal zaken binnen de regio. De metropoolregio wordt namelijk verantwoordelijk voor alle verkeers- en
vervoerstromen in en rondom de regio, iets waar u als Hellevoeter vrijwel dagelijks mee te maken heeft. Wij zijn van
mening dat de invloed van de MRDH tot een minimum beperkt moet blijven en dat het vooral een instrument moet zijn
waarin door verschillende gemeenten wordt samengewerkt. Inwonersbelang pleit ervoor dat de Metropoolregio een hoger
democratisch gehalte krijgt dan het op dit moment heeft. U als burger moet wat ons betreft rechtstreekse invloed krijgen op
wie of wat de Metropoolregio bestuurd.
De sub regionale samenwerking op Voorne-Putten heeft inmiddels de eerste vruchten afgeworpen. Hoewel we de
samenwerking kritisch blijven volgen op nut en noodzaak voor onze burgers is IBH voorlopig positief over deze vorm van
samenwerking.
Inwonersbelang zal ieder samenwerkingsverband op zijn meerwaarde beoordelen. Als de afweging niet positief uitkomt
voor de inwoners zullen wij ons kritisch opstellen. Wij zijn tegen het feit dat er beslissingen buiten onze gemeentegrenzen
worden genomen, die echter binnen onze gemeente "gevoeld" worden, zonder dat de Gemeenteraad hierop invloed kan
uitoefenen.Wij zijn van mening dat de komende raadsperiode(n) kritisch gekeken zal moeten worden naar het nut en
noodzaak van verschillende samenwerkingsverbanden en of een aantal van deze zgn. gezamenlijke regelingen niet
hetzelfde werk verrichten.
Dit voorgaande wil overigens niet zeggen dat samenwerken op basis van gelijkwaardigheid niet gewenst is. Een
gezamenlijke vervoersregio is al gemeengoed geworden. Milieuvraagstukken houden niet op bij de gemeente- grenzen en
de noodzaak tot gezamenlijke afstemming op het gebied van woningbouw, toerisme, jeugd en economische bedrijvigheid
staat buiten kijf. Naast gelijkwaardigheid is het behalen van “gezamenlijke” voordelen een voorwaarde voor samenwerken.

2.3 Personeel
De opdrachten aan het gemeentepersoneel voor de uitvoering van dit programma zijn aanzienlijk. Daarom mag het
personeel blijvend op onze aandacht rekenen. Het niet meer in eigen huis kunnen uitvoeren van typische overheidstaken
verontrust ons. Veel kennis over de inhoud verdwijnt als dit werk gedaan wordt door externen die na verloop van tijd weer
uit beeld verdwijnen. Daarnaast is de binding met Hellevoetsluis en haar burgers is soms ver te zoeken bij externen. Maar
we beseffen dat niet alle taken met intern personeel uit te voeren is vanwege specifieke kennis of het eenmalige karakter
ervan.
IBH vindt dat kundigheid van eigen personeel aanwezig dient te zijn, dat elk extern advies professioneel op
kwaliteit beoordeeld kan worden. Daartoe dient de kwaliteit van het personeel continue aandacht te krijgen.
Tegenover prestatie moet een reële beloning staan. De Arbozorg dient continu aandacht te hebben, zodat het
welzijn gestimuleerd wordt en het ziekteverzuim zoveel mogelijk wordt terug gedrongen.
Privatiseren mag geen bedreiging vormen, maar moet een uitdaging zijn en passen in de ontwikkelings- mogelijkheden van
de medewerkers. Dus alleen dan toepassen als de voordelen overduidelijk zijn.

2.4 Kwaliteit voor burgers
Hoewel het geen doel op zich is, vindt IBH dat het opzetten van kwaliteitsprojecten binnen de gemeentelijke
organisatie een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de relatie met de burgers.
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Kwaliteitssystemen geven door hun aard een bijdrage aan het verbeteren van dienstverlening enerzijds en
efficiëntie anderzijds. Kwaliteit vragen betekent ook dat uitgevoerde werkzaamheden gecontroleerd moeten
worden op kwaliteit en kwantiteit.
Wel of niet terecht, klachten van burgers moeten positief worden ontvangen en gebruikt worden om de dienstverlening te
verbeteren. Inwonersbelang vindt daarom dat de gemeente een klachten-managementsysteem moet hanteren met daaraan
verbonden een politiek verantwoordelijke wethouder. Wij vinden dat op ingediende klachten binnen een afgesproken
termijn moet worden gereageerd. Hierbij dient o.a. de procedure van afhandeling te worden toegelicht. De burger, u dus,
dient te allen tijde het gevoel te hebben gehoord en begrepen te zijn, ook als een beslissing voor u negatief uitvalt.
De behandeling van de burgers moet rechtvaardig plaatsvinden maar ook uit menselijk oogpunt recht doen aan
de mening van de indiener. De afhandeling van bezwaar- en beroepschriften dient strikt neutraal te gebeuren.

2.5 College
Inwonersbelang wil bestuursverantwoordelijkheid dragen op voorwaarde dat het voldoende in staat is haar programmapunten te verwezenlijken en er in de portefeuilleverdeling voldoende evenwicht is. De door IBH te leveren
wethouderkandidaten zullen op hun taak berekend zijn. De beleidsprogramma's van de coalitiepartijen zullen primair de
basis vormen voor de samenwerking. Hierbij moet in het coalitieplan voldoende ruimte zijn om te kunnen reageren op
maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vinden dat de raadsfractie daarom de plicht en de vrijheid heeft om
coalitiestandpunten altijd kritisch te toetsen.
Inwonersbelang spreekt op voorhand geen voorkeur uit over de partijen met wie en hoe zij wil samenwerken. De, in de
verkiezingsuitslag verpakte, mening van de inwoners is hierbij maatgevend. Wij zijn van mening, dat Hellevoetsluis het
best bestuurd kan worden door een college, waarin een democratische vertegenwoordiging volgens de verkiezingsuitslag
herkenbaar is.
Delegatiebesluiten en mandateringen dienen altijd kritisch bekeken te worden of ze passen binnen een open communicatieen verantwoordingsstructuur. Voor een aantal zaken zoals het verwerven of afstoten van grond en gebouwen betekent dit
dat de Gemeenteraad er altijd in een vroeg stadium bij betrokken moet worden.

2.6 Zelfstandigheid
Inwonersbelang is van mening dat Hellevoetsluis een zelfstandige gemeente dient te blijven tenzij u, de Hellevoeter, in een
referendum bij meerderheid aangeeft dat het anders moet.
Een zelfstandige gemeente Hellevoetsluis omdat dat betekent dat er een bestuur is wat dicht bij de inwoners staat en wat
gemakkelijk aanspreekbaar is. Een bestuur wat rechtstreekse binding heeft met wat er zich in de stad en afzonderlijke
wijken van Hellevoetsluis afspeelt. Hellevoetsluis heeft een eigen karakter en dat moet wat ons betreft behouden blijven.
De gemeente Hellevoetsluis is op haar taken berekend en kan deze ook aan, nu en in de toekomst!
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Hoofdstuk 3 - Economie, Toerisme en Recreatie
Hellevoetsluis ligt op het eiland Voorne direct aan het Haringvliet en de Noordzee, omringd door vruchtbare polder en
mooie natuurgebieden. Op korte afstand onder de rook van Rotterdam liggen de havengebieden Maasvlakte 1, 2, Botlek en
Europoort. Hellevoetsluis biedt een waterrijke omgeving en een zeer interessant en roemrucht verleden vanuit een
eeuwenlang marinetijdperk. De combinatie van al deze kenmerken biedt Hellevoetsluis unieke kansen om zich te
positioneren als een gebied waar zowel ondersteunende industrie (met name gericht op Maasvlakte 1 en 2, Botlek en
Europoort), als toeristische en agrarische bedrijvigheid kan worden ontwikkeld. De gemeente kan hierin faciliteren door
naast het creëren van voorzieningen vanuit een regierol, samen met ondernemers, hier invulling aan te geven. Een juiste
vraaggerichte balans zal uiteindelijk leiden tot een maximale lokale economische benutting met veel werkgelegenheid voor
Hellevoetsluis en haar inwoners, zonder daarbij af te doen aan de unieke karakteristieke eigenschappen.

3.1 Werken
Werkgelegenheid is belangrijk voor de levendigheid van onze stad. Zonder werkgelegenheid trekken vooral de jongere
inwoners van Hellevoetsluis weg en met hen de toekomst. Veel Hellevoeters werken in de Europoort of op de
Maasvlakte(n) en reizen dagelijks op en neer naar deze gebieden. Goede bereikbaarheid is wat ons betreft van groot belang
en daarmee dus ook de bijbehorende infrastructuur. Inwonersbelang zal hier, o.a. binnen de nieuw te vormen
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, telkens weer aandacht voor vragen. Inwonersbelang ziet een betere ontsluiting van
het eiland Voorne-Putten letterlijk als een zaak van levensbelang en is warm voorstander van de aanleg van de
Blankenburgtunnel. Inwonersbelang wil de werkgelegenheid in Hellevoetsluis niet alleen handhaven maar ook stimuleren
en vergroten. Dagelijks pendelen zo'n 9000 Hellevoeters naar hun werk in andere plaatsen. Wij willen dit aantal graag
omlaag brengen door meer werkgelegenheid in en rond de stad aan te trekken. Kansen liggen voor Hellevoetsluis vooral
binnen de toeristische en recreatieve sector. Communicatie tussen gemeente, ondernemers en maatschappelijk middenveld
zal verder moeten worden geïntensiveerd om zo uiteindelijk de geboden kansen te verzilveren. De gemeente zal concreet
invulling moeten gaan geven aan het uitgesproken voornemen om de tijdsduur tussen het aanvragen en afgeven van
vergunningen te verkorten.

3.2 Bedrijvigheid
Inwonersbelang wil geen (nieuwe) vestiging van grootschalige bedrijven in de binnenstad. Kansen op
bedrijfsverplaatsingen naar de industrieterreinen moeten worden benut. Hierbij moet in principe vermeden
worden dat deze verplaatsingen gebeuren op kosten van de gemeenschap. Detailhandel, horeca en
dienstverlening vinden in beginsel plaats in winkelgebieden. Kleinere bedrijven, zoals in de dienstverlening, die
geen overlast veroorzaken, kunnen beperkt aan huis (in woonwijken) worden gevestigd.

IBH wil onze lokale economie stimuleren door:
-

In onze gemeente het vestigen van bedrijven aantrekkelijker te maken door maatregelen te nemen die gericht
zijn op het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat en het vergroten van de bereikbaarheid.

-

Winkelcentrum de Struytse Hoeck toekomstbestendig te maken. De functie van het centrum zal naar verwachting op de
middellange termijn gaan veranderen en hier zal tijdig op moeten worden ingespeeld door zowel de ondernemers, maar
ook de gemeente zal hier in rol in dienen te vervullen.

-

De bestaande bedrijventerreinen te revitaliseren en het bedrijventerrein Kickersbloem 3 te ontwikkelen, waarbij deze ook
beter bereikbaar moeten worden gemaakt.
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-

Het creëren en stimuleren van voorzieningen waardoor bedrijven zich enerzijds kunnen richten op onderhoud
aan de vele schepen die in en rondom Hellevoetsluis liggen en anderzijds zich kunnen richten op betere
dienstverlening (horeca, fun-shop winkeltjes, watersportservicecentrum etc.).

-

Het stimuleren van de museale ontwikkelingen en concepten te (laten) bedenken waardoor de Hellevoetse musea een
integraal en interactief onderdeel gaan vormen van de totale toeristische aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis.

-

Het creëren en stimuleren van toeristische voorzieningen in onze directe omgeving ter bevordering van de
toeristische en (dag)recreatieve bedrijven. Het behalen van de zgn. Blauwe Vlag voor onze stranden en
havens zien wij als een essentieel onderdeel van het totale toeristische en recreatieve beleid.

-

Verhoging van de aantrekkelijkheid van de polders en natuurgebieden voor de toeristen en dagrecreatie.

-

Samen met ondernemers een toeristisch totaalconcept ontwikkelen waardoor de Hellevoetse historie, het
water en de natuur één grote toeristische trekpleister wordt. Inpasbare initiatieven moeten hierbij door de
gemeente gestimuleerd en ondersteund worden.

Bij de planvorming met betrekking tot de toekomst van winkelcentrum de Struytse Hoeck dienen alle effecten in
kaart te worden gebracht. We denken aan: marktonderzoek, ontsluiting, parkeren, milieu en veiligheid. Parkeren
dient in heel Hellevoetsluis, en dus ook rond winkelcentrum de Struytse Hoeck, gratis te blijven.
Ten aanzien van de bezetting van de weekmarkt wil Inwonersbelang een vorm van inspraak door de inwoners
mogelijk te maken. Dit kan bijv. via de marktcommissie of een digitaal platform.
De “nieuwe” levendigheid van de Rijksstraatweg dragen wij een warm hart toe. Wij vinden dat het unieke karakter van de
Rijksstraatweg als winkelgebied actief moet worden ondersteund door het gemeentebestuur.

3.3 Ondernemen
Inwonersbelang beschouwt de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, klimaatverandering, afnemende
werkgelegenheid en een uitbreidende Rotterdamse haven (Maasvlakte 2) als kansen, waarop het bestuur dient in te spelen.
Hellevoetsluis kan door een ondernemend karakter te tonen zich goed positioneren en hiervan de vruchten plukken.
Inwonersbelang beschouwt het als haar taak om aanjager, voorwaarden- schepper en ondersteuner te zijn om op deze wijze
ondernemers te helpen hun belangen en die van Hellevoetsluis en haar inwoners ten goede te dienen.

3.4 Toerisme en Recreatie
Toerisme is een van de speerpunten van het huidige beleid. Hellevoetsluis is toeristisch onder te verdelen in Historie (de
Vesting), Water (Haringvliet en stranden) en Natuur (polders en natuurgebieden). Beleidsmatig heeft de gemeente zich in
de afgelopen jaren hoofdzakelijk gericht op restauratie van de Vesting. Inwonersbelang vindt dat met uitvoering van de
renovatie van Front 1 en 2 de restauratie grotendeels is afgerond. Bij plannen voor nieuwe grootschalige herbouw van
verdwenen objecten of het inrichten van musea zijn voor ons nut, noodzaak en de mate van een toeristisch meerwaarde
criteria bij de afwegingen. Wij zijn voorstander van de nieuwe Museumkade en verwacht dat een goed ingerichte
museumkade zal bijdragen aan een levendiger Vestinggebied en daarmee een beter toeristisch product. De Vesting zien wij
als een toeristisch centrumgebied voor dagrecreanten, waarbij tegelijkertijd de woon- en leefomgeving voor de mensen die
er wonen aangenaam moet blijven. Wil de Vesting aantrekkelijk worden voor de dagrecreant of de toerist, dan zal dit
gebied naast de aanwezige musea in de nabije toekomst evenwichtig ingevuld moeten worden met op toerisme gerichte
winkeltjes, horecagelegenheden en aanvullende voorzieningen, bijvoorbeeld plaspalen. Bij de verdere invulling moeten niet
alleen de musea maar vooral ook op toerisme gerichte ondernemers worden betrokken. Inwonersbelang acht het wenselijk
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om van de Vesting een autoluw gebied te maken, waarbij toeristen en recreanten hun auto’s parkeren op de
parkeerterreinen net voor de Brielse Poort, achter het Gemeentehuis of op het Land van Paling.
Inwonersbelang vindt dat bij gelijkblijvend beleid de opbrengst van toerisme in schril contrast komt te staan met
de (gemeentelijke) kosten. Het belang van de verdedigingswerken en de musea zijn weliswaar groot, maar niet
tot elke prijs. De rol van de gemeente zal zich moeten beperken tot het stimuleren van deze ontwikkelingen
door faciliteren en eenmalige bijdragen. Voorkomen moet worden dat een structureel tekort van een instelling
ten laste komt van de gemeente waardoor andere, belangrijke, zaken in gevaar komen.
Inwonersbelang vindt dat het bestaande museumbeleid meer inhoud moet gaan krijgen. Met name door een verdere
(gezamenlijke) professionalisering en verbeterde samenwerking, hetgeen ook zal leiden tot efficiency - en
synergievoordelen.

Toerisme en recreatie in Hellevoetsluis is veel meer dan alleen de Vesting.
Toeristen en recreanten brengen het grootste deel van hun vrije tijd door op het water, aan het strand of in de (agrarische)
natuur. De aandacht van de gemeente moet naar evenredigheid verlegd worden naar ontwikkeling, ondersteuning en
stimulering van deze segmenten. Voor de vele watersporters en strandbezoekers moeten voorzieningen komen in en
rondom het water. Initiatieven om het landschappelijk schoon en de natuurgebieden aantrekkelijker te maken om te
bezoeken, moeten worden gestimuleerd en ondersteund. Dat geldt ook voor de verdere ontwikkeling van voorzieningen in
en rondom het water. We denken hierbij ook aan kanoën, roeien en vissen.
Bij de ontwikkeling van het landschappelijk schoon en de natuurgebieden moeten op toerisme gerichte ondernemers
worden betrokken. Agrarische bedrijven moeten gestimuleerd worden om hier ook een rol in te spelen, bijvoorbeeld door
het organiseren van activiteiten gericht op de mens en de natuur of door het mogelijk te maken de kennis te vergroten van
het moderne agrarische bedrijf dan wel de inzet van het boerenbedrijf voor natuurbehoud.
De gemeente moet in samenwerking met andere bestuurlijke instellingen blijven werken aan goede en begaanbare fiets- en
voetpaden in de polders en natuurgebieden, waarbij aantrekkelijke (recreatieve) routes uitgestippeld kunnen worden.
Hellevoetsluis en daarmee heel Voorne dient toeristisch gezien nog beter op de kaart te komen. Het aantrekken van
evenementen is een goede aanzet en moet worden voortgezet, maar Hellevoetsluis dient ook bekend te worden als
toeristische stad. Hiervoor zal samen met alle partijen een goed marketingplan moeten worden bedacht en uitgevoerd. Bij
een dergelijk plan moeten niet alleen de musea maar ook op toerisme gerichte ondernemers worden betrokken. Daarnaast
moet de VVV, voor vele toeristen het eerste aanspreekpunt bij hun aankomst, duidelijker gepositioneerd worden.
Hellevoetsluis moet ook een markante positie zien te krijgen in een toekomstige digitale presentatie van de VVV over de
toeristisch / recreatieve mogelijkheden in de regio.
Inwonersbelang vindt dat toeristen (niet-Hellevoeters) moeten meebetalen aan verdere ontwikkeling door
toeristenbelasting af te rekenen per overnachting. Dit is niet alleen rechtvaardig, maar de mogelijkheid om
Toeristenbelasting te heffen wordt hierdoor ook optimaal benut.
Inwonersbelang wil dat het `kleine strandje` met zijn unieke ligging binnen de gemeente beschikbaar moet blijven voor de
recreanten. Voorzieningen op het kleine strandje moeten vooral gericht zijn op de jeugd. Het Oliehuisje kan worden
geëxploiteerd door een ondernemer die zich met zijn aanbod richt op passanten, bezoekers van de Vuurtoren en bezoekers
van het kleine strandje.
Bij het recreëren op / aan de Hellevoetse stranden hoort een verantwoord veiligheidsniveau. Inwonersbelang vindt dat
jetski's en andere gemotoriseerde vaartuigen bij recreatiestranden geweerd dienen te worden en een eigen plek met
voorzieningen aan het Haringvliet dienen te krijgen. Doelmatige inrichting en goed onderhoud moeten zorgen voor een
verbeterde kwaliteit. Hellevoetsluis moet blijven streven naar toekenning van het keurmerk “de blauwe vlag”.
Wij
zijn van mening dat gastvrijheid uitermate belangrijk is als het gaat om toerisme en recreatie. Gastvrijheid blijkt o.a. uit de
faciliteiten die onze gemeente bezoekers biedt en uit de wijze van presentatie van bedrijven en personeel aan “onze”
gasten. Gemeenteambtenaren hebben wat ons betreft een voorbeeldfunctie en een voortrekkersrol als het gaat om
gastvrijheid en dienen zich als zodanig op te stellen.
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Hoofdstuk 4 - Ruimtelijke Ordening en Milieu
4.1 Wonen
Een belangrijk vraagstuk blijft of en waar Hellevoetsluis moet en kan groeien. Inwonersbelang is voor het bouwen van
betaalbare woningen, noodzakelijk voor de opvang van de natuurlijke groei, met het accent op betaalbare woonruimte voor
starters en senioren. Er moeten woningen zijn in verschillende prijsklassen met aandacht voor sociale woningbouw. Het
bouwen van levensbestendige woningen zien wij als een belangrijk onderdeel van de toekomst van onze stad. Wij achten
het niet wenselijk dat de gemeente Hellevoetsluis optreedt als grond- speculant in combinatie met woningbouw. Niet alleen
drijft het de woningprijzen op maar het draagt ook een aanzienlijk risico met zich mee waarvan wij op dit moment geen
voorstander zijn.
Inwonersbelang vindt dat bij de realisering van nieuwe bouwplannen in eerste instantie gekeken moet worden
naar de behoeften van de “eigen” groei. In de wijken dient een evenredige verdeling te zijn tussen het aantal
inwoners en de aanwezige voorzieningen, dus geen geforceerde groei ten koste van de huidige inwoners!
Voor zover mogelijk zal rekening moeten worden gehouden met de wensen en mogelijkheden van
woningzoekenden voor wat betreft de keuze tussen hoog- en laagbouw en de woonlasten.
Inwonersbelang wil extra aandacht voor de startende jongeren. Het moet voor hen mogelijk zijn, om bij vertrek uit hun
ouderlijk huis, betaalbaar zelfstandig in Hellevoetsluis te gaan wonen. Wij zijn voorstander van de starterleningen, zonder
jeugd heeft onze stad geen toekomst.
Gestreefd zal moeten worden naar ontwikkeling van alternatieve woningbouwprojecten met voor starters relatief
lage koop- of huurprijzen. Daarnaast kan er creatiever om gegaan worden met het bestaande woningaanbod.
Splitsen van huizen in betaalbare appartementen of het stimuleren van meer gebruikers per woning behoort tot
de mogelijkheden.
Ook in Hellevoetsluis vergrijst de bevolking. Om senioren langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zijn levensbestendige
woningen nodig. Hiervoor zal de voorraad woningen moeten worden uitgebreid. De maat- schappelijke tendens waarbij
kinderen hun ouders in een gedeelte van hun woning willen huisvesten en willen verzorgen moet worden gestimuleerd.
Mogelijkheden hiervoor moeten worden onderzocht en gestimuleerd.

4.2 Bouwlocatie
De huidige bouwlocaties met hun invulling hebben niet allemaal onze steun. Inwonersbelang vindt dat de stad niet verder
moet uitdijen. Over het fenomeen “landelijk wonen” is IBH zeer terughoudend. Wanneer het open karakter van de polders
kan worden behouden is Inwonersbelang niet tegen het concept “landelijk wonen” maar IBH wijst grootschalige
woningbouw op nieuwe uitleglocaties, zoals in de polders rondom Hellevoetsluis, af. Een uitzondering vormt het plan
`Boomgaard` waar al eerder een besluit over genomen is.
Inwonersbelang vindt dat er binnen de grenzen van het huidige Hellevoetsluis nog genoeg ontwikkel- mogelijkheden zijn.
Bij deze zogenaamde "inbrei-locaties" geldt voor Inwonersbelang dat de locaties tenminste budgettair neutraal moeten
worden ontwikkeld. Besluiten tot inrichten van bouwlocaties dienen te allen tijde te zijn voorzien van een financiële
paragraaf.
Inwonersbelang vindt voldoende parkeerruimte en een juiste mix van wonen en werken in de stad belangrijk. Bij
stadsuitleg- en inbrei-locaties moet een realistische parkeernorm worden gehanteerd.
Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden moet zorgvuldig worden gelet op het inplannen van
gemeenschappelijke voorzieningen. Hierdoor kunnen eventuele latere problemen met het realiseren van
bijvoorbeeld JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plaatsen) worden voorkomen.
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4.3 Inspraak in bestemming
Inwonersbelang vindt dat in principe bestemmingsplannen eerst vastgesteld moeten worden, voordat aan het werkelijk
bouwen begonnen wordt. Binnen de spelregels van het vaststellen van nieuwe bouwplannen is inspraak een belangrijk punt.
Van deze inspraakmogelijkheid wordt meestal in grote getale gebruik gemaakt. Inwonersbelang vindt dat deze inbreng dan
ook serieus genomen dient te worden. Inwonersbelang voelt zich van nature de spreekbuis van deze inwoners in de
Gemeenteraad.
Alle bestemmingsplannen moeten tijdig ( binnen 10 jaar na vaststelling ) worden geactualiseerd. Bestemmingsplannen
moeten voor de burgers en andere belanghebbenden digitaal beschikbaar zijn.

4.4 Openbaar groen en Impuls Wijkaanpak
Inwonersbelang vindt dat waar mogelijk het kijk-groen, gebruiks-groen wordt, dit met inachtneming van het zo
noodzakelijke natuurbehoud. We zijn voorstander van het in privé-beheer geven van meer openbaar groen aan inwoners
middels gebruikersovereenkomsten. Hierbij kan de gemeente eisen stellen over de inrichting en het openbaar gebruik.
In de wijken moet een evenwichtige verhouding tussen wonen, werken, parkeren, spelen en groenvoorziening zorgen voor
goede leefbaarheid. Aanpassing aan de wensen van bewoners dient via effectieve inspraak mogelijk te zijn en te blijven. De
manier waarop dit de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, nl. door de “gezamenlijke wijkaanpak” willen wij graag
voortgezet zien. De methode om samen met bewoners, gemeente en maatschappelijke partners een wijk “aan te pakken”
heeft inmiddels haar vruchten afgeworpen. Wij zijn van mening dat hier kwaliteit voor kwantiteit gaat. Niet zoveel
mogelijk wijken doen met het beschikbare budget maar zorgen dat de bestede middelen het verschil in een wijk maken. Bij
de gezamenlijke buurtaanpak moet worden gekeken of beschikbare budgetten kunnen worden gecombineerd.
Inwonersbelang is voorstander om waar mogelijk het budget voor wijkaanpak en wijkbeheer te verhogen omdat het de
inwoners rechtstreeks raakt in hun dagelijks leven. Na een gemeenschappelijke aanpak zal moeten worden ingezet op
gezamenlijke verantwoordelijkheid in de buurt en verdere versterking van de sociale cohesie. Het werk stopt niet na de
oplevering van een wijk maar gaat slechts een andere fase in. Wijkbeheer kan en moet hier een belangrijke en actieve rol
spelen!
Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en het groen in de wijken moet in overeenstemming zijn met de
kwaliteitsplannen.

4.5 Milieu
De natuur moet bijdragen aan een gezond leefmilieu en ook recreatieve mogelijkheden bieden. De in de woonomgeving
aanwezige natuurlijke aspecten spelen hierbij een rol.
Aan bedrijven en particulieren met bedrijfsmatige activiteiten, die vervuiling van het milieu (kunnen) veroorzaken, moeten
eisen worden gesteld welke rekening houden met alle belangen. Inwonersbelang wil het “e
cologisch boeren” daar waar dat mogelijk is ondersteunen.
Inwonersbelang vindt dat de landschappelijke waarde van onze polders behouden moet blijven. Hiertoe hoort een
stabilisatie of waar mogelijk vergroting van de biodiversiteit met versterking van flora en fauna. De economische
ontwikkeling mag daarbij niet alleen bepalend zijn.
Het zogenaamde" kierbesluit", waarbij de sluizen van de Haringvlietdam straks Noordzeewater in het Haringvliet gaan
toelaten, wijst Inwonersbelang niet langer af. Wel blijven wij aandacht houden voor mogelijk schadelijke gevolgen en/of
bijwerkingen van het langzaam zouter wordende water van het Haringvliet en het getijdenverschil. Hellevoetse inwoners,
organisaties en ondernemers mogen niet de dupe worden van een besluit waarop zij zelf nauwelijks invloed hadden.

Bij nieuwe woningbouwprojecten moet er middels de bouwverordening op worden toegezien dat aan de milieunormen
wordt voldaan. Het stimuleren van het gebruik van beproefde energiebesparende technieken en een onderzoek naar de inzet
van alternatieve energieopwekkende systemen in het algemeen zijn hierbij een randvoorwaarde. Alternatieve
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energieopwekkende systemen die overlast veroorzaken of het landschappelijk schoon vervuilen, zoals windmolens, moeten
in Hellevoetsluis worden geweerd. Locaties langs de Haringvlietdam, op de Maasvlakte 1 en 2 en in de Noordzee vinden
wij hiervoor beter geschikt.
Inwonersbelang vindt dat in alle gemeentelijke instellingen gestreefd moet worden naar efficiënt energiegebruik. De
gemeente dient een vooruitstrevend energiebeleid te voeren bij gemeentelijke nieuwbouw, renovatie en bedrijfsvoering in
eigen gebouwen. De gemeente heeft wat dit betreft een voorbeeldfunctie.
Inwonersbelang is van mening dat er voldoende en goede voorzieningen dienen te zijn voor opvang van afvalstoffen t.b.v.
de pleziervaart. Een stort / losplaats voor vuilwatertanks en chemische toiletten vinden wij noodzakelijke uitbreidingen van
de voorzieningen in de havens.
Inwonersbelang vindt dat het toezicht op onjuist gebruik van afvalverzamelpunten intensiever dient te gebeuren. Ook
hierbij moet handhavend worden opgetreden.

4.6 Hellevoetsluis poep-vrij
Eén van de grootste ergernissen bij veel inwoners is de honden- en paardenpoep op straten, stoepen, speelveldjes en in
plantsoenen. In Hellevoetsluis moeten voorzieningen worden geplaatst waarin de uitwerpselen kunnen worden
gedeponeerd. GOA’s (Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren) moeten de naleving van de opruimplicht controleren en
handhaven. Daarnaast moeten er meer losloopzones worden aangewezen. Inwonersbelang is voorstander om
hondenbelasting om te vormen tot een doelbelasting. Dit betekent dat de opbrengsten moeten worden ingezet om de
overlast te beperken en voorzieningen, bijvoorbeeld extra losloopzones en vuilnisbakken, te plaatsen. Inwonersbelang is
van mening dat de zgn. poepzuiger veel vaker ingezet dient worden binnen de gemeente. Wat ons betreft moet het mogelijk
zijn om, buiten de bebouwde kom, honden los te laten lopen. Voorwaarde is wel dat dit veilig en zonder overlast gebeurt.
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Hoofdstuk 5 - Jeugd en Jongeren
Gedrag van jeugd en jongeren is regelmatig onderwerp van discussie. Jongeren moeten de ruimte hebben om zichzelf te
ontwikkelen maar wel binnen de normen en waarden die gelden in onze samenleving. IBH realiseert zich dat de overgrote
meerderheid van alle jonge burgers een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Deze groep goedwillende is vaak
minder zichtbaar dan de kleine groep die meer moeite heeft om binnen de algemeen geaccepteerde grenzen te blijven. IBH
is van mening dat er duidelijke grenzen aan het gedrag van jongeren gesteld moeten worden, maar tegelijkertijd moeten
jongeren in de gelegenheid zijn om op te groeien in een veilige, uitdagende maar ook gestructureerde omgeving. Een
omgeving waarin zij worden gestimuleerd om op te groeien tot actieve en zelfstandige burgers. Dat vraagt aandacht en
betrokkenheid van de hele samenleving en beleidsvorming waarbij de vraag wordt gesteld welke randvoorwaarden nodig
zijn om de jongeren en hun opvoeders tot goed burgerschap te stimuleren. Dit alles in dialoog met de jongeren.

5.1 Leefwereld
Veel jongeren verblijven in hun vrije tijd op straat of in/rond winkelcentra. Zij ontmoeten elkaar daar en hangen soms in
groepjes rond. Vrienden hebben en ontmoeten is voor jongeren belangrijk. Jongeren hebben behoefte aan een plek waar ze
kunnen sporten, muziek maken of “gewoon” samen zijn. De jeugd verdient een plek in onze samenleving en om die plek te
realiseren moet er contact zijn met het buurtopbouwwerk, het jongerenwerk en de jongeren zelf. Deze plekken moeten
zowel voor de jeugd als voor de omwonenden veilig en aanvaardbaar zijn. IBH wil dat er voldoende en aantrekkelijke
faciliteiten en programma’s gerealiseerd worden voor deze doelgroep. Omdat sport veel jongeren aanspreekt en omdat het
aandacht geeft aan regels, respect voor de tegenstander en samenspel, moet ook daar veel aandacht aan besteed worden.
Net zoals cultuur en muziek voor en door jongeren in de openbare ruimte tot de mogelijkheden moet behoren.
Ten aanzien van de fysieke omgeving geldt dat de openbare ruimte vaak voor kinderen minder aantrekkelijk is
om te spelen. Naast sport en spel op de daarvoor bestemde plekken moet ook de openbare ruimte zodanig
worden ingericht dat ook kinderen zich veilig kunnen verplaatsen.
Vooral rondom scholen moet een veilig en speels klimaat als belangrijkste uitgangspunt dienen.
Tevens moet er gekeken worden in hoeverre de weg naar school veiliger ingericht kan worden.
Met soms betrekkelijk eenvoudige middelen kan hierdoor de weg naar school en de ruimte rondom de school
aantrekkelijker worden gemaakt voor onze kinderen. De buitenruimte moet immers uitdagen tot spelen.

5.2 Opgroeien
Voor alle opgroeiende kinderen en jongeren in Hellevoetsluis geldt: “Geen kind valt buiten de boot”. Iedereen in
Hellevoetsluis groeit op met maximale kansen. De eerste verantwoording daarvoor ligt bij de opvoeders, maar voor wie
daarbij een steuntje in de rug nodig heeft is er het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle vragen over opvoeden en opgroeien,
kunnen hier beantwoord worden en indien nodig kan met de opvoeders bekeken worden of tijdelijke ondersteuning nodig
is. Als het ondanks de ondersteuning niet goed gaat met ouder en kind is het Centrum van Jeugd en Gezin de instantie die
in overleg met de opvoeder, het kind doorverwijst naar zwaardere vormen van hulp via bureau Jeugdzorg of de huisarts. In
het kader van de decentralisaties, komen ook die taken naar de gemeente. Wij streven ernaar om in het kader van
‘voorkomen is beter dan genezen’ veel aandacht te schenken de zogenaamde preventieve of eerste hulp om zwaardere
vormen van hulp te voorkomen. Maar als het ondanks alle inspanningen toch nodig is moeten ook de zwaardere vormen
van hulp bij voorkeur dicht bij huis aanwezig zijn.
Inwonersbelang gelooft dat het gezin zelf zo lang mogelijk de regie over de hulpverlening moet blijven houden met
ondersteuning van het eigen netwerk en professionele organisaties. Ook als het gaat over zwaardere vormen van
hulpverlening. Het belang van het kind/jongere staat daarbij natuurlijk altijd voorop.
Inwonersbelang wil dat er geïnvesteerd blijft worden op de sluitende jeugdketen waarbij jongeren hulp wordt geboden als
er problemen zijn op de diverse leefgebieden ( gezin, huisvesting, gezondheid, school, etc.). Indien nodig kunnen speciale
groepen, zoals tienermoeders, benoemd worden die extra aandacht nodig hebben. De samenwerking tussen diverse
organisaties is belangrijk voor een adequate hulpverlening aan jongeren en gezinnen in de knel. Wij achten het belangrijk
dat de gemeente daarin haar regierol neemt en faciliterend optreedt indien nodig.
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5.3 School
5.3.1 Algemeen
School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Ze brengen er een groot deel van hun tijd door en leren naast de
verplichte leerstof, sociale vaardigheden die hun kansen in de samenleving vergroten. Scholen spelen ook een belangrijke
rol als het gaat over leefbaarheid in wijken. Een wijk zonder scholen zal immers sneller vergrijzen dan wijken met een
(basis) schoolvoorziening. Inwonersbelang is van mening dat in elke wijk minstens een basisschoolvoorziening aanwezig
dient te zijn.

5.3.2 Leerplicht
Maatregelen ter voorkoming van spijbelgedrag en van vroegtijdige uitval hebben bij ons een hoge prioriteit. IBH wil dat de
leerplicht nadrukkelijk gehandhaafd wordt en dat ouders/verzorgers actief worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid in deze.
Niet alle leerlingen zijn even gemotiveerd. Samen met de scholen moet schooluitval voorkomen worden en er dienen
coachingstrajecten worden ingezet zodat de weerbaarheid van jongeren wordt vergroot. Bij frequent voorkomend
spijbelgedrag dient er ondersteuning te worden geboden aan de ouders/opvoeder(s) en de jongeren. De zorgstructuren op
scholen en de zorgstructuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin moeten op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

5.3.3 Gedragsproblemen
Het reguliere onderwijs is er minimaal erop gericht om leerlingen naar een startkwalificatie te leiden. Daarnaast is het
onderwijs voor de doelgroep jeugd en jongeren belangrijk als vindplaats van risicojongeren, maar ook als plaats waar
laagdrempelig voorlichting en lichte hulp kan worden aangeboden.
Het is belangrijk dat de peuterzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en scholen voor voortgezet - en beroepsonderwijs
hun mogelijkheden optimaal benutten om vroegtijdig gedragsproblemen en achterstanden te onderkennen, zodat
preventieve hulp snel en concreet mogelijk wordt. Een goede relatie tussen scholen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en
de GOSA regisseur is hierbij belangrijk.
Inwonersbelang wil dat de gemeente hierbij een actieve rol speelt waardoor alle beschikbare deskundigheid kan worden
ingeschakeld.

5.3.4 School en samenleving
Naast onderwijs is de houding en het gedrag van leerlingen naar elkaar en anderen een zaak waar aandacht aan besteed zou
moeten worden. Scholen die daar extra aandacht aan willen geven, zouden daarin ondersteund moeten worden.

5.4 Zwemonderwijs
In ons waterrijke land zou ieder kind moeten kunnen zwemmen. Inwonersbelang vindt dit een logisch onderdeel van de
basisopleiding van een kind; daarnaast is zwemmen gezond en leuk. Het behalen van tenminste zwemdiploma A moet een
vast leerdoel blijven op alle Hellevoetse basisscholen.

5.5 Jeugd en werk
De helft van de scholieren heeft een bijbaantje. Kennismaking met de volwassen wereld door betaalde arbeid is dus voor
veel jongeren gewoon. Inkomen is voor veel jongeren belangrijk om met de commerciële trends mee te blijven gaan. Toch
is dit voor veel jongeren niet de motivatie om met een goede startkwalificatie de school te verlaten.Om jeugdwerkloosheid
te voorkomen is het belangrijk dat de scholen vroegtijdig risicoleerlingen signaleren en met leerplicht en diverse andere
organisaties schooluitval voorkomen.
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Daarnaast is het belangrijk dat vooral de scholen voor beroepsonderwijs, arbeidsgericht opleiden door goed overleg te
hebben met ondernemers en werkgevers. Hierbij is het van groot belang dat de ondernemers en werkgevers goede en
voldoende stageplekken creëren. Een goede aansluiting tussen school en arbeidsmarkt is onontbeerlijk.

5.6. Integraal kind centrum
Het is belangrijk om het concept “Integraal Kind Centrum” verder te ontwikkelen. Belangrijk omdat verschillende
activiteiten onder één dak niet alleen betere benutting van het gebouw, maar ook verlevendiging van de wijk en
betere bereikbaarheid van diverse activiteiten voor de buurtbewoners betekent.
De bestaande schoolgebouwen en sportvelden zouden volgens het idee "brede school" beter benut kunnen worden door er
niet alleen de sportactiviteiten en de lessen te laten plaatsvinden. Belangrijk is het om te bedenken hoe die ruimte voor
andere activiteiten (kinderopvang en bso-activiteiten) benut kan worden. (bso = buitenschoolse opvang)
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Hoofdstuk 6 - Mee Doen
6.1 Bewonersparticipatie en wijkbeheer
Inwonersbelang vindt dat de bewoners van een wijk gezien moeten worden als deskundigen van hun leefomgeving. Een
instrument voor een effectieve communicatie met die bewoners kan een goedwerkende bewonersorganisatie zijn.
Inwonersbelang wil dat de gemeente hierin blijft investeren en het wijkbeheer en bewonersorganisaties adequaat
ondersteunt. Niet alleen de volwassen bewoners van de wijk zijn deskundig; ook jongeren en kinderen moeten gevraagd
worden mee te denken over zaken die hen aangaan. Effectieve communicatie is niet alleen enquêtes houden en
praatgroepen starten; er moet gezocht worden naar andere alternatieven passend bij de te benaderen doelgroep.

6.2. Jeugdparticipatie
Ouderen kunnen niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren, ook jongeren kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van ouderen. Met hun jonge en frisse blik en nieuwe ideeën kunnen jongeren volwassenen helpen
anders tegen zaken aan te kijken en nieuwe oplossingen voor oude problemen aandragen. Thema’s moeten
wel aansluiten bij de eigen leefwereld en concreet te verbinden zijn met de eigen situatie. Voor het betrekken
van jongeren bij idee- en besluitvorming is een belangrijke taak weggelegd voor de lokale overheid. Het gebruik
van nieuwe media en de inzet van jongerenwerkers en het opzoeken van jongeren zelf geeft het beste
resultaat.
Beleidsvorming over jongeren met participatie van jongeren is voor Inwonersbelang van groot belang, maar ook voor
participatie van jongeren voor andere beleidsterreinen willen wij ons sterk maken.

6.3 Vrijwilligers
De kracht en de kwaliteit van de samenleving worden bepaald door onderlinge betrokkenheid. Betrokkenheid begint met
meedoen. In een betaalde baan, in het vrijwilligerswerk, in de zorg voor anderen. Meedoen via vrijwilligerswerk geeft goed
zicht op wat er leeft in de samenleving in de volle breedte. Wij realiseren ons dat er geen sport, culturele activiteit,
gehandicaptenvervoer of bejaardenhulp mogelijk is zonder de medewerking van vrijwilligers. Veel activiteiten steunen
geheel op de inzet van deze mensen. Inwonersbelang vindt dat de inzet van vrijwilligers gestimuleerd dient te worden. Een
actieve benadering van vraag en aanbod is belangrijk. Wij zijn en blijven voorstander van een goed functionerende
vrijwilligersvacaturebank. Structurele aandacht voor werving van vrijwilligers moet via publicaties en de gemeentelijke
website aandacht krijgen.
Inwonersbelang vindt dat een vrijwilliger geen geld hoeft mee te nemen voor zijn werk en dat de gemeente een redelijke
waardering (onkostenvergoeding) moet toe laten. Extra vergoedingen zijn niet subsidiabel en kunnen alleen uit de extra
opbrengsten van een organisatie worden betaald.

6.4 Inburgeraars
Inwonersbelang vindt dat Hellevoetsluis de Wet Integratie moet uitvoeren, maar dat uitvoeren van die wet meer inhoudt
dan alleen inburgeren.. Ook voor mensen uit andere culturen geldt dat meedoen de betrokkenheid bij onze samenleving
bevordert en hun toekomstperspectief op sociaal en economisch gebied verbetert. Meedoen betekent in ieder geval de taal
spreken. Maar met de taal leren alleen is men er nog niet. Meedoen en de taal actief gebruiken is de volgende belangrijke
stap. Dat betekent dat initiatieven vanuit allochtone en autochtone inwoners die de sociale cohesie bevorderen blijvend
aandacht moeten krijgen.
Integreren doe je samen. Integreren is een blijvende zoektocht naar de balans tussen sociale samenhang en culturele
verschillen, tussen sociale verantwoordelijkheid en individuele vrijheid, tussen onafhankelijkheid en solidariteit. Tolerantie
is in Nederland een groot goed, maar moet niet omslaan in vrijblijvendheid.Voor elke burger geldt: vrijheid in
gebondenheid. Gebondenheid aan regels en normen, maar ook aan respect voor de waarden van onze samenleving.
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6.5 Sociale zekerheid en werk
Werken is voor veel mensen de sleutel om mee te doen in de maatschappij naast natuurlijk het verwerven van een inkomen.
Het is niet voor iedereen mogelijk aan het werk te zijn. Voor mensen die onvrijwillig werkeloos zijn moet een goed en
rechtvaardig financieel vangnet voorhanden zijn. Maar het kan nooit zo zijn dat het financiële vangnet demotiverend werkt
op het zoeken van werk.
Inwonersbelang wil een actief beleid waarbij mensen door toeleiding naar werk zelfredzaam worden. IBH wil investeren in
mensen om zo de kans op een betaalde baan te vergroten. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van de energieteams. De
inzet van het energieteam zorgt er aan de ene kant voor dat een opleiding en werkervaring wordt genoten. Aan de andere
kant levert het de Hellevoetse samenleving ook wat op. Immers de huishoudens die door een energieteam zijn bezocht
krijgen een waardevol advies over waar en hoe zij energie kunnen besparen, wat vervolgens weer winst voor zowel de
portemonnee maar ook voor het milieu oplevert. IBH is van mening dat dergelijke initiatieven kunnen worden uitgebreid,
denk daarbij bijvoorbeeld aan veiligheidsteams die volgens hetzelfde principe ingezet kunnen worden. Wij zijn dus
voorstander van het investeren in opleiding en werkervaring. Vrijwilligerswerk kan daarbij een mogelijkheid zijn, maar er
moet ook contact met het bedrijfsleven gezocht worden om leer/werk ervaringskansen te vergroten. Daarnaast is
afstemming met het bedrijfsleven essentieel om zicht te krijgen op de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst. Het op de
juiste wijze invullen van het bedrijventerrein Kickersbloem III en de plannen die gepresenteerd zijn in de thema’s Werken,
Toerisme en Recreatie bieden grote kansen op werk in de toekomst. De komst van een hoogwaardige opleiding voor
toerisme en recreatie is een zaak waar het Hellevoetse college van B&W zich sterk voor dient te maken.

6.6 Senioren
Hellevoetsluis kent een dubbele vergrijzing. Niet alleen onze eigen inwoners behoren tot de doelgroep, maar Hellevoetsluis
is ook een aantrekkelijke gemeente voor senioren van buiten de gemeente. Gezien de groei van het aantal (actieve)
senioren wordt het steeds belangrijker aandacht te besteden aan hun specifieke behoeften en wensen. Zowel de behoefte
aan kwalitatief goede mogelijkheden voor besteding van vrije tijd als ook de ontwikkeling van diverse mogelijkheden om
langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, zijn voor hen van belang. Wij zullen huidige ontwikkelingen in het kader van
nieuw beleid dan ook kritisch blijven volgen, zeker met het oog op het eventueel wegvallen van voorzieningen.
Inwonerbelang wil ook meer aandacht geven aan de recreatieve mogelijkheden voor deze doelgroep en zijn we een groot
voorstander van levensloopbestendige woningen.

6.7 Sport
Sporten is gezond en zorgt voor sociale cohesie .`Iedereen moet mee kunnen doen` is voor IBH een speerpunt. Daarvoor
moet er een ruim aanbod aan mogelijkheden in Hellevoetsluis aanwezig zijn. IBH vindt dat elke inwoner de mogelijkheid
moet hebben om een sport te beoefenen. In specifieke situaties (bijvoorbeeld minima en minder invaliden) zal hierbij
blijvend ondersteund moeten worden.
IBH wil sportbeoefening voor iedereen stimuleren omdat naast de gezondheidsaspecten ook de persoonlijke ontwikkeling
van de sporter wordt bevorderd. Deze inspanningen verdienen zich in de maatschappij weer terug.
Verder speelt het sport- en verenigingsleven een cruciale rol in de sociale cohesie van de gemeente. Het is een bindend
element tussen inwoners. Naast het verenigingsleven heeft 'buiten
sporten’ in de wijk eenzelfde bindende factor. Dat houdt in dat er niet alleen veel mogelijkheden in de wijk moeten zijn
voor kinderen om buiten te spelen, maar ook dat er voldoende grote velden aanwezig zijn om buitensporten in buurt-, wijkof gemeenteverband mogelijk te maken. Met het buurtopbouwwerk en het jongerenwerk zouden buurtbewoners
sporttoernooien kunnen organiseren voor jeugd, volwassenen in de buurt of tussen buurten. Inwonersbelang vindt dat
dergelijke toernooien ondersteund moeten worden.
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Voor de verenigingen is een goede accommodatie van belang. Het onderhoud en de investeringen die nodig zijn om de
accommodatie aan de nieuwste eisen aan te passen zijn kostbaar en niet altijd gemakkelijk voor de clubs te dragen.
Natuurlijk kan niet alles op kosten van de gemeenschap, afwegingen tussen eigen verantwoording en subsidiegrootte
moeten wel regelmatig plaatsvinden.
Niet alleen de ‘droge’ sport- maar ook de ‘natte’ sportmogelijkheden zijn belangrijk in Hellevoetsluis als waterrijke
gemeente. Het spreekt voor zich dat Hellevoetsluis een en ander te bieden heeft op het gebied van watersport en -recreatie.
De unieke ligging zal zoveel mogelijk benut moeten worden. Ontwikkeling van opleidingen voor de jeugd is daarbij
belangrijk. Daarom is het interessant te onderzoeken welke watersport- mogelijkheden en –opleidingen voor hen mogelijk
zijn. Dit natuurlijk in samenwerking met de bestaande watersport- verenigingen en -organisaties.
Zwembad De Eendraght wordt druk bezocht door de Hellevoeters. Het zwembad, gebouwd in 1974, is inmiddels
economisch afgeschreven en de inrichting is achterhaald door de tijd. De komende periode moeten de mogelijkheden
onderzocht worden om het zwembad te (ver) bouwen om het weer te laten voldoen aan de hedendaagse eisen en wensen
van de gebruikers. Renovatie, vervanging, verplaatsing, binnen- en/of buitenzwembad; allemaal mogelijkheden die het
verdienen om onderzocht te worden.
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Hoofdstuk 7 - Cultuur en Monumenten
7.1 Culturele activiteiten
Culturele activiteiten zijn belangrijk voor de inwoners van een stad. Naast de culturele waarde op zich, kent het actief dan
wel passief genieten van culturele activiteiten een sociaal bindende factor. De lokale culturele organisaties hebben daarin
een belangrijke taak. De gemeente dient deze organisaties te faciliteren en waar nodig de regie te voeren. Hellevoetsluis
kent een breed aanbod van culturele activiteiten. Organisaties die zich daarvoor sterk maken dienen ondersteund te worden.
Behalve op het gebied van subsidiering dient de gemeente ook een actieve rol te spelen in de voorwaardenscheppende
sfeer. Naast hulp bij subsidieaanvragen zou hulp bij vergunningaanvragen welkom zijn. Waar mogelijk moet
samenwerking met ondernemers gezocht worden zodat zij activiteiten kunnen ondersteunen en waar mogelijk versterken.
Inwonersbelang hecht daaraan en zou vooral de culturele activiteiten willen ondersteunen die de sociale samenhang en
maatschappelijke participatie bevorderen. Regelmatig zou de gemeente die mogelijkheid tot ondersteuning kenbaar moeten
maken via bijvoorbeeld de plaatselijke kranten en de gemeentelijke website, maar ook via het actief benaderen van
organisaties. Vooral voor jongeren, ouderen en allochtonen zou dat meer mogelijkheden genereren.

7.2 Cultuurhistorie
Inwonersbelang hecht aan het behoud van de specifieke cultuurhistorische waarden in Hellevoetsluis. Er is in vroeger tijden
veel verdwenen in de Vesting en in het polderbeeld. De afgelopen decennia is veel geïnvesteerd in het herstellen en
revitaliseren van de Hellevoetse monumenten. Dit heeft erg veel inspanning en middelen gekost. Wij zijn van mening dat er
daarom een onderhoudsplicht voor monumenten ingesteld zou moeten worden. Een onderhoudsplicht om te voorkomen dat
de gedane inspanningen en investeringen teniet gedaan worden. De gemeente dient een actief beleid te voeren waardoor
verval en afbraak voorkomen wordt.
Samenwerking met en stimulering van particuliere initiatieven wordt gesteund met kennis, goede procedures en adequate
bestemmingsplannen. Een goede samenwerking met organisaties in dit werkveld is daarbij van groot belang. De
ontwikkeling van de museumkade en de komst van een aantal historisch waardevolle maritieme monumenten juichen wij
toe.
De cultuurhistorie is een belangrijke drager van het toeristisch beleid, dat naast de watersportfaciliteiten goed benut moet
worden om de toerist en de eigen inwoner een aangename en nuttige tijdsbesteding te bezorgen. Niet alleen het maritiem
historische verleden is daarin belangrijk. Ook de andere historie van Hellevoetsluis, het ontstaan, de voorchristelijke
bewoning, etc. zijn belangrijke elementen in de toeristische aantrekkelijkheid van Hellevoetsluis. In de Vesting kunnen de
lijnen naar historische plaatsen in Hellevoetsluis aangeduid en uitgezet worden als toeristische routes voor fiets of auto dan
wel als wandeling. Verder is het wenselijk om een regio- route te ontwikkelen waarin Hellevoetsluis als ankerplaats
centraal staat. Dit vergroot de toeristische kansen voor onze gemeente.
Inwonersbelang hecht aan een breed, historisch perspectief als drager van de toeristische aantrekkingskracht van
Hellevoetsluis.

7.3 Cultuur en scholen
Jonge mensen moeten de mogelijkheid krijgen om kennis te kunnen maken met een breed cultuuraanbod. Kennis van
culturele uitingen en het vooral zelf beoefenen ervan geeft leerlingen inzicht in eigen talenten en competenties. Talenten en
competenties kunnen jongeren zelfbewuster maken en geven mogelijkheden voor zinvolle invulling van vrije tijd en
mogelijkheden voor zelfexpressie. Kennis van de historie van Hellevoetsluis geeft jonge mensen inzicht in het belang van
hun woonplaats in de geschiedenis met daarin hun eigen plek.
Kortom kunst- en cultuureducatie op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs is volgens Inwonersbelang een must.
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7.4 Theater Twee Hondjes
De toekomst van het theater in haar huidige vorm kan lastig worden. Om te voorkomen dat in de toekomst een onevenredig
deel van het subsidiebudget naar het theater vloeit is Inwonersbelang van mening dat onderzocht moet hoe het theater de
toekomst het hoofd kan bieden. Eventueel in samenwerking met andere culturele platvormen in Hellevoetsluis.
Onmiskenbaar zal daarbij ook naar de rol van het theater in de regio gekeken moeten worden en welke functie zij in de
toekomst kan vervullen.
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Hoofdstuk 8 - Gezondheid
Inwonersbelang vindt dat de gemeente een proactief beleid moet voeren ter bevordering van de volksgezondheid in onze
gemeente. In het bijzonder op het gebied van de brede voorlichting en het bijeenbrengen en faciliteren van organisaties en
netwerken, kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Gezondheidsprojecten op scholen, buurt- en jongerencentra en in
wijken krijgen wat ons betreft extra aandacht. Medische voorzieningen moeten geoptimaliseerd worden en waar nodig
uitgebreid. Wij vinden dat de gemeente voorstander moet blijven van de aanwezigheid van een ziekenhuis op VoornePutten en zo nodig in Hellevoetsluis. Wij zijn van mening dat een goede ziekenhuisvoorziening op het eiland VoornePutten letterlijk van levensbelang is. Maar al te vaak staat het verkeer op of rondom het eiland muurvast en kan passende
medische hulp nergens anders plaats vinden. Wij vinden dat het Hellevoetse college van B&W zich hier actief voor dient te
blijven inspannen!

8.1 GGD
Inwonersbelang hecht aan samenwerking met regionale partijen als dit positief uitwerkt voor de inwoners van
Hellevoetsluis. De gezondheidsbevordering van de Hellevoetse bevolking vormt de vraagzijde voor de inkoop bij GGD
Rotterdam. Dat vergt goede kennis van die vraagzijde. Wij willen dat de vraagzijde van de Hellevoetse bevolking goed in
zicht komt en actief gevolgd wordt om zo te bepalen waaraan de gelden voor gezondheidsbevordering worden besteed.
Speciale aandacht moet daarbij uitgaan naar de zwakkeren in onze samenleving, de ouderen en de jeugd.

8.2 Verslavingsbeleid
Het gebruik van verslavende stoffen is natuurlijk een persoonlijke verantwoordelijkheid maar de praktijk is dat vaak ook de
omgeving te maken krijgt met de gevolgen van dat gebruik. Ook leidt excessief gebruik tot ontkenning van de
gezondheidsrisico’s en daarom moet soms gedwongen worden opgetreden. IBH vindt dat een verslaving niet ten koste mag
gaan van anderen maar ook niet ten koste van de gebruiker en is daarom voorstander van maatregelen die de samenleving
en de individuele mens beschermen tegen de overlast en gevolgen van (verslavend) middelengebruik.
Inwonersbelang wil vooral kinderen beschermen tegen ongewilde en opgedrongen confrontaties met gebruikers en
verkopers van verslavende middelen en de negatieve aspecten hiervan. In alle vormen van onderwijs en op plaatsen waar
veel jongeren samenkomen, dient goede voorlichting gegeven te worden over de risico’s en de negatieve gevolgen van het
gebruik van deze stoffen. Alcoholgebruik in het weekend en excessief veel drinken door jongeren dient prioriteit te krijgen.
Wij willen dat er goede en regelmatige controles worden uitgevoerd op de verkoop van alcohol, drugs en tabak aan
minderjarigen.
Inwonersbelang vindt dat op illegale handel van drugs actiever moet worden gecontroleerd. Er dient een zeer streng
handhavingsbeleid te worden gevoerd. Met het toestaan van een te controleren coffeeshop heeft Hellevoetsluis een
belangrijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van illegale verkoop van soft- en harddrugs. De plek dicht bij het
uitgaansleven is niet ideaal omdat het hierdoor mogelijk is om alcohol en drugs dicht bij elkaar te kopen en te
gebruiken, Wij zien een coffeeshop het liefst buiten de bebouwde kom en ver uit de buurt van scholen, sportverenigingen
en andere locaties waar jongeren regelmatig bij elkaar komen.
Naast voorlichting over middelengebruik, achten wij het belangrijk aandacht te besteden aan elke vorm van verslaving (bv
computerverslaving).

8.3 Prostitutie
Inwonersbelang wil in principe niemand in zijn of haar vrijheid beknotten maar wil voorkomen dat anderen daar overlast
van ondervinden of dat de kwaliteit van de leefomgeving in het geding komt. Grootschalige seksondernemingen horen
volgens ons niet thuis in Hellevoetsluis!
Inwonersbelang wil de volgende voorwaarden stellen bij de eventuele vestiging van een kleine seksonderneming:
- Bij voorkeur in het buitengebied.
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- Voldoende afstand tot woningen.
- Een streng en adequaat beheers- en handhavingsbeleid.
- Regelmatige controle, in samenhang met politie, GGD en belastingdienst.

25

Hoofdstuk 9 - Veiligheid
9.1 Buurtveiligheid
Om greep te houden op de leefbaarheid in de wijken zal de gemeente samen met andere partners in het “sociale veld”
(pro)actief moeten samenwerken. Inwonersbelang wil dat initiatieven van burgers voor de verbetering van de leefomgeving
in de wijk gehoord en beloond worden.
IBH is van mening, dat onze politiemensen hun best doen. Een effectiever beleid van de politie in
samenwerking met andere partners moet het nog te veel heersende "onveilige gevoel" bij veel inwoners
verminderen. Inwonersbelang staat daarom voor een strakke handhaving van de regels en voorschriften, maar
is ook voor samenwerking tussen verschillende professionele organisaties en niet in de laatste plaats de
burgers zelf.
Wij zijn ook van mening dat de wijkagent zichtbaar moet zijn in de wijk. Meer dan nu zal deze beschikbaar en bereikbaar
moeten zijn en in staat worden gesteld een band met de wijk en haar inwoners op te bouwen. Voor de jongeren moet de
wijkagent degene zijn die de regels handhaaft als ze worden overtreden, die overlast met hen bespreekt als dit wordt
geconstateerd, maar ook met hen het jongerenwerk bespreekt waar zij elkaar kun- nen ontmoeten, met elkaar kunnen
sporten of muziek maken op een zodanige wijze dat overlast voor de buurt beperkt wordt.
Inwonersbelang vindt dat de mogelijkheden van het opvoedkundig straffen door het bureau "HALT" intensiever
benut moeten worden. Door de directe aanpak (lik-op-stuk beleid) en het verhalen van schades, ook bij relatief
kleine vergrijpen, wordt een belangrijk opvoedkundig effect bereikt en daarmee ook een preventief effect. Het
betrekken van ouders is daarbij ook belangrijk. Daarnaast moet het contact tussen de agenten, de gemeente
(GOSA- en Zorgregisseur), het jongerenwerk en het buurtwerk dusdanig zijn dat zij elkaar kunnen aanvullen en
versterken in het leefbaar houden van de wijk voor alle inwoners van Hellevoetsluis.
Inwonersbelang is voor het inzetten van meer Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren (GOA’s) in de wijken van
Hellevoetsluis. De bevoegdheid van deze groep handhavers dient te worden uitgebreid. Goede training en
scholing alsook een goede Algemene Plaatselijke Verordening is daarbij onmisbaar. Daarnaast moet het
instrument ‘Strafbeschikking’ worden ingezet zodra dat mogelijk is.
De initiatieven voor buurtpreventieprojecten steunen wij. Het is belangrijk veel mensen te stimuleren om zich aan te
melden voor (anonieme) melding via internet en bijvoorbeeld hun mobiele telefoon.Er moet ook de nodige aandacht aan
inbraakpreventie geschonken worden. Dit in samenwerking met de politie en buurtpreventie.
De camerabewaking in de Vesting en op winkelcentrum De Struytse Hoeck is succesvol en verhoogt de
veiligheidsbeleving, IBH blijft voorstander van cameratoezicht en wil dat dit, indien mogelijk, wordt uitgebreid met het
preventief plaatsen van mobiele camera’s.

9.2 Veiligheid en uitgaan
Niet alleen de gemeente en de politie zijn verantwoordelijk voor overlast in het uitgaanscircuit, ook de horeca moet
aangesproken worden op haar verantwoordelijkheid. Overlast wordt vaak veroorzaakt door overmatig drank- en
drugsgebruik en juist ook de horecaondernemer hoort daarop toe te zien. Gemeente, politie, horeca en organisaties die zich
bezig houden met verslaving en overmatig genotsmiddelengebruik zouden regelmatig bijeen moeten komen om afspraken
te maken over de naleving van de regels, de handhaving daarvan, maar ook over gerichte (preventieve) acties tegen
genotsmiddelengebruik. De pilot met flexibele sluitingstijden van horecagelegenheden (kroegen etc.) is succesvol en dit
beleid zal moeten worden gecontinueerd.
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9.3 Veilige fiets- en wandelpaden
Inwonersbelang hecht zeer aan veiligheid voor de zwakste verkeersdeelnemer. Veilige en logische fiets- en wandelpaden
zijn een noodzaak. Aandacht voor kleine kinderen, mensen met kinderwagens en de mindervalide mensen acht
Inwonersbelang belangrijk. Goede ontsluiting van Hellevoetsluis is topprioriteit, maar ook het belang van het langzame
verkeer mag niet uit het oog verloren worden.

9.4 Rampen
De gemeente dient zorg te dragen voor adequate rampen- en evacuatieplannen en deze regelmatig te toetsen en te testen. De
ontwikkeling van digitale alarmeringssystemen (bijvoorbeeld via het “mobieltje”) bij rampen of andere calamiteiten dient
nauwlettend te worden gevolgd en waar nodig te worden ingezet.
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Hoofdstuk 10 - Verkeer en Vervoer
10.1 Ontsluiting
Inwonersbelang vindt dat de verbindingen van en naar onze gemeente snel en ingrijpend moeten worden verbeterd. Dit
geldt ook voor de ontsluiting van het eiland Voorne-Putten. Knelpunten waar Hellevoetse inwoners dagelijks onderweg
naar hun werk in de file staan, moeten worden aangepakt. Hellevoetsluis zal met de omliggende gemeenten samen moeten
werken om vanuit de Metropoolregio, de Provincie en het Rijk effectieve oplossingen af te dwingen. Inwonersbelang
beschouwt capaciteitsverbeteringen aan de kruising N57 / Groene Kruisweg en de Harmsenbrug als een vanzelfsprekend
minimum. Een verbetering van de kruising Groene Kruisweg / Kanaalweg West verdient eveneens onze aandacht.

10.2 Verkeersafwikkeling
Binnen de gemeentegrenzen zal vanuit actuele verkeerscirculatieplannen gewerkt moeten worden aan een goede
verkeersafwikkeling die gelijker tijd aansluit op een goede ontsluiting. Wij vinden daarnaast dat de (financiële)
mogelijkheden van een ringweg rondom Hellevoetsluis moeten worden onderzocht. Hierdoor kan de overlast van
ontsluitingsverkeer door de woonwijken worden verminderd en kan het doorgaand verkeer buiten de woonwijken worden
omgeleid. Een goede eerste aanzet zijn de plannen om een Noordelijke randweg aan te leggen voor de ontsluiting van
Hellevoetsluis-West.
Inwonersbelang is tegen structureel vrachtverkeer in woonwijken. De voorgenomen aanleg van de “fritesweg”
(voor de vrachtauto’s van Farm Frites) buiten de woonwijken juichen wij toe. De bereikbaarheid van de
industrieterreinen vanaf de N57 moet worden verbeterd. Een nieuwe ontsluitingsweg met een nieuwe brug over
het kanaal naar Kickersbloem 3 is één van de mogelijkheden.

10.3 Parkeren
Inwonersbelang vindt voldoende parkeerruimte en een juiste mix van wonen en werken in Hellevoetsluis belangrijk. Bij
nieuw te bouwen woonwijken (stadsuitleg en inbrei-locaties) moeten er realistische parkeernormen worden gehanteerd. In
veel bestaande woonwijken is het parkeren van auto's nog steeds een zorgpunt. De gemeente moet in overleg met de
inwoners wijkgericht naar oplossingen zoeken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan uitbreiding van
parkeercapaciteit waar mogelijk en/of het stimuleren van auto’s parkeren op “eigen grond”. Inwonersbelang vindt dat
parkeren van auto’s in Hellevoetsluis gratis moet blijven.
IBH is voorstander van zogenaamde Kiss & Ride-zones rondom scholen en wil dat dit beleid nabij basisscholen verder
wordt uitgebreid.
Vrachtauto’s horen niet in woonwijken geparkeerd te worden. Inwonersbelang wil het ontwikkelen van gerichte
parkeervoorzieningen met bewaking op industrieterreinen bevorderen .

10.4 Openbaar vervoer

De gemeente dient er op aan te dringen dat het openbaar vervoer zich aanpast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en
gedurende langere tijd beschikbaar is. Ook binnen de gemeente behoort tussen alle wijken een goede verbinding met
openbaar vervoer mogelijk te zijn. De bereikbaarheid van bijzondere huisvestingen, zoals scholen, seniorencomplexen, etc.
met het openbaar vervoer of het speciale taxivervoer heeft bij Inwonersbelang een hoge prioriteit.

28

10.5 Fiets en voetpaden
Inwonersbelang vindt dat naast de wegen, ook de fiets- en voetpaden blijvend goed onderhouden moeten worden. Er moet
niet alleen aandacht zijn voor de fiets- en voetpaden in de woongebieden, maar zeker ook in de buitengebieden (polders en
natuur). Niet alleen voor woon / werkverkeer maar ook voor toeristisch en recreatief gebruik! Natuurlijk met goede
bewegwijzering en aantrekkelijke fiets- en wandelroutes! Daarnaast zijn veilige fiets- en wandelroutes voor jongeren van
en naar school een must. Laat jongeren en hun ouders zelf aangeven waar de knelpunten liggen. Hetzelfde geldt voor
minder validen.

10.6 Snelheid remmende maatregelen
De vele drempels in de straten van Hellevoetsluis zijn een doorn in het oog van veel inwoners. Tegelijkertijd vinden veel
inwoners dat er in hun straat of buurt te hard gereden wordt. Inwonersbelang wil een onderzoek naar alternatieve snelheid
beperkende maatregelen die minder overlast geven maar wel gelijkwaardige, verkeersveilige effecten sorteren. Deze mogen
echter niet ten koste gaan van de snelheid waarmee de hulpdiensten (politie, brandweer en ziekauto’s) kunnen optreden.
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Hoofdstuk 11 - Financiën
11.1 Algemeen
Inwonersbelang vindt dat de gemeente een sluitende begroting behoort te hebben. Heftige schommelingen in
de woonlasten van de burger moeten worden voorkomen. Dit kan door een verstandige inzet van reserves en
voorzieningen. De hoogte van de reserves (weerstandsvermogen) moet in relatie zijn met de hoogte van de
risico’s. Beschikbare middelen moeten zo effectief mogelijk worden ingezet. We vinden dat de gemeente zich
intensiever dient in te zetten om subsidies aan te trekken, zowel bij de hogere overheden als bij particuliere
organisaties of fondsen. Met name het aantrekken van Europese subsidies verdient extra aandacht.

11.2 Woonlasten
Inwonersbelang ziet lage woonlasten als één van de pijlers van sociaal beleid. De woonlasten van de burger
mogen jaarlijks tussen 0% en het trendmatige percentage (inflatie) worden aangepast. Inwonersbelang staat
voor een Verantwoord betaalbaar Hellevoetsluis met een goed voorzieningenniveau.
Overmatige en onvoorziene stijgingen moeten worden vermeden. De woonlasten moeten ook in de toekomst op
maandbasis betaald kunnen blijven, zodat dit tot een gelijkmatig lastenpatroon voor de inwoners leidt. Hetzelfde
geldt voor de lokale vestigingslasten van ondernemers.
De kosten van de gemeentelijke diensten moeten op een aanvaardbaar niveau liggen en gebaseerd zijn op de
werkelijke kosten.
Inwonersbelang vindt dat er een concurrerend alternatief moet zijn voor de huidige kabelaansluiting. We vinden dat een
communicatieaansluiting in een woning geen plicht moet zijn maar een vrije keuze. Bij nieuwbouw en/of renovatie van
woningen dient in de gemeentelijke regelgeving dan ook niet uitsluitend aan “de kabel” te worden gedacht. Bovendien
heeft de gemeente geen taak om te investeren in dure glasvezelnetten, die rol is weg- gelegd voor de nutsbedrijven.

11.3 Begroting en Jaarrekening
Inwonersbelang vindt dat de toelichting bij de begroting duidelijk en overzichtelijk moet zijn, zodat in principe elke burger
de begroting kan lezen en beoordelen. Zowel beleidsmatig als financieel volgens het principe: Wat willen we bereiken, Wat
gaan we er voor doen en Wat mag het kosten.
De financiële verantwoording achteraf, de jaarrekening, moet op een zelfde manier worden opgesteld zodat
resultaten op een eenvoudige manier controleerbaar zijn.
Alle onderdelen van de gemeentebegroting dienen herkenbaar en controleerbaar opgenomen te zijn in een
meerjarenplan. De meerjarenbegroting dient elk jaar geactualiseerd te worden. Wijzigingen dienen gezien te
worden in het licht van de economische situatie van het jaar waarin de wijziging wordt voorgesteld.

11.4 Doelmatig beheer
Inwonersbelang wil zuinig en efficiënt omgaan met de financiële middelen en staat voor:
- Een efficiënte organisatie van de gemeentelijke dienst- Bevordering van samenwerking met buurgemeenten- Privatisering
van diensten als dit tot voordelen leidt- Optimale coördinatie van alle gemeentelijke diensten- Optimale coördinatie van de
gemeente met externe instanties- Terughoudendheid ten aanzien van gemeen- schappelijke regelingen
Ook de uitvoering van het subsidiebeleid moet worden getoetst.. Subsidies mogen alleen verstrekt worden nadat heldere
afspraken zijn gemaakt over het doel en de wijze van verantwoording.
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11.5 Risico’s
De financiële risico’s dienen bekend te zijn en waar mogelijk te worden verkleind. Met het verstrekken van garanties en het
aangaan van achtervangconstructies dient terughoudend omgegaan te worden.
Inwonersbelang vindt dat bij projecten welke voortvloeien uit het ingezette gewenste beleid (zoals sociale woningbouw) de
gemeente zich wel risicodragend mag opstellen.
Wij zijn tegen het gebruik van gekunstelde fiscale constructies bij investeringen waardoor financiële risico’s
worden binnengehaald die later voor problemen kunnen zorgen.

11.6 Rapportage
Periodiek stelt het gemeentebestuur een bestuursrapportage (Berap) op om tussentijds inzicht te geven in het gemeentelijk
bestuur en het beleid. Inwonersbelang wil dat de frequentie van rapportages zodanig wordt dat er tijdig bijgestuurd kan
worden. In deze rapportages moeten behaalde en de te behalen resultaten worden toegelicht, tevens dienen zowel de actuele
financiële positie als ook de toekomstige ontwikkeling te worden belicht
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Hoofdstuk 12 – Hellevoetsluis zelfstandig
Inwonersbelang is van mening dat Hellevoetsluis een krachtige en zelfstandige gemeente moet blijven. Verschillende
bestuurskrachtmetingen hebben aangetoond dat Hellevoetsluis prima kan blijven bestaan als zelfstandige gemeente en dat
zij berekend is op haar taken. Wij vinden dat dit zo moet blijven tenzij de inwoners van Hellevoetsluis, in ruime
meerderheid, aangeven dat zij vinden dat het anders moet. Wat ons betreft zou dit kunnen d.m.v. een referendum.
De zelfstandigheid van Hellevoetsluis vinden wij belangrijk omdat het eigen karakter van onze mooie gemeente behouden
dient te blijven. Wij zijn van mening dat het bestuur van de gemeente dicht bij de inwoners moet staan en dat zij zichtbaar
en gemakkelijk aanspreekbaar moet zijn en blijven voor burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven. Bovendien
hebben verschillende onafhankelijke onderzoeken aangetoond dat het herindelen van gemeenten leidt tot aanzienlijk hogere
locale lasten voor de burgers van die gemeenten. Lasten waar zij in de meeste gevallen niets voor terug krijgen, denk
bijvoorbeeld aan het doorbetalen van “overbodig” geworden ambtenaren en de verminderde uitkering vanuit het rijk (de
belangrijkste inkomstenbron van gemeenten).
Natuurlijk zijn wij wel van mening dat er goed moet worden samengewerkt met gemeenten om ons heen. Deze
samenwerking dient gericht te zijn op het behalen van voordeel in de ruimste zin van het woord. Voordeel als het gaat om
het delen van bijvoorbeeld specifieke kennis van zaken of door bepaalde projecten in gezamenlijkheid uit te voeren. Het
delen van kennis moet er vooral op gericht te zijn om de dienstverlening aan en zorg voor de inwoners van Hellevoetsluis
en de samenwerkende partners te verbeteren en om waar mogelijk financieel voordeel te behalen.
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Hoofdstuk 13 - Slotwoord
Het besturen van Hellevoetsluis vraagt om nog meer keuzes dan in dit programma zijn beschreven. De maat- schappij
ontwikkelt zich verder en zal ons steeds voor nieuwe uitdagingen plaatsen. Inwonersbelang heeft met dit programma willen
aangeven waarvoor ze staat en vooral hoe zij deze uitdagingen wil oppakken.
Wij vertegenwoordigen de kiezers en staan open voor een continue stroom van maatschappelijke informatie van die kiezers
over alle mogelijke ontwikkelingen om ons bij te sturen. Wij hebben niet de wijsheid in pacht en houden daarom steeds
contact met de samenleving en bepalen van daaruit onze opstelling.

Met u, voor u en vooral dankzij u!

Inwonersbelang Hellevoetsluis

Het Bestuur
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