
Inleiding	
	

De PvdA Barendrecht is een progressieve lokale politieke partij 
in Barendrecht, bestaande uit jarenlang zeer betrokken actieve 
mensen uit onze gemeente. Zij zetten zich in zodat inwoners 
van Barendrecht gehoord en betrokken worden bij hun 
gemeente.  

Onze leden en kandidaat raadsleden wonen bij u in de wijk en 
weten wat er in uw buurt speelt. We zijn altijd aanspreekbaar. 
U kunt onze raadsleden en kandidaat raadsleden telefonisch 
raadplegen of informeren over zaken die de lokale politiek 
betreffen via 0180-888180.  
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma voor 2018-2022. 
 
In de ledenvergaderingen van dit jaar is door de leden de wens 
uitgesproken dat de afdeling Barendrecht  zich meer loslaat van 
de landelijke politiek en zichtbaarder wordt in de lokale politiek 
van Barendrecht. Ook sprak de ledenraad de wens uit om te 
onderzoeken of er samenwerking mogelijk is met Groen Links 
en SP in Barendrecht, om te komen tot een gezamenlijke 
progressieve fractie. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd en 
hebben de partijen aangegeven om na de verkiezingen de 
gesprekken verder te voeren. 
Betreft de huidige PvdA heeft het bestuur besloten om de partij 
om te vormen tot een lokale politieke partij met een  
verkiezingsprogramma dat meer aansluit bij de wensen van de 
leden. 
 
Als partij waren we op verschillende manieren actief om u te 
informeren via thema-avonden over onderwerpen zoals:  

• Winkelaanbod en leegstand,                         

• Windmolens op door de Provincie aangegeven locaties 

• Zorg 

• Onderwijs 
 
André Krijgsman 
Voorzitter Progressieve Lokale PvdA Barendrecht	
  

Samenstelling		
Bestuur	en	Fractie:	
	
Het	bestuur	van	de	PvdA	
Barendrecht	is	als	volgt	
samengesteld:	
	
Andre	Krijgsman	 Voorzitter	
Eddy	Koen		 Secretaris	
Sandra	Kruis										 2e	Secretaris		
Ruud	Kappetijn		 Penningmeester		
Ed	Mol																				 Webmaster	
	
De	gemeenteraadsfractie	2017	is	als	
volgt	samengesteld:	
	
Reshma	Roopram		Fractievoorzitter		
Coby	van	Deursen		Fractielid	
Ed	Mol		 	 	Buitengewoon		 	
	 	 	Commissielid	
	
Op 5 februari 2018 zal tijdens de 
Algemene Ledenvergadering een 
nieuw bestuur worden benoemd. 
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1. Zeker	zijn	van	een	goed	bestuur!	
	
Zelfstandig bestuur in Barendrecht is belangrijk. De gemeentelijke samenwerking in BAR 
verband (Barendrecht , Albrandswaard en Ridderkerk) vinden wij een goede ontwikkeling. 
Gebleken is dat de BAR samenwerking op ambtelijk 
niveau goed verloopt, op bestuurlijk niveau zijn de 
gestelde doelstellingen niet gehaald. De BAR 
samenwerking zullen wij onder de loep nemen en waar 
nodig verbeteren en stroomlijnen. De aangesloten 
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
moeten streven naar maximale samenwerking van 
producten en diensten.          
                                                                                                                                
Wat gaan wij doen? 

 De bestuurlijke samenwerking verbeteren zodat maximale resultaten uit de 
samenwerking worden gehaald. 

 

2. Zeker	zijn	van	burgerparticipatie!	
 

Burgerparticipatie, staat hoog in het vaandel bij de PvdA Barendrecht. Bewoners worden altijd 
betrokken bij ontwikkelingen in de leefomgeving. Elke wijk heeft een eigen budget om door 
middel van burgerinitiatieven de leefomgeving in de wijk te optimaliseren. 

Wat gaan wij doen? 

 Jaarlijks 50 burgerinitiatieven ondersteunen met maximaal 1500 euro. 
 
 

3. Zeker	zijn	van	kansen	voor	iedereen!	Goede	aanpak	
armoede	en	schuldproblematiek.	

 

"Zeker zijn dat iedereen mee kan doen: daar gaat het ons om. Iedereen heeft recht op een 
veilige basis: een thuis, een vangnet voor als het even tegen zit en een eerlijke kans om wat 
van je leven te maken. Of je nou jong of oud, arm of rijk, ziek of gezond, zzp-er bent of een 
vaste baan hebt. Dat vinden we wel zo eerlijk." 

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Stijging van woonlasten en 
zorgkosten, onvoorziene omstandigheden door ziekte of verlies van een baan, zorgen voor 
een toename van het aantal mensen dat met armoede en/of schuldenproblematiek te maken 
heeft. De PvdA Barendrecht vindt het onaanvaardbaar dat één op de 11 kinderen in 
Barendrecht opgroeit in armoede, dat zijn gemiddeld 2 kinderen per schoolklas! In Barendrecht 
gaat het om maar liefst 800 kinderen! Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de 
weg. Als er geen geld is, kun je niet naar muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een 
verjaardagsfeestje.  
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Schulden leiden in de regel tot meer schulden en veelal ook andere problemen. 
Schuldenproblematiek staat vrijwel nooit los van andere problemen en kent vele oorzaken. 
PvdA Barendrecht wil met  integrale maatwerkoplossingen deze vicieuze cirkel doorbreken. 
Inwoners met problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te 
nemen, laagdrempelig en slagvaardig. Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in 
samenhang met eventuele andere problematiek. Het sociaal wijkteam heeft hierin een 
belangrijke rol en zal zich hierin verder ontwikkelen. Wij willen alleen werken met 
bewindvoerders en schuldhulpverleners met een keurmerk. Onze schuldhulpverlening moet 
gericht zijn op de mensen zelf en hun persoonlijke situatie en op het doorbreken van vicieuze 
cirkels waardoor mensen in de problemen blijven zitten. 

Preventief willen we de risicogroep  “jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen” extra 
ondersteuning bieden.  

 

Wat gaan wij doen? 

 Meer inzet op preventie 
schuldenproblematiek. 

 Integrale aanpak en maatwerk bij 
schulddienstverlening voor alle inwoners. 

 Extra aandacht voor gezinnen met 
minderjarige kinderen. 

 Minimaregeling opnieuw vormgeven in lijn 
met landelijke normen. 

 “Klijnsmagelden”, 168.000 euro per jaar,  via hulp in natura direct besteden aan de 
800 kinderen in Barendrecht die langdurig onder de armoedegrens leven. Dit in 
samenwerking met Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en het 
Jeugdeducatiefonds. 

 Goede communicatie van alle beschikbare voorzieningen. 

 

4. Zeker	zijn	van	eerlijke	klachtenafhandeling!	Een	
lokale	ombudsman	in	Barendrecht.	

 

De PvdA Barendrecht pleit voor een adequate en onafhankelijke klachtenprocedure voor de 
gemeentelijke ondersteuning in het sociaal domein. Die bovendien beter past bij de extra taken 
en verantwoordelijken rondom zorg, jeugd, werk en inkomen die sinds 2015 nu onder de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen. Dit is eenvoudiger, laagdrempeliger, goedkoper en 
bovenal onafhankelijker dan de huidige procedures. De lokale Ombudsman biedt onze 
inwoners een laagdrempelig platform. 

 

Wat gaan wij doen? 

 De PvdA Barendrecht wil een lokale ombudsman in Barendrecht.  
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5. Zeker	zijn	van	zorg	en	welzijn	
 

Wij willen meer investeren in initiatieven die zich richten op preventie. Zo voorkom je dat 
mensen in de toekomst mogelijk een beroep moeten doen op zwaardere zorg. PvdA 
Barendrecht zet zich in voor versterking van de wijkteams, het welzijnswerk, het steunen van 
diverse maatschappelijke initiatieven en vrijwilligersondersteuning. Door uitbreiding van de 
zorg krijgen groepen als (ex)-ggz klanten, zorgmijders, ouderen en licht verstandelijke 
gehandicapten meer ondersteuning, waarbij laagdrempelige bereikbaarheid voorop staat. 

 

Ook ontkomen wij niet aan investeringen die nodig zijn om meer te werken vanuit een integrale 
aanpak, zoals raakvlakken met armoedebestrijding, integratie van statushouders en respijt 
zorg. Als PvdA Barendrecht zetten wij ons in  voor: rust, ruimte en vertrouwen die nodig zijn 
om het sociale werk verder te kunnen ontwikkelen. De PvdA Barendrecht vindt het belangrijk 
dat er een goede dienstverlening is op welzijnsgebied, zoals het jeugd –en jongerenwerk, het 
seniorenbeleid, bewonersondersteuning en integratiebeleid.  

 

De Elf Ranken en Borgstede zijn voorzieningen die van groot belang zijn voor onze ouderen 
die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ouderen die in het zorgcentrum wonen hebben recht 
op een woonomgeving die veilig, schoon en goed bereikbaar is. Wij vinden dat ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen en mede daarom ondersteunen wij  
actief de mantelzorg.  

 

Alle vormen van zorg en welzijnswerk werken samen in de wijkteams. Inwoners weten de weg 
naar het wijkteam nog niet te vinden en de wijkteams zijn overbelast. Dit moet verbeteren. 
Inwoners hebben recht op goede, adequate en tijdige zorg. 

 

De PvdA Barendrecht is van mening, dat de WMO gelden moeten worden ingezet voor de 
beoogde doelen. Nu blijven deze gelden deels ongebruikt, terwijl er wel meer vraag is. De 
PvdA Barendrecht wil een snellere afhandeling van aanvragen.  

 

Er zijn kinderen die hulp en zorg nodig hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school 
even wat minder gaat. Er is een kleine groep kinderen die langdurig en intensief jeugdzorg 
nodig heeft. PvdA Barendrecht zet in op preventie om ernstige jeugdproblematiek te  
voorkomen. Wachtlijsten voor de jeugdzorg zijn niet acceptabel. 

 

Wat gaan wij doen? 

 Elk wijkteam 1 wijkverpleegkundige erbij. 
 Mantelzorgcompliment verhogen naar 200 euro. 
 De inkomensafhankelijke bijdrage afschaffen. 
 Actieve aanpak zorgmijders. 
 Verbeteren van de aansluiting tussen preventie en hulp. Bij hulp ligt bij voorkeur de 

regie bij de ouders en ondersteunen de instellingen hierbij.  

 



VERKIEZINGSPROGRAMMA	2018‐2022	

 
6 

 

	

6. Zeker	zijn	van	kunst	en	cultuur.	
 

Kunst en cultuur inspireren, verbinden en zetten aan tot nadenken, daarmee zijn ze van grote 
waarde voor de samenleving in onze gemeente. Ze zorgen voor ontspanning, ondersteunen 
leren en creativiteit en leveren een bijdrage aan de economie van Barendrecht. Met gerichte 
steun van de gemeente stimuleren we een breed en voor iedereen toegankelijk aanbod van 
musea, theater- en muziekvoorstellingen en films in onze gemeente. Ook buiten onze 
gemeentegrens is er veel belangstelling voor het Barendrechtse product in bijvoorbeeld 
muziek en theater. Wij streven naar het kansrijk stimuleren van initiatieven door middel van 
een startsubsidie. Cultuureducatie moet bij het onderwijs meer aandacht krijgen, de PvdA 
Barendrecht wil hierin ondersteunen. Scholen en organisaties moeten de mogelijkheid hebben 
om hun activiteiten in het Kruispunt te organiseren tegen een betaalbare, niet commerciële 
prijs. 

 

De bibliotheek Aan Zet in Carnisselande willen wij 
behouden en uitbreiden tot een breed cultureel 
centrum. 

 

 

Wat gaan wij doen? 

 Gebruik Kruispunt, laagdrempeliger toegankelijk maken voor iedereen, zoals scholen 
en lokale instellingen. 

 Scholen ondersteunen op het gebied van cultuureducatie. 
 Breed cultureel centrum in Carnisselande rondom bibliotheek. 
 Stimuleren van nieuwe initiatieven. 
 Samenwerking bevorderen met het Jeugdcultuurfonds. 

 

7. Zeker	zijn	van	veiligheid	
 

Iedereen heeft recht op een veilige buurt.  Je veilig voelen is een basisbehoefte. Een risicovrije 
samenleving bestaat niet, toch kan de gemeente veel doen aan veiligheid én een veilig gevoel. 

PvdA Barendrecht wil een aanpak van criminaliteit, drugsoverlast en asociaal gedrag en meer 
inzet voor preventie en bestrijding van misdaad en overlast. Verloedering moet worden 
tegengegaan, hufterigheid en onbeschoft gedrag wordt niet getolereerd. De PvdA Barendrecht 
wil de overlast van jongeren op en rondom het Middeldijkerplein aanpakken.  

 

Wat gaan wij doen? 

 Cameratoezicht op risicovolle gebieden in Barendrecht in overleg met inwoners. 
 Crisiscommunicatie inzetten bij incidenten zodat inwoners direct op de hoogte zijn. 
 Extra inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren met ruimere bevoegdheden. 
 Landelijk aandacht blijven vragen voor extra inzet wijkagenten: minimaal 1 op de 5000 

inwoners. 
 Extra aandacht voor woninginbraak en fietsendiefstal. 
 Buurtpreventie inzetten en verder ontwikkelen. 
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8. Zeker	zijn	van	een	goede	woning	voor	iedereen.	
 

Je moet zeker kunnen zijn van een fijne plek om te wonen. Een plek waar je je thuis voelt. 
Een plek waar het warm en comfortabel is. Toch is dat er niet voor iedereen. Voor sociale 
huurwoningen zijn er vaak lange wachtlijsten. Ook worden deze huizen lang niet altijd goed 
onderhouden. Helemaal jammer is het als er woningen verdwijnen. Bijvoorbeeld doordat 
sociale huurwoningen worden verkocht. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een 
eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. 

Wij streven naar gemengde wijken waarin ruimte is voor diversiteit. Gemengde wijken passen 
bij het idee van een inclusieve samenleving. Wij staan niet toe dat inwoners met een lager 
inkomens en jongeren uit onze gemeente worden verdrongen.  

 

Wat gaan wij doen? 

 Sociale huisvesting uitbreiden. 
 De doorstroming van de huisvesting verbeteren. 
 Voldoende woonaanbod, huur en koop, voor alle doelgroepen zodat wachttijden 

afnemen. 

 

9. Zeker	zijn	van	goed	werk	
 

De werkloosheid daalt, maar we zijn nog niet tevreden. Nu Nederland er weer beter voor staat, 
is er weer ruimte om ons land echt vooruit te brengen. We blijven strijden voor meer werk en 
daarbij gaat het ook om goed werk. Voldoende uren, voldoende zekerheid. Zekerheid over je 
baan. Het respect voelen ergens bij te horen. PvdA Barendrecht wil daarom dat vast werk weer 
de norm wordt. Er zijn nog steeds teveel mensen zonder baan. Daarom willen we de  komende 
jaren, bovenop de banen die er al bijkomen door de gunstige economische ontwikkeling, ook 
in Barendrecht extra banen creëren. Dat kan onder andere door de invoering van nieuwe 
publieke banen. Dat is goed voor mensen, maar ook voor de publieke sector. Denk aan 
conciërges op scholen, toezichthouders in de tram, beheerders op sportclubs of in publieke 
ruimtes, uitbreiding van de wijkteams, huiswerkbegeleiders en toezichthouders in de wijken. 
Ook willen we dat bedrijven meer mensen aannemen in vaste dienst en willen we de 
verschillen tussen flexibele en vaste banen verkleinen. Want van onzekerheid wordt niemand 
beter. Banen moeten eerlijk en duurzaam zijn! 

Discriminatie op de arbeidsmarkt is ontoelaatbaar, hiertegen blijven wij strijden. 

 

Wat gaan wij doen? 

 Binnen de BAR-organisatie willen wij zo min mogelijk inleen en zoveel mogelijk vaste 
contracten.     

 Diversiteit is een uitgangspunt binnen de BAR-organisatie en de banen in de publieke 
sector. 

 Actief en preventief discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken.  
 De uitvoering van de Participatiewet in onze gemeente evalueren en zo nodig 

verbeteren. 
 Samen met werkgevers en scholen in onze regio komen tot een betere afstemming 

tussen aanbod en vraag naar werk en aansluiting op stageplekken.  
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10. Zeker	zijn	van	het	beste	onderwijs	en	aandacht	in	de	
									klas	voor	elk	kind.		
 

Ouders willen er zeker van zijn dat hun kind het beste onderwijs en voldoende aandacht in 
de klas krijgt. Daarvoor is nodig dat leraren zich gewaardeerd voelen en er zeker van zijn dat 
ze in de gelegenheid worden gesteld om dat onderwijs en die aandacht te leveren. Kinderen 
de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien; dat 
is wat wij willen en wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, gelijke kansen, 
leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op een leven dat niet beheerst wordt door 
(materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede. Afkomst 
en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen er niet 
om.  Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind 
ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talenten 
uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in 
sociaaleconomische achtergrond.   

  

Brede-school-activiteiten zijn een sociaal bindmiddel en een ontmoetingsplek in de wijk door 
de bundeling van buurtorganisatie, verenigingen, onderwijs- en welzijnsinstellingen aangevuld 
met kleinschalige winkelvoorzieningen. De samenwerking tussen deze instellingen kan het 
onderwijskundig niveau en de participatie van jongeren laten toenemen. Gemeenten hebben 
vaak alleen veel aandacht voor het neerzetten van de gebouwen. Dit is ingegeven door hun 
wettelijke taak, maar de PvdA Barendrecht wil dat de gemeente ook probeert om de 
inhoudelijke samenwerking van de grond te laten komen. Een school waarin goed wordt 
samengewerkt, kan ook een goed aanbod doen voor een verlengde schooldag waarbij 
kinderen gestimuleerd worden in hun culturele, sportieve en educatieve ontwikkeling.  

De vrijwillige ouderbijdragen blijken ook in Barendrecht in de praktijk niet geheel “vrijwillig” en 
lopen soms op tot honderden euro’s per schooljaar. PvdA Barendrecht wil dat elk kind in onze 
gemeente het beste onderwijs kan krijgen en dat de ouderbijdrage daar geen beperking op 
mag zijn. 

 

Wat gaan wij doen? 

 Huiswerkbegeleiding voor ieder kind toegankelijk maken, eventueel met financiële 
steun vanuit de gemeente. 

 De vrijwillige ouderbijdrage voor onderwijs bekostigen voor gezinnen met een minimum 
inkomen tot en met 120%. 

 Samenwerkingsverbanden bevorderen tussen scholen, sportverenigingen en culturele 
instellingen. 

 Samenwerking met Stichting Leergeld en het Jeugdeducatiefonds. 
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11. Zeker	zijn	van	sport	en	bewegen	met	elkaar.	
 

Vele duizenden Barendrechters zijn actief in en voor hun sportvereniging. Sport is een 
belangrijke verbinder in de huidige samenleving. Verdere versterking van de Barendrechtse 
sportinfrastructuur is van groot belang. Sport brengt mensen bij elkaar. Speciaal jongeren leren 
daar wat het is verantwoordelijkheid te dragen, wat het betekent in teamverband voor en met 
elkaar een resultaat te behalen, samen te spelen en te werken, winnen en verliezen te 
accepteren. Daarnaast is sport van groot belang voor onze gezondheid en stimuleert het al op 
jonge leeftijd de cognitieve ontwikkeling en de sociale competenties en is daarmee bij uitstek 
dienstbaar aan een verbonden samenleving. Daarom willen wij sport en  samen bewegen 
inzetten in de wijk en in verenigingsverband.   

 

Deelname aan sport moet voor iedereen mogelijk zijn, daar ligt een taak voor de gemeente. 
PvdA Barendrecht wil voor het Jeugdsportfonds structureel meer geld uittrekken ten behoeve 
van sport en spel voor de kinderen van ouders die sportdeelname niet zelf kunnen betalen. 

 

Wij spreken sportverenigingen erop aan dat zij hun leden oproepen tot respect voor anderen 
en tot tegengaan van verruwing. 

 

Wij willen de (financiële) haalbaarheid onderzoeken van een 
uitbreiding van het Inge de Bruijn zwembad. Een extra bad dat 
d.m.v. een te openen dakconstructie en gevels ook als buitenbad 
kan worden gebruikt zodat inwoners in de zomermaanden in onze 
eigen gemeente van een buitenzwembad kunnen genieten. 

 

 

Diverse sportverenigingen ondervinden een tekort aan 
zaalruimte en moeten uitwijken naar locaties buiten Barendrecht. 
Wij willen onderzoeken hoe de bestaande zalen beter kunnen 
worden gebruikt door sportverenigingen en 
onderwijsinstellingen.  

 

 

 

Wat gaan wij doen? 

 Uitbreiding Inge de Bruijn (buiten)zwembad. 
 Efficiënter benutten sportzalen zodat minder uitwijking naar buurgemeenten 

noodzakelijk is. 
 Samenwerken met het Jeugdsportfonds om iedereen de kans te bieden plezier aan 

sport te beleven. 
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12. Zeker	zijn	van	schone	natuur	en	een	gezond	milieu!	
 

Natuur is onmisbaar en kwetsbaar. Investeren in natuur is meer dan investeren in een groene 
omgeving, het is investeren in onze toekomst in Barendrecht. De natuur levert werk op, heeft 
een culturele functie en zorgt voor een prettige leefomgeving voor haar inwoners.  

Wij zetten ons in voor het behoud van het recreatiegebied in de Zuidpolder. Dit is een prachtig 
natuurgebied aan de zuidkant van Barendrecht, bestemd voor extensieve recreatie. Het nog 
grotendeels onbebouwde deel van de polder willen wij in de huidige vorm  behouden en er 
uitsluitend extensieve recreatie toestaan. 

Activiteiten in de Zuidpolder kunnen worden geconcentreerd bij de Kleine Duiker.  Wij willen 
burgerinitiatieven op dit vlak stimuleren en financieel ondersteunen. Wij willen een einde 
maken aan initiatieven die de rust in dit gebied verder verstoren met allerlei commerciële 
projecten en vele parkeerplaatsen. Wij willen investeren in de ecologische hoofdstructuur, in 
aansluitende wandel- en fietspaden en waterlopen, de zogenaamde blauwe verbinding. 
Natuurgebieden beter met elkaar verbinden en uitbreiden. De water- en milieucondities 
moeten van dien aard zijn dat de eenmaal aangelegde natuur in stand blijft. 

Het regent tegenwoordig vaker en heviger ten gevolge van de klimaatveranderingen, dat 
verhoogt de druk op het bestaande, inmiddels niet toereikende, hemelwaterafvoersysteem. 
We zijn dan ook voor meer groen en meer wateropslag in de wijken en minder verharding in 
de tuinen, zodat het overtollige regenwater terug kan vloeien in de grond. Iedere 
eengezinswoning zou moeten worden uitgerust met een eigen regenton voor hergebruik van 
regenwater in eigen tuin. 

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben. Een van de 
oplossingen is windenergie. Zoals elke energieoplossing heeft ook windenergie nadelen zoals 
geluidsoverlast en aantasting van de natuur en landschap. Daarom vinden wij dat bij het 
maken van windplannen omwonenden moeten worden betrokken en plannen op een zo goed 
mogelijke manier moeten worden ingepast. Barendrecht is als locatie ongeschikt voor 
windturbines. 

Wij willen ‘gasloze wijken’  creëren door de kans te grijpen om niet te investeren in de 
vernieuwing van gas-infrastructuur, maar in warmte-infra, juist nu een groot deel van het 
gasnet bijna afgeschreven is en aan vervanging toe. Overstappen op collectieve warmte is 
alleen rendabel waar sprake is van collectieve ketels. De sterk verstedelijkte omgeving laat 
weinig ruimte voor oplossingen die veel ruimte vragen maar biedt daarentegen goede kansen 
aan collectieve warmtesystemen. 

Wij willen investeringen in woningisolatie en zonnepanelen stimuleren. Dit beperkt de CO2-
uitstoot, scheelt inwoners geld én schept werkgelegenheid.  

We zijn groot voorstander van alternatieve energievormen, zoals wind- en zonne-energie, 
warmte- en koudeopslag in de bodem, aardwarmte ofwel geothermie, maar wel op de goede 
plaatsen en in overleg met de bewoners. Zo zijn we voorstander van een zonnepark langs de 
A15 vanaf Rhoon tot aan het kruispunt Ridderkerk. Dit zouden we graag verwezenlijken in de 
vorm van een lokaal energiebedrijf, waarin bewoners deel kunnen nemen. Ook willen wij de 
realisatie van een windthema-park langs de A15 onderzoeken als alternatief voor de 
reusachtige windturbines. 

Door intensief verkeer langs enkele toegangswegen zal de luchtkwaliteit op veel plaatsen in 
Barendrecht mogelijk verslechteren. Wij willen onderzoek en maatregelen die een goede 
luchtkwaliteit garanderen. 
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13. Zeker	zijn	van	het	dorpse	karakter!	
 

Als partij zijn we voor het behoud van het dorps karakter. 
Daarom zijn we voor het behoud van  historische 
gezichtsbepalende gebouwen zoals de Oude Kerk en de 
Watertoren in het oude centrum. Ook de Bethelkerk is van 
grote historische waarde voor onze gemeente en mag niet 
verloren gaan.  

Wij gaan onderzoeken of de Bethelkerk behouden kan 
blijven en mogelijk aangekocht kan worden voor een 
symbolisch bedrag. Vervolgens geven wij de Bethelkerk 
een nieuwe multifunctionele functie.  

Naast dat er gewoon kerkdiensten mogen worden 
gehouden kan de kerk worden ingezet als vergaderruimte, 
tentoonstellingsruimte en gebruikt worden voor niet 
commerciële activiteiten en wijkfuncties.   

Deze gebouwen moeten als monument worden 
aangemerkt om ze voor de toekomst te bewaren. 

 

	

14. Zeker	zijn	van	parkeerplek!																															
 

We zijn voorstander van een goede bereikbaarheid. 

We steunen de aanleg van nieuwe wegen en verbreding van wegen als dit aantoonbaar 
noodzakelijk is en de schade voor natuur en milieu beperkt blijft. Wij willen daarom meer 
investeren in slimme mobiliteit en minder in nieuw asfalt. We zijn voorstander van een goed 
parkeerbeheer. Dat betekent niet alleen een andere werkwijze maar ook een totaalvisie op het 
parkeerbeleid van de gemeente. Het verplaatsen van parkeerplaatsen uit het centrum naar 
een goed bereikbare centrale locatie binnen loopafstand. Verminderen van onnodig verkeer 
door automobilisten op zoek naar een parkeerplaats door een efficiënt parkeerverwijssysteem. 
We zijn dan ook voorstander van een ondergrondse parkeergarage voor auto’s en bewaakte 
fietsenstalling in het centrum.  

Er is voldoende parkeerruimte bij het NS Station voor de Barendrechtse bevolking. Door 
toename van forenzen uit de regio is de parkeerruimte nabij het station een probleem 
geworden. Wij vinden deze situatie ongewenst.  

Wij willen deze gratis parkeervoorziening voor onze eigen 
bewoners behouden, maar voor forenzen uit andere gemeenten 
wijzigen in betaald parkeren. Barendrechters krijgen een gratis 
parkeervergunning voor deze locatie. 

Wij willen het fietsgebruik stimuleren. Fietsendiefstallen zijn ook in 
Barendrecht nog steeds aan de orde van de dag. Daarom pleiten 
wij voor voldoende bewaakte fietsenstallingen met 
(camera)bewaking, zodat inwoners met een gerust hart de fiets 
kunnen stallen. 
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Wat gaan wij doen? 

 Beveiligde parkeergarage en fietsenstalling. 
 Betaald parkeren onderzoeken rondom Station voor forenzen die niet in Barendrecht 

wonen. 

 

15. Barendrechtpas	voor	alle	inwoners.	
 

PvdA Barendrecht wil de Barendrechtpas introduceren voor alle inwoners. Met deze gratis pas 
kunnen onze inwoners met korting deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals naar het Theater 
gaan of lid worden van een sportclub of bibliotheek. Lokale winkeliers kunnen aanbiedingen 
doen of korting verstrekken aan de inwoners met de pas. Deze gereduceerde tarieven zijn 
bedoeld voor alle inwoners. Het aanbod zal tot stand komen vanuit de samenwerking met 
lokale bedrijven en instellingen en eventueel de Rotterdampas.  

 

16. Zeker	zijn	van	een	breed	winkelaanbod.	
 

Barendrecht heeft twee winkelcentra, Carnisse Veste en de 
Middenbaan. Beiden zijn goed voorzien van supermarkten, maar 
hebben steeds meer te maken met leegstand. Wij willen 
onderzoeken wat de overlevingskansen voor de beide 
winkelcentra zijn. In de afgelopen jaren zijn de behoeften 
veranderd. Het is de vraag hoe het winkelhart aan de 
Middenbaan kan worden versterkt. We willen inzetten op een 
kleinschalige, gezellige winkelstraat met een grote diversiteit aan 
specialistische winkeliers en producten. We zijn ook voorstander 
om in samenspraak met pandeigenaren voor jonge en startende 
ondernemers een vorm van sociale huur van winkelpanden te 
ontwikkelen en gedurende een jaar te ondersteunen. Er moet 
een visie komen, met daarin onder meer aandacht voor welke 
ondernemers welkom zijn en overlevingskansen hebben en 
zodat een goede branchemix mogelijk is.. Dit geldt ook voor het 
winkelcentrum Carnisse Veste, een modern centrum met 
dezelfde bedreigingen als de Middenbaan. Het is voor het welzijn 
en leefklimaat in Barendrecht van groot belang om goede 
winkels te behouden. Anders wordt Barendrecht een slapende 
gemeente, waar je alleen terecht kunt voor de supermarkt en 
voor de rest van de boodschappen naar  omliggende gemeenten 
moet. 
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17. Gooi	Eneco	niet	in	de	uitverkoop!		
 

Net als de PvdA-fracties in Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Ridderkerk en de omliggende 
regio, is de PvdA Barendrecht tegen de verkoop van de aandelen Eneco. Dit levert op korte 
termijn veel geld op, maar gaat ten koste van lokale werkgelegenheid en de verduurzaming 
van ons energiegebruik.  

 

Wat gaan wij doen? 

 Het definitieve besluit tot verkoop vindt na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 
maart 2018 plaats. PvdA Barendrecht zal zich inzetten voor het behoud van eerlijke 
banen in de regio en is tegen de verkoop van de aandelen zonder voorwaarden. 

 

 

18. Zeker	zijn	van	dierenwelzijn	
 

We streven naar een beter dierenwelzijn in onze gemeente.  Verbetering van dierenwelzijn is 
in het belang van dieren,  zowel voor huisdieren als voor dieren in de natuur.  

Wij willen regelgeving aanpassen, zodat honden en katten gechipt worden en gemonitord 
kunnen worden en bij vermissing  sneller teruggevonden kunnen worden. 

Stroperij is niet alleen in de rest van het land, maar ook in onze gemeente een probleem. We 
willen een harde aanpak van de stroperij, met hoge boetes en een goede pakkans door inzet 
van voldoende groene, buitengewone opsporingsambtenaren.  

We willen wettelijk vastleggen welke diersoorten als huisdier gehouden mogen worden. Zo’n 
lijst bestaat al voor zoogdieren, maar wij willen dat ook vastleggen voor andere categorieën,  
zoals vogels, vissen en reptielen. 

 

 

 

 


