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VOORAF

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kozen veel inwoners voor Doe mee! Molenlanden.
Hiermee werden wij als nieuwkomer direct de grootste politieke partij in Molenlanden.
Inwoners hadden vertrouwen in de kracht van onze nieuwe, lokale partij: uitdagend, fris, actief en
met lef. Een partij met passie voor de Alblasserwaard en haar inwoners, een partij waarin iedereen
mee mag doen.
Lef toonden we door als nieuwkomer bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen door twee
wethouderposities in te vullen. Als fractie hebben we samen met onze twee wethouders grote
invloed gehad op de nieuwe bestuurscultuur. Een cultuur die zich kenmerkt door openheid,
toegankelijkheid en doortastendheid.
Wij geloofden in de kracht van lokale kennis van inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen
in onze gemeente en daarom zochten wij hen op. Samen brachten we beweging en werden
knopen, die al jaren vastzaten, doorgehakt.
Doe mee! Molenlanden gaat daarmee door, zoals blijkt uit ons verkiezingsprogramma
En nu verder! .
Wij blijven werken aan een gemeente waarin we niet snel accepteren dat iets niet kan, niet mag,
niet in onze handen ligt of nu eenmaal zo is.
Daarbij staan we voor een lokale overheid die alle belangen afweegt en keuzes bepaalt op basis
van die afweging.
Dit alles vanuit de overtuiging dat veel mogelijk is door het bundelen van krachten en door een
politiek van aanpakken. Het is de politiek van doen en daar gaan we mee verder!
In ons verkiezingsprogramma En nu verder! beginnen we met zaken die de afgelopen drie jaren
zijn gerealiseerd en waar we trots op zijn. Na deze terugblik stellen we vast dat we nog niet klaar
zijn. Dat is het volgende onderdeel uit ons programma, waarin we onderwerpen noemen waarvan
we zelf vinden dat we daaraan moeten blijven werken. Het gaat dan over leefomgeving, landschap
en toekomst. Deze onderwerpen hebben soms een overlap met wat er op ons afkomt, het derde
onderdeel van ons programma. Want u mag van ons verwachten dat we ook aan de slag gaan met
onderwerpen waar we niet zelf voor hebben gekozen en dat we de komende vier jaar voortvarend
aan de slag gaan.
Tot slot is er een onderdeel gewijd aan de lokale agenda van onze dorpen en onze stad. Want juist
de plaatselijke onderwerpen doen ertoe.
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WAAR WE TROTS OP ZIJN

dat we benaderbaar zijn, jullie ons actief opzoeken en wij snel
voor jullie deur staan - ook onze wethouders;

#BENADERBAAR

dat we mensen bij elkaar hebben gebracht en daarmee
ingewikkelde problemen hebben opgelost;
dat we op die manier veel al langlopende problemen eindelijk
los hebben weten te krijgen en op de agenda hebben gezet;

#VERBINDEND

dat we lastige keuzes niet uit de weg zijn gegaan;
dat we zochten naar de keuze die vanuit ieders belang
uiteindelijk de beste was;
dat we voor die keuze gingen en durfden te staan, omdat we
vinden dat het altijd beter is om te kiezen dan om iets op zijn
beloop te laten.

#DAADKRACHTIG

Wij zijn trots op
Het bouwen van meer huizen in de afgelopen twee jaar dan in de tien jaar
daarvoor. En dat tegen de woningbouwcrises in!
De harmonisatie van het subsidiebeleid en de modernisering van het
accommodatiebeleid. En dat naar ieders tevredenheid.
Het laag weten te houden van de gemeentelijke lasten, ondanks alle externe
ontwikkelingen die op ons afgekomen zijn.
Terrassen die ook op zondagmorgen open mogen zijn.
OZB-vrijstelling voor verenigingen.
De stappen die in Kinderdijk gezet zijn, zoals het invoeren van
vergunningparkeren.
Het hijsen van de regenboogvlag in Molenlanden.
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WAAR WE AAN BLIJVEN WERKEN

Een prettige leefomgeving door slimme combinaties van winkels, dorpshuizen, servicepunten,
verenigingen en scholen mogelijk te maken.
Een landschap, waar agrariërs samen met andere inwoners bijdragen aan het versterken van
de landschappelijke kwaliteit, het verbeteren van de biodiversiteit en het tegengaan van de
verdroging.
Een toekomst waarin iedereen mee kan doen; jong en oud, arm en rijk, kerkelijk of niet-kerkelijk,
gezond of hulpbehoevend en waar geaardheid geen rol speelt.
Een samenleving waar iedereen zichzelf mag zijn, we elkaar helpen en iedereen ertoe doet.

Hierbij:
T benutten we de kracht en vindingrijkheid van de inwoners van Molenlanden door lokaal
oppakken, organiseren én aanpakken;
T stimuleren we actieve betrokkenheid van bewoners zodat iedereen die dat wil kan
bijdragen;
T streven we naar een betrokken en deskundige gemeente die kijkt naar mogelijkheden en
er is voor de inwoners;
T ondersteunen we in alle dorpen en die ene stad activiteiten voor jongeren o.a. door
samenwerking met de dorpshuizen;
T zorgen we ervoor dat geld voor jeugdzorg op de daartoe bestemde plek komt, zodat hulp
en zorg dichtbij kunnen worden geleverd;
T zetten we in op de mogelijkheid om een leven lang in Molenlanden te wonen;
T richten we ons op een inclusieve samenleving, waarin het mede door Nederland
ondertekende VN-verdrag Handicap daadwerkelijk invulling krijgt, zodat mensen met
een handicap optimaal in staat zijn om zelfstandig te functioneren en mee te doen aan de
samenleving;
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tekst
T willen we een soepele en respectvolle omgang met de zondagsrust voor iedereen,
kerkelijk of niet-kerkelijk;
T willen we een gemeente zijn waar plaats is voor iedereen en voor alle geloven en daarom
kiezen we een moment van stilte voor en na de raadsvergadering in plaats van het
ambtsgebed;
T willen we de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen en beperken tot de
taken waarvoor de gemeente is bevoegd;
T zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen, ook als het financieel niet vanzelfsprekend
is bieden wij kansen om dit mogelijk te maken. Doe meer! is ons uitgangspunt om de
sociale kloof te verkleinen;
T blijven wij bij ons standpunt dat de onroerendezaakbelasting (OZB), behoudens
inflatiecorrectie, niet omhoog gaat.
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ER KOMT MEER OP ONS AF

Om de woningbouw te versnellen:
T blijven we met jullie zoeken naar grensverleggende manieren om de woningbouw te versnellen:
actief grond aankopen, goedkopere woningen ontwikkelen, met omwonenden afspraken
maken om procedures te versnellen, experimenteren met woonvormen zoals hofjes, drijvende
woningen en hergebruik van bestaande panden;
T stimuleren we, waar mogelijk, het verkorten en het vereenvoudigen van bouwprocedures;
T bevorderen we de ontwikkeling van gedragen lokale initiatieven; denken mee en ondersteunen
de uitvoering;
T onderzoeken we samen met onze buurgemeenten op welk vlak we samen kunnen optrekken
om de bouw van nieuwe woningen in de regio te kunnen versnellen en geven hier vervolgens
invulling aan;
T stimuleren en ondersteunen we inwoners om bouwplannen vooraf af te stemmen met hun
buren, zodat onnodige procedures worden voorkomen.
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ER KOMT MEER OP ONS AF

Om onze dorpen en stad levend en sprankelend te houden:
T vervullen dorpshuizen en sportzalen een brede maatschappelijke rol in de verbinding tussen de
inwoners, daarom gaan wij voor ruimere openingstijden om beter in te spelen in de behoefte
van ‘ontmoeten en sporten’;
T stimuleren en ondersteunen we het verenigingsleven waar sprake is van actieve en betrokken
inzet van inwoners;
T staan we voor een voor iedereen toegankelijk lokaal basisonderwijs, bij voorkeur in het concept
van een brede school;
T blijven de zwembaden in Arkel, Giessenburg, Groot-Ammers, Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland
en Noordeloos open;
T gaan we alternatieve woonvormen stimuleren, zodat alle generaties in onze dorpen kunnen
blijven wonen;
T ontwikkelen we samen met de inwoners een eigen cultuurbeleid waarin ruimte is voor festivals,
kunst, evenementen, cultureel erfgoed en monumenten;
T bevorderen we de aanleg van een wandel- en struinpadennetwerk.
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ER KOMT MEER OP ONS AF

Om werkgelegenheid te versterken en te behouden:
T zorgen wij voor voldoende bedrijventerreinen voor lokaal ondernemerschap en stimuleren we
een gezond ondernemersklimaat;
T bieden we ruimte aan (lokale) ondernemers in de vrijetijdseconomie en het toerisme om gezond
te ondernemen met respect voor hun omgeving;
T ondersteunen en helpen we agrariërs die door overheidsbeleid zich genoodzaakt voelen
andere paden in te slaan;
T onderzoeken we mogelijkheden voor flexplekken in de dorpshuizen;
T stimuleren we kinderopvang dichtbij;
T zoeken we samen met ondernemers en inwoners naar goede passende huisvesting voor
arbeidsmigranten die hier langere tijd werken, zodat zij zich betrokken gaan voelen bij de plek
waar ze werken en wonen;
T zoeken we samen met ondernemers naar mogelijkheden om nieuwe Nederlanders en
statushouders sneller te laten integreren door hen werk te geven waardoor zij bijdragen aan de
economie en in de gelegenheid zijn om sneller de Nederlandse taal te leren;
T ondersteunen we mensen, die door veranderende of verdwijnende werkzaamheden werkeloos
dreigen te worden, om weer aan de slag te kunnen;
T kijken we samen met ondernemers naar de mogelijkheden om mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt snel aan passend en prettig werk te helpen, zodat ook zij betrokken blijven en
mee kunnen (blijven) doen.
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ER KOMT MEER OP ONS AF

Om Molenlanden bereikbaar te houden staan we voor:
T het weren van zwaar verkeer uit de dorpen en de stad en zorgen we voor gescheiden
fietspaden op alle belangrijke wegen;
T de aanleg van een fietspadennetwerk met aansluiting op de Merwede-Linge lijn;
T een rondweg in Groot-Ammers die veilig en toekomstbestendig is;
T het behouden en versterken van het openbaarvervoernetwerk met goede busverbindingen
naar de omliggende steden: Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Utrecht, inventariseren van de
mogelijkheid tot uitbreiding van de waterbusverbinding naar Nieuw-Lekkerland, Schoonhovense
veer en Nieuwpoort en herstel van de nachtvaart tussen de gemeenten Molenlanden en
Krimpenerwaard op vrijdag- en zaterdagnacht;
T het versneld aanpakken van onveilige verkeerspunten en actief weren van sluipverkeer uit
woongebieden;
T digitale bereikbaarheid en digitaal vaardig zijn tot in alle hoeken van Molenlanden.
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ER KOMT MEER OP ONS AF

Om ons gebied, de Alblasserwaard, voor de toekomst te behouden:
T gaan we met onze agrariërs, ondernemers en betrokken inwoners actief aan het werk om de
kwaliteit van het landschap te versterken, de biodiversiteit te vergroten en de bodemdaling af te
remmen;
T zorgen we dat het nieuwe afvalbeleid niet alleen tot minder restafval leidt en dus meer
recyclebaar afval, maar ook goedkoper is voor de inwoners;
T bevorderen we dat iedereen bij het maken van bouwplannen duurzaamheid en behoud van
biodiversiteit vanzelfsprekend vindt;
T stimuleren we dat ieder dak dat daarvoor geschikt is ook echt voorzien kan worden van
zonnepanelen, om te beginnen met de gemeentelijke gebouwen;
T willen we openbare parkeerplaatsen voorzien van overkappingen met daarop zonnepanelen;
T gaan we voor meer bomen in de bebouwing om extra schaduw te bieden in hete zomers;
T positioneren we onze regio zodanig dat Europese en Nederlandse geldstromen voor
klimaatadaptatie, herstructurering van veeteelt, natuur- en stikstofbeleid ook in Molenlanden
terecht komen en worden ingezet in het belang van iedereen: inwoners, ondernemers en
agrariërs;
T willen dat het Werelderfgoed in Kinderdijk internationaal op de kaart wordt gezet, als voorbeeld
voor een manier waarop de mens zich al eeuwenlang aanpast aan de veranderingen in het
klimaat en dat zal moeten blijven doen;
T ondersteunen we onze inwoners, verenigingen, stichtingen en kerken bij het verduurzamen van
hun eigen gebouwen, zodat de verwarmingskosten door iedereen kunnen worden gedragen;
T zetten we ons samen met onze buurgemeenten in om de uitstoot van giftige stoffen van zware
industrie tot nul terug te brengen.
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LOKALE AGENDA

In gesprekken met inwoners zijn per dorp en stad een aantal specifieke aandachtspunten
benoemd. De belangrijkste punten, waaraan we gaan werken, zijn hieronder weergegeven.
Nieuwe punten zijn altijd welkom.
ARKEL
T Zorgen we dat de Lingehof weer van de inwoners wordt.
T Het Johan Cruyffcourt een plek krijgt waar iedereen blij van wordt.
T Een veilige fietsroute tussen plan Betondak en het dorp; voor schoolkinderen maar ook voor
boodschappen enz.
BLESKENSGRAAF
T Bouwen én molenbiotoop van de Vriendschap sparen; bouwen over de wetering als alternatief
openhouden.
T Realiseren van een brede school en bouwen op de huidige locaties van de scholen.
T Activiteiten voor iedereen.
BRANDWIJK/MOLENAARSGRAAF
T Urnenmuur op de begraafplaats.
T Woningen voor starters en senioren.
GIESSENBURG
T Realiseren van een goede invulling aangaande vertreklocatie Sportzaal Neerpolder.
T Realiseren van een goed toekomstig bestendig onderkomen voor speeltuin vereniging
Kindervreugd.
T Duidelijkheid over de bestemming van de oude bibliotheek.
GIESSEN-OUDEKERK
T Nieuwe banken bij de zwemsteiger.
T Realiseren nieuwe school inclusief woningen.
GOUDRIAAN
T Nieuwe woningen voor starters en ouderen, passend in het dorp.
T Een multifunctioneel centrum voor basisschool, BSO en Multistee.
T Minder (zwaar) doorgaand verkeer door de kern.
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LOKALE AGENDA

GROOT-AMMERS
T Ontmoetingsplek en activiteiten voor jongeren.
T Goede verbinding met Schoonhoven overdag en ‘s nachts in het weekend.
HOOGBLOKLAND
T Een groene wal rond het bedrijventerrein Vlietskade te Arkel.
HOORNAAR
T
T
T
T

Ondersteuning van het burgerinitiatief om van De Hoeken een natuurgebied te maken.
Herontwikkeling gemeentehuislocatie.
Meer natuurwaarden in natuurgebied De Wielen.
Ontwikkelen zwembad/recreatieplas De Donk tot een (non profijt) sportieve, duurzame &
recreatieve ontmoetingsplek met activiteiten voor iedereen.

KINDERDIJK
T Zorgen we ervoor dat inwoners van Kinderdijk meer directe invloed krijgen.
T Zorgen we voor een goede balans tussen toerisme en leefbaarheid en deelt het dorp mee in
het succes van SWEK.
T Zijn we met elkaar TROTS op ons Werelderfgoed en vertellen we het verhaal van molens, water
en wilskracht in Kinderdijk
LANGERAK/WAAL
T Parkje of ontmoetingsplaats voor jong en oud bij aansluiting wijk Langerak-Zuid op bestaande
bouw.
T Veilige bushalte hoek Lekdijk/Wielweg.
NIEUW LEKKERLAND
T Verbeteren bereikbaarheid, waarbij aanpak peilmolenbrug versneld uitgevoerd moet worden.
T Aanpak verouderde sportvoorzieningen (sporthal, Zwembad).
T Veilige schoolroutes.
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LOKALE AGENDA

NIEUWPOORT
T Ontmoetingsplek en activiteiten voor jongeren.
T Aandacht voor onderhoud bestrating, wallen, grachten en openbaar groen.
NOORDELOOS
T Betaalbare (huur)woningen voor senioren en jongeren.
T Behoud van voorzieningen.
OTTOLAND
T Herinrichting Vuilendam.
T Verminderen doorgaand zwaar verkeer.
OUD-ALBLAS
T Tegengaan van sluipverkeer.
T Samen met de inwoners toekomstig bestendig maken van De Beemd.
T De peilmolenbrug versneld aanpakken voor betere bereikbaarheid.
SCHELLUINEN
T De potentiële bedreiging van de leefomgeving in en rond Schelluinen, o.a. door slechte
luchtkwaliteit en geluidshinder, beheersen en zo mogelijk reduceren.
T Aanplanten van groene singels ten oosten, zuiden en westen van Schelluinen, overeenkomstig
oude toezeggingen.
T Geen windmolens in de nabijheid van Schelluinen.
STREEFKERK
T Realisatie opknapbeurt en nieuwe bestemming voor oude gemeentehuis.
T Ontwikkeling woningbouw op locatie van de oude timmerfabriek.
T Goede Openbaar Vervoer verbinding naar Dordrecht, Rotterdam en Utrecht.
WIJNGAARDEN
T Uitstoot van de industrie in Dordrecht reduceren naar nul.
T Veilig oversteken bij kruispunt Wijngaardsesteeg en de N214.
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Heeft u vragen over ons programma? Wilt u met ons in gesprek?
Neem dan contact met ons op via: gr2022@doemeemolenlanden.nl

