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PVDA DRIMMELEN LOKAAL 
 

In dit verkiezingsprogramma verwoorden we welke keuzes de PvdA Drimmelen in onze gemeente 
Drimmelen maakt, en wat dit betekent voor de komende raadsperiode. Vanuit onze waarden en onze 
sociaaldemocratische visie. Dat betekent niet dat we onze ogen sluiten voor de realiteit. De financiële 
crisis gaat niet voorbij aan de gemeente Drimmelen. Na een eerste grote bezuinigingsronde in 2011, 
gaan we niet te ontkomen aan een nieuwe bezuinigingsronde. 

 

Daarbij worden gemeenten en dus ook de gemeente Drimmelen binnenkort verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg, één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de participatiewet en de overheveling 
van delen van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ). Als PvdA Drimmelen zijn wij 
voorstander van het overdragen van taken in het sociale domein naar de gemeenten. Wij vinden dat de 
gemeente die het meeste directe contact met haar inwoners heeft, het beste weet waar inwoners 
behoefte aan hebben. Maar wij zijn geen voorstander van het overdragen van taken en 
verantwoordelijkheden, met korting op korting, waardoor groepen aan de onderkant van de 
samenleving de dupe worden.  

 

Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? In die keuzes laten we ons leiden door 
begrippen als solidariteit en rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder plaats is en waaraan 
iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten. Met een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid 
van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die (even) 
een vangnet nodig hebben. Onze samenleving is een samenleving waarin we ons niet neerleggen bij 
onrecht en armoede. Het is onze opdracht om als overheid samen met bewoners solidariteit te 
organiseren. 

 

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale overheid nodig 
die slagvaardig is, die de taken waarvoor zij staat goed kan uitvoeren. Dit kan betekenen dat er meer 
regionale samenwerking nodig is. Op heel veel terreinen, zoals de arbeidsmarkt, economische zaken 
en de woningmarkt, mogen gemeentegrenzen geen belemmeringen vormen maar is een regionale 
aanpak gewenst. Bij een samenwerking moet evenwel altijd de kwalitatieve meerwaarde voor onze 
inwoners voorop staan, en gezocht worden naar de beste samenwerkingspartner. Wij zijn niet 
gebonden aan de onderzochte samenwerking met de Amerstreek gemeentes. De discussie over 
samenwerking is actueel. De gemeente Drimmelen samenvoegen met andere gemeente tot een grotere 
gemeente is nog niet aan de orde. Mocht dit actueel worden, zal de PvdA Drimmelen deze discussie 
altijd voeren uit perspectief van de inwoners. 

 

 

Visie en Plannen 
 

Onze VISIE en PLANNEN betekenen het volgende; 

Voor onze oudere inwoners; De PvdA Drimmelen komt met een samenhangend specifiek op 
ouderen gericht beleid. Met daarin betere aansluiting van de woningmarkt op de behoefte van ouderen, 
zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. Betere mogelijkheden door versoepeling van regels over 
bijwonen indien mantelzorg hiervoor de reden is. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zo 
inrichten dat er meer aandacht is voor dementie en eenzaamheid onder ouderen. 
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Voor onze jonge inwoners; Met het instellen van de starterbeurzen proberen we jonge schoolverlaters 
klaar te maken voor de arbeidsmarkt, door werkervaring. Het beleid voor starterswoningen zo inzetten 
dat er ook daadwerkelijk meer starterswoningen gebouwd worden.  

 

Lage Zwaluwe; Het woningbouwproject Lage Zwaluwe West aanpassen aan de huidige 
omstandigheden. Inzetten op ander soort type woningen. Woningen waar binnen de gemeente behoefte 
aan is. Voor ouderen geschikte woningen en starterswoningen. Zowel in de koop- als de huursector. 
Lage Zwaluwe West is voorlopig een van de laatste grootschalige woningbouwprojecten. Het niet 
kunnen uitvoeren van de plannen van voor de crisis geeft ons de kans het nu wel goed te doen. 
Zorgcentrum ‘de Ganshoek’ is slachtoffer geworden van het niet ontwikkelen van Lage Zwaluwe 
West. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente dat ‘de Ganshoek’ herontwikkeld 
wordt. Hoewel we daarbij afhankelijk zijn van externe partners, moet de gemeente hier een grotere 
voortrekkersrol nemen. De haven van Lage Zwaluwe is een lokale recreatieve voorziening. Deze 
willen wij behouden. Dit betekent dat kleinschalige recreatieve ontwikkelingen mogelijk zijn. 
Uitbreiding van industrie gaan we tegen. De verkeersafwikkeling rondom de haven is een belangrijk 
aspect van de haven. Het aanleggen van een betere ontsluitingsweg voor dit deel van Lage Zwaluwe 
blijft daarom van belang 

 

Drimmelen; Drimmelen is onze kleinste kern. De voorzieningen staan hier onder grote druk. De 
basisschool is de motor voor de sociale infrastructuur in de kern. Niet alleen de school is van waarde 
voor Drimmelen, ook het gebouw met zijn sociale functies moet behouden blijven. De 
verkeersproblematiek moet opgelost worden. Bij verdere ontwikkeling van de haven zal de 
verkeersdruk ook nog verder toenemen. Alleen een stoplicht en drempels als verkeersremmende 
maatregelen zijn niet voldoende. Een definitievere oplossing moet worden gezocht. 

 

Terheijden; Ook het voorzieningenniveau in Terheijden staat onder druk. Het is niet de grootste kern 
en heeft daarom geen echte centrumfunctie. Feit is wel dat bijvoorbeeld de binnensportvoorzieningen 
in Terheijden onder de maat zijn. Daarom wil de PvdA Drimmelen op een oplossing voor de gymzaal 
aan het Oranjeplein.  

 

Hooge Zwaluwe; Actieve inzet van de gemeente om in deze kleine kern het voorzieningniveau te 
handhaven is nodig. Het ondersteunen van en faciliteren van initiatieven uit de kern is noodzakelijk. 
Het dorpslint van Hooge- en Lage Zwaluwe wordt gebruikt als doorgaande route voor zowel auto’s als 
fietsers. Hier is het dijklint niet op berekend. Daarbij komt dat het voor fietsers gevaarlijk is. Daarom 
wil de PvdA Drimmelen de kern ontlasten van doorgaand verkeer en een rondweg aanleggen. 

 

Made; Made is de grootste kern van onze gemeente. Het is daarom van belang dat het 
voorzieningniveau aansluit bij de centrumfunctie. In een centrumplan zullen we de keuzes maken voor 
de detailhandel. Wij zijn en blijven tegen betaald parkeren. 

 

Wagenberg; Om Wagenberg een impuls te geven is kleinschalige woningbouw noodzakelijk. Ook het 
herinrichten van centrum heeft prioriteit. Daarbij moeten alle sociale functies een plek krijgen. 

 

Hierna volgen onze plannen en ideeën uitgesplitst per beleidsterrein en wat dit voor de komende 
raadsperiode betekend.  
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WERK EN INKOMEN 
 

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij vinden dat ook de kansen in de regio voor 
onze inwoners benut horen te worden. We helpen werkgevers bij het vinden van werknemers en het 
aanvragen van vergunningen, en we maken het ondernemen gemakkelijker. Werkzoekenden proberen 
we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. 
Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA Drimmelen verwacht 
wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of het 
volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) 
werk. Daarbij moet een extra inspanning gedaan worden voor starters op de arbeidsmarkt.  

 

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. 
Daarom moeten zoveel mogelijk inwoners aan het werk; juist in deze tijd. Maar wel goed werk met 
een loon volgens de CAO en betrokkenheid bij het eigen bedrijf. Andersom verwachten we van het 
bedrijf betrokkenheid bij werknemers en de lokale samenleving. We spannen ons, samen met 
ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen. We bevorderen 
kennisinnovatie. Hiervoor is een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en bedrijfsleven. Zo 
verbeteren we de afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van 
lokaal sterke sectoren. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil de samenwerking met de 18 +1 West Brabantse gemeenten op het 
gebied van werkgelegenheid uitbreiden en intensiveren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit moet resulteren in uitbreiding van de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen, de 
verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod, het creëren van leer-, werkplaatsen 
en stageplaatsen. 

Social return blijft een uitgangspunt bij aanbestedingen. De regels voor aanbestedingen 
blijven zo toegepast dat het voor lokale ondernemers aantrekkelijk is om in te schrijven op 
aanbestedingen. 

Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende stageplekken en 
werkervaringsplaatsen (10 procent ten opzichte van het aantal medewerkers) aan te bieden 
binnen de eigen organisatie en 5 procent van de arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig 
werklozen en arbeidsgehandicapten. 

De PvdA Drimmelen wil een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers 
om regionale economische kansen te benutten. De gemeente brengt ondernemers en 
bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de lokale economie. 

De basis voor de detailhandel ligt in lokale bedrijvigheid in het centrum van een dorp. Deze 
is ook noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze kernen. Hierbij passen geen 
grootschalige winkelcentra op bedrijventerreinen. 

Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en 
bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van 
calamiteiten. 

Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen bijvoorbeeld 
door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. 
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Bij grootschalige openbare werken (bijvoorbeeld als wegen worden opengebroken) vinden 
wij bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie belangrijke toetscriteria zodat 
ondernemers en burgers niet onnodig worden gehinderd. 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vinden dat revitalisering van bestaande bedrijventerreinen vóór nieuwbouw of 
uitbreiding van bedrijventerreinen gaat. Leegstand op bedrijventerreinen en kantoorpanden 
willen we voorkomen. Voor nieuwe bedrijfspanden kan van de initiatiefnemer geëist 
worden oude te slopen als dit zou leiden tot nieuwe leegstand. 

 

 

Als je hulp nodig hebt 
Niet voor iedereen is het vinden van werk gemakkelijk, soms heb je daarbij hulp nodig. Dit kan zijn 
omdat je opleiding niet aansluit bij de arbeidsmarkt, je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk 
kunt vinden of in een sector zit die zwaar te lijden heeft onder de economische crisis. Onze 
ondersteuning is gericht op het vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van 
onze burgers. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Met behulp van starterbeurzen, laten we schoolverlaters werkervaring opdoen op de 
arbeidsmarkt. Dit om jeugd een betere kans te geven op de arbeidsmarkt. 

We sluiten aan bij regionale initiatieven om opleiding en werk beter op elkaar af te 
stemmen.  

De PvdA Drimmelen wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. 
Vanuit de mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de 
arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te 
verbeteren. 

Wie een redelijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. 

Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in 
reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken in een 
reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het regionale 
leerwerkbedrijf. 

 

 

Inkomen 
Een inkomen bevordert zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van economische malaise 
willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen door onder andere een activerende armoede aanpak. 
Het is onacceptabel dat er in de gemeente Drimmelen kinderen opgroeien in armoede en daardoor in 
hun ontwikkeling beperkt worden. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil actief informeren over armoedebeleid, gericht op het voorkomen 
van armoede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk en aanpak van de armoedeproblematiek. 
Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we stevige afspraken 
om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Convenanten met 
deurwaarders moeten exorbitante incassokosten voorkomen. 

Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun. 

Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan 
fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda. 

Het MKB is belangrijk voor ons. Veel kleine ondernemers hebben schulden en een laag 
inkomen. Wij gaan meer schuldentrajecten met kleine ondernemers opzetten, zodat zij snel 
uit de problemen komen en zich weer kunnen richten op het eigen bedrijf.  

Ook willen wij ZZP’ers uit onze gemeente die door de crisis in de problemen zijn gekomen 
actief helpen.  

 

 

Zorg 
Zorg is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zorgen dat, ondanks de bezuinigingen en 
ondanks het toenemend aantal mensen met een ondersteuningsvraag, er hulp is voor de mensen die dat 
het hardst nodig hebben. Draagkracht is voor ons een leidend principe. Draagkracht zowel in 
financiële zin als in sociaal opzicht. De gemeente heeft de kans om zorg minder ingewikkeld te 
maken, dichtbij mensen te organiseren bijvoorbeeld met wijkverpleegkundigen, en de eigen kracht van 
mensen en hun netwerken te versterken. 

 

Zorg bij je thuis en Ouder worden in je eigen buurt 

Gewoon in je eigen dorp kunnen blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden 
wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer ‘aanklampbaar’ en zichtbaar zijn in het dorp. Het gaat 
niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het 
schoonmaken van een huis ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen blijven meedoen aan de dorpse 
activiteiten en de samenleving. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen vindt het noodzakelijk dat zorg en welzijn dichtbij mensen 
beschikbaar is. Dat betekent dat we kiezen voor een dorpsgerichte benadering. 

Er worden levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook kleinschalige woonvormen horen 
daarbij. 

De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te 
verbinden. Eigen kracht, netwerk, familie en buurt ondersteund door professionals. 
Voorkomen is beter dan genezen. Preventie werkt kostenbesparend en is gezonder voor de 
inwoners. 

We zijn voor een persoonsgebonden budget (PGB). Fraude met PGB’s wordt aangepakt. 
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Voorzieningen op Maat 

Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen ontwikkelen en nastreven. Als dat niet lukt omdat je 
op de één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen of 
omdat je je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij met je naar een oplossing. Soms is die 
oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving of je eigen familie. Soms moeten we samen verder 
kijken naar wat nodig is. Omdat iedereen anders is, volstaat daarbij geen kant en klare oplossing. 
Maatwerk is nodig. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil de manier om aan zorg te komen veel minder ingewikkeld maken. 
Minder regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. We investeren in het 
keukentafel gesprek vooraf. We kijken niet alleen naar zorgvragen, maar ook naar 
vereenzaming. 

 

 

 

 

 

 

Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Zo kun je voor een 
scootmobiel in aanmerking komen, maar tevens anderen helpen met het invullen van 
belastingformulieren. 

 

Samen Werken aan goede zorg 

Er verandert veel in de zorg. Samenwerking, communicatie met en tussen zorggebruikers en 
zorgaanbieders is belangrijk net als het voorkomen van valse verwachtingen, eerlijk zijn over wat er 
wel en niet geboden kan worden.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil dat zorgaanbieders en gemeente een plan maken om versnippering 
in de dienstverlening uit te bannen. Dit plan is gericht op het zo goed mogelijk helpen van 
de zorgvragers. 

Gemeente en zorgbieder maken samen afspraken over het centraal stellen van preventie, het 
inkopen van zorg op basis van de integrale hulpvraag van mensen. 

Wij ondersteunen zorgvragers in het opkomen voor hun belangen. 

Waar mogelijk bieden we hulp en bijstand voor ouders en patiënten als zij zelf 
zorgvoorzieningen willen starten, bijvoorbeeld bij het vinden van een geschikte locatie. 

 

 

Mantelzorgers 
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet 
betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die 
elkaar verzorgen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Het helpen en 
verzorgen van iemand van wie je houdt is natuurlijk geweldig. Om mantelzorgers te helpen en af en 
toe rust te geven zetten wij de komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om 
mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantelzorgers willen we extra ondersteunen om ook hun eigen leven te kunnen blijven 
leiden. 

Bij re-integratieverplichtingen wordt rekening gehouden met mantelzorgtaken. 

We blijven verlichting van de mantelzorg via logies in bijvoorbeeld het weekend 
ondersteunen. 

 

 

Gezondheidszorg 
Als je ziek bent, kun je veel dingen niet meer. De gezondheidszorg in Nederland behoort gelukkig tot 
een van de beste van de wereld en veel mensen worden elke dag goed geholpen. Maar met het 
verdwijnen van het ziekenhuis in Oosterhout wordt gezondheidszorg voor onze inwoners verder weg 
georganiseerd. Ook de aanrijtijden van ambulances blijft een grote zorg. Met name in Lage Zwaluwe 
halen de ambulances de aanrijtijden niet binnen de afgesproken normen.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen zet zich in voor zorg in iedere kern. Bij voorkeur geclusterd in centra, 
met huisarts, wijkverpleegkundige, fysiotherapie enzovoorts onder één dak. 

In ons beleid hebben we onder andere aandacht voor het stimuleren van bewegen, gezond 
eten, alcoholmatiging en het voorkomen en bestrijden van depressies. 

We blijven ons inzetten voor veilige aanrij tijden van ambulances overal in onze gemeente. 

We zetten ons in voor het behoud van bereikbare ziekenhuiszorg in onze regio. 

 

 

Armoedebestrijding en hulp bij schulden 
Als je rond moet komen van een laag inkomen is dat niet gemakkelijk. Voor een belangrijk deel komt 
armoede voort uit een gebrek aan geld. Maar het komt ook door een vorm van berusting en 
vervreemding: “wij horen er toch niet bij”. Armoede als levensstijl dus. Wij vinden dit in een rijk land 
als het onze onacceptabel. Dit vraagt om een frontale aanval op armoede en uitsluiting. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil in het kader van ons activerende armoedebeleid onze aanval op 
armoede voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien 
van de effecten daarvan voor kinderen heeft de komende jaren topprioriteit. 

We willen dit doen door regelmatig inwoners actief te benaderen met informatie. 

Voor de groep mensen met een inkomen minder dan 110 procent en de groep mensen met 
een inkomen tussen de 110 en 125 procent van het bijstandsniveau willen wij een 
kortingspas (de Drimmelenpas) voor sport- en cultuuractiviteiten, de bibliotheek, 
zwemlessen, computers voor brugklassers en een regeling voor schoolkosten. 
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Als armoede veroorzaakt wordt door schulden is pappen en nathouden geen oplossing. 
Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening vinden we uit den boze. Binnen maximaal vier 
weken start het traject voor schuldhulpverlening. Waar mogelijk worden werkgevers hier 
ook bij betrokken. Binnen de gemeente blijven we werken met budgetcoaches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen een collectieve ziektekostenverzekering voor deze groep. 

Met maatschappelijke organisaties en kerken maakt de gemeente afspraken hoe mensen die 
zij wel, maar de gemeente nog niet kent, kunnen worden geholpen. De vele stichtingen, 
particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding bezighouden, 
komen met de gemeente regelmatig bijeen om kwaliteit te handhaven, efficiënter samen te 
werken en kennis uit te wisselen.  

De gemeente blijft stichting Leergeld financieren voor hulp aan kinderen van minima. 

 

 

Ouderen 
Het aantal ouderen binnen de gemeente Drimmelen neemt sterk toe. Er zijn verschillende 
beleidsterreinen die betrekking hebben op ouderen. De PvdA Drimmelen wil een overkoepelend 
ouderenbeleid opstellen en uitvoeren. In dit ouderenbeleid worden de verbanden gelegd tussen zorg en 
wonen, tussen vraag en aanbod van voorzieningen. 

 

Ouderen en Zorg 

Ouderen zijn de grootste doelgroep van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De komende 
raadsperiode worden de taken binnen de WMO voor de gemeente uitgebreid met AWBZ -taken, 
verzorging en dagbesteding. Ouderen hebben andere behoeften dan jongere inwoners die van de 
WMO gebruik maken. Hier willen wij in het beleid rekening mee houden. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil een overkoepelend ouderenbeleid, waarin al het beleid specifiek is 
afgestemd op ouderen en hun behoefte op het gebied van zorg, wonen, voorzieningen, 
bereikbaarheid, 

Zorgcentrum ‘de Ganshoek’ in Lage Zwaluwe heeft de hoogste prioriteit. Deze 
raadsperiode moet duidelijk worden hoe de herontwikkeling van dit zorgcentrum vorm gaat 
krijgen en hoe de uitvoering hiervan wordt aangepakt.  

Nieuw te bouwen woningen zijn beschikbaar voor iedereen, maar altijd geschikt of geschikt 
te maken voor ouderen.  

Thuiszorg blijft beschikbaar voor diegenen die echt niet zonder kunnen. 

Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is een prioriteit en nodig om het nieuwe 
WMO beleid sociaal te kunnen uitvoeren. 
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Jeugd 
Voor de PvdA Drimmelen staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, 
zowel op school als thuis. De PvdA Drimmelen wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt 
voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze 
jeugd, net als het bieden van perspectief en toekomst. 

 

Scholen en Omgeving zijn veilig en Toegankelijk en Breder georiënteerd 

Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon en veilig is. De 
school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt samen met de buurt en 
andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving bezig houden. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil dat de schoolgebouwen binnen onze gemeente in goede staat van 
onderhoud zijn, aansluiten bij de behoefte van de scholen, zodat zij hun onderwijstaken 
goed kunnen uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn 
een voorstander van verkeerseducatie en de toepassing van verkeersveiligheidlabels voor 
scholen. 

Ook kleine scholen zijn bepalend voor de leefbaarheid van kleine dorpen. Kwaliteit van 
onderwijs is belangrijker dan kwantiteit.  

Sommige kinderen hebben bij aanvang van de basisschool een achterstand. Daarom blijven 
we actief de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) stimuleren en ondersteunen. 

Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs vinden wij 
belangrijk, de gemeente heeft hierin een stimulerende rol. 

Een school staat in een dorp. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, 
het Centrum voor Jeugd en Gezin, huisartsen enz. horen allemaal betrokken te zijn bij de 
school. Wij zijn voorstander van brede scholen, waar verschillende disciplines samen aan de 
ontwikkeling van kinderen bijdragen. 

PvdA Drimmelen wil beleid ontwikkelen ten aanzien van speeltoestellen. Zo worden alle 
schoolspeelplaatsen openbaar en maken tevens deel uit van het basisonderwijs. De 
gemeente heeft t.a.v. deze speeltoestellen een zorgplicht. 

 

Jeugd en Zorg 

De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De PvdA Drimmelen wil dat 
er in de Jeugdzorg meer de nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we 
uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten. Veel gezinnen en kinderen hebben te maken 
met meerdere vormen van hulp. De betrokken organisaties moeten meer samenwerken. Dit kan door 
verschillende regelingen bij elkaar te brengen. Per gezin is er één gerichte aanpak en één regisseur. 
Een integrale benadering op de terreinen van AWBZ, Jeugdzorg maar ook van het passend onderwijs 
is daarbij van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de 
eigen kracht van ouder en kinderen. Een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid waarvan 
school en andere betrokken organisaties (sport- en cultuurverenigingen etc.) ook een 
onderdeel van uit maken, ophouden met onnodige etikettering, en waar mogelijk ontzorgen 
en normaliseren. De school vormt een belangrijke spil in het jeugdbeleid, aangezien 
jongeren daar een groot deel van hun tijd doorbrengen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor betere en efficiënte Jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de 
aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die niet willen samenwerken, 
worden andere aanbieders gezocht. 

Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van aanpak en 
één regisseur komt. 

Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van 
problemen en situaties. 

We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de gaten. 

Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er zorgvuldig ingegrepen en zijn 
er goede opvangvoorzieningen beschikbaar. 

We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. We 
bevorderen het naleven van de meldingsplicht door zorgverleners. 

Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid van de jongeren zelf, we betrekken 
jongeren bij zaken die henzelf aangaan. Daarom streven naar een jeugdplatform.  

Om problemen met jongeren te voorkomen willen we inzetten op preventie. 

De PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat de Jeugdzorg in 2015 in één keer 
gedecentraliseerd wordt. Wij zetten in op preventie, ombuigingen binnen het budget van 
curatief naar preventief, ontschotting, betere samenwerking en afstemming van de 
activiteiten van Jeugdzorgaanbieders. 

 

 

Wonen 
PvdA Drimmelen wil investeren in betaalbare woningen en een goede bereikbaarheid. Wij willen het 
woningaanbod afstemmen op de vraag, afgestemd per dorp. Het niet ontwikkelen van 
woningbouwproject Lage Zwaluwe West door WSG en Goed Wonen, geeft kansen. De geplande 
woningen sluiten niet meer aan op de huidige vraag. Herinrichting van het plan met andere typen 
woningen moet mogelijk worden. De gemeente maakt deze wijzigingen mogelijk, door op verzoek het 
bestemmingsplan te wijzigen. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Nieuwe woningbouw moet levensloopbestendig zijn. 

Er komt een nieuw plan voor Lage Zwaluwe West, waarin het woningaanbod wordt 
afgestemd op de vraag. 

Bouwen op inbreidingslocaties blijft onze voorkeur hebben boven het ontwikkelen van 
nieuwe wijken/uitleggebieden. Indien nodig accepteren we lagere grondopbrengsten en 
maken we prijsafspraken met buurgemeenten. 
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De PvdA Drimmelen wil dat corporaties, gemeente, bewoners (organisaties) en 
ondernemers (in regionaal verband) concrete afspraken maken over: 

het aantal te bouwen woningen 
investeringen in de leefbaarheid van dorpen 
het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast 
slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen 
kwaliteit van de woningen 

Wij willen dat verhuur van particuliere woningen vergemakkelijkt wordt. 

Voor moelanders (Midden- en Oost Europa) die tijdelijk werkzaam zijn in onze regio moet 
de huisvesting goed geregeld worden. 

 

Wonen – krimp 

Urbanisatie en de daarbij behorende krimp (het wegtrekken van bewoners van het platteland naar de 
stad, en een dalend bevolkingsaantal door ontgroening en vergrijzing) is vooral een autonome 
ontwikkeling die maar deels beïnvloedbaar is. Krimp heeft tot gevolg dat met name de voorzieningen 
voor jeugd en jongeren onder druk komen te staan. Dit komt aan de ene kant door minder kinderen en 
aan de andere kant door een grotere druk op voorzieningen voor ouderen. Het bouwen van meer 
woningen in krimpgebieden leidt niet tot het keren van deze ontwikkeling. Woningaanpassing aan de 
nieuwe bevolkingssamenstelling is belangrijk. Voor ouderen zullen voorzieningen moeten worden 
getroffen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook de gemeente Drimmelen 
zal in de toekomst te maken krijgen met beperkte krimp. 

 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Bouwprojecten worden afgestemd op de toekomstige bevolkingssamenstelling waarbij 
gebouwd wordt om het zelfstandig wonen van ouderen te faciliteren. Nieuwe 
bouwconcepten voor meer-generatiegezinnen worden niet door regelgeving gehinderd. 

Voor het behoud van leefbaarheid van onze kernen is het belangrijk in de toekomst 
onderwijs (school Drimmelen, ‘t Klaverblad), zorg, sport en cultuur duurzaam te behouden. 
De komende raadsperiode moeten hier beslissingen over genomen worden. Daar waar nodig 
is de PvdA Drimmelen bereid hier voor middelen te reserveren en te investeren.  

Het verlenen van mantelzorg wordt een nieuw criterium waar rekening mee gehouden wordt 
bij woningtoewijzing en woningbouw. 

 

 

Veiligheid 
We bestrijden overlast en criminaliteit. Belangrijk hierbij voor de gemeente Drimmelen is het 
terugbrengen van het aantal woninginbraken. Ook de overlast van groepen (jongeren) blijft een 
aandachtsgebied. Hierbij is de sociale cohesie binnen de dorpen een belangrijk hulpmiddel dat ingezet 
kan worden. Het ‘ons-kent-ons gevoel’ dat in veel van onze kernen heerst, moet ervoor zorgen dat we 
overlastgevend gedrag benoemen en de desbetreffende personen daarop aan durven spreken. De 
verkeersveiligheid in onze kernen en buitengebieden vergt in toenemende mate aandacht. 
Vooruitlopend op definitieve oplossingen (aanleg rondwegen) dienen maatregelen te worden genomen 
om de verkeersveiligheid te waarborgen en overlast voor burgers tot een minimum te beperken. Deze 
overlast geldt met name voor de kernen en dijkgebieden in en rondom Hooge- en Lage Zwaluwe.  
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en 
een goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar 
het moet. 

 

 

 

 

 

 

 

Inwoners kennen hun wijkagent en weten hem/haar te vinden. 

Woninginbraken tegengaan heeft binnen onze gemeente momenteel de prioriteit. Ons 
veiligheidsbeleid stemmen we hierop af. We stimuleren en ondersteunen de vliegende 
brigades gevormd door betrokken inwoners. 

Samen met Dorpsgericht Werken staan we voor een gezamenlijke aanpak met 
woningbouwcorporatie(s), brandweer, gemeente, politie en anderen om aantasting van het 
woongenot door woonoverlast en verloedering van de openbare ruimte tegen te gaan.  

Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen. Als je binnen onze lokale samenleving 
rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt. 

We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste 
verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij 
zich houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng. In de eerste twee jaar na de 
verhoging van de alcoholleeftijd (2014 en 2015) van 16 naar 18 jaar is extra handhaven 
noodzakelijk.  

Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de 
aanpak/signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling, 
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SPORTVERENIGINGEN EN CULTUURINSTELLINGEN 
 

Sport 
Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in de dorpen het sociale 
cement van de samenleving. Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van 
Fair Play.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Bij de aanleg van nieuwe wijken passen we de Jantje Betonnorm toe voor sport en spel. Dit 
betekent dat 3 procent van het voor wonen bestemde gebied voor (informele) speelruimte 
wordt gereserveerd.  

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking tussen jongerenwerk, jeugdzorg en sportverenigingen vinden we belangrijk. 
Wij willen de sociale functie van sportverenigingen versterken door verbindingen te leggen 
met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn, jeugdzorg, en dorpshuizen. 

Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt. 
Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het 
kader van de begeleiding van de AWBZ. 

Sportverenigingen die alcoholmisbruik, roken en drugsgebruik in sportkantines tolereren 
worden niet gesubsidieerd. Overtredingen worden strafrechtelijk vervolgd. 

Bij onderwijshuisvesting zorgen we voor goede gymzalen en sportaccommodaties.  

 

 

Cultuur 
De gemeente Drimmelen kent een grote traditie met betrekking tot het culturele leven. Juist deze 
voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en is een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk 
wordt gemaakt. Wij spannen ons in de drie vestigingen binnen onze gemeente te behouden. 

Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk. Kennis over 
ons culturele erfgoed - waar komen we vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun 
identiteit. Wij willen aan culturele instellingen meegeven dat zij educatie als kerntaak 
hebben 
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NATUUR, MILIEU, LANDSCHAP EN VERKEER 
 

Natuur en Milieu 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Onze ambities 
zijn hoog. De PvdA Drimmelen wil bereiken dat Nederland in 2050 een 100 procent duurzame 
economie is. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze ambitie te realiseren en onze 
omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio 
zich hiervoor inzet. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op 
verschillende manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame gemeente. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2040 een CO2-neutrale gemeente is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met publiekscampagnes wijzen we bewoners erop dat woningisolatie bijdraagt aan een 
schoner milieu en stookkosten bespaart. 

Duurzaamheid begint bij jezelf. Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen 
gebruik maakt van energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en  
led-verlichting. 

Inwoners moeten kunnen participeren in grootschalige duurzame energieprojecten binnen 
onze gemeente. 

We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige coöperatieve of 
gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking. 

Openbare ruimte beheren we natuurlijk en door ecologisch bermbeheer, variatie in 
beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 
biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

 

 

Landschap 
Nederland heeft een gevarieerd landschap. De gemeente Drimmelen onderscheidt zich door Nationaal 
Park de Biesbosch. Wij zijn verantwoordelijk voor een goed evenwicht tussen ecologie en recreatie. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Een goed fiets- en wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en 
landschap. De PvdA Drimmelen zet zich in voor goede wandelpaden en een groene 
omgeving in en om de dorpen. 

De bekendheid van streekproducten wordt vergroot, bijvoorbeeld door deze bij recepties 
aan te bieden. Immers, streekproducten zijn duurzaam, onder andere door het beperkte 
transport en het biologische karakter.  

Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom. 

De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale verlichting van de buitenwegen en het 
beperken van lichtreclames en het aanspreken van bedrijven op lichtverstrooiing. 
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Verkeer 
Het openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende 
reizigersaantallen. Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA Drimmelen 
wil dat reizigers betrokken worden bij het inrichten van buslijnen. Wat de PvdA Drimmelen betreft 
komt de reistijd naar basisvoorzieningen centraal te staan. Iedereen moet zo snel mogelijk bij een 
regionale voorziening of andere dorpskern kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat zorgcentra, 
ziekenhuizen, scholen etc. bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. We blijven scherp op de 
betaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid (o.a. voor mensen met een beperking) van het openbaar 
vervoer. Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

Het behouden van goed openbaar vervoer van en naar onze dorpen heeft een zeer grote 
prioriteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we waar mogelijk prioriteit aan fietsers en 
voetgangers. 

We weren niet-bestemmingsverkeer uit de dorpskernen. We zijn voor een rondweg om de 
kernen Hooge- en Lage Zwaluwe en Drimmelen om het niet bestemmingsverkeer beter rond 
te leiden. 

We verzetten ons tegen verdere verschraling van het openbaar vervoer en betrekken 
reizigers (o.a. reizigers met een beperking) actief bij het opnieuw vormgeven van het 
netwerk. 

We willen hoogwaardig openbaar vervoer tussen de belangrijkste kernen en voorzieningen 
in de regio. 

 

 

Recreatie en Toerisme 
De gemeente Drimmelen is een blauwgroene gemeente. Blauw van het water en groen van de natuur. 
Nationaal Park de Biesbosch biedt een prachtige kans om onze gemeente een sterker recreatief en 
toeristisch karakter te geven. Toerisme en recreatie worden genoemd als een van onze economische 
pijlers. Om de Biesbosch beter te beheren zullen we de mogelijkheden voor ondernemers moeten 
vergroten. Samenwerking met omliggende gemeenten is nodig om niet elkaars concurrenten te zijn, 
maar om van en met elkaars recreatieve voorzieningen te kunnen groeien. Wel zien we er goed op toe 
dat ook de gemeente Drimmelen baat heeft bij de samenwerkingen. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

In het bestemmingsplan buitengebied moeten we mogelijkheden creëren voor recreatieve en 
toeristische initiatieven. 

We ondersteunen daar waar mogelijk de initiatieven van lokale ondernemers en inwoners. 

Ondanks afstoten van de jachthaven in Drimmelen, met de nieuwe eigenaar en andere 
ondernemers blijven samenwerken aan uitbreiding van de recreatieve functie van dit gebied.  

Een ambitieus toeristisch beleid voeren dat past bij de blauw/groene uitstraling van onze 
gemeente, en niet alleen op andermans initiatieven wachten. 

Als serieuze recreatieve en toeristische gemeente een eigen volwaardig VVV-kantoor 
binnen de gemeentegrenzen huisvesten. 
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Breder kijken dan alleen de Biesbosch en de hele gemeente betrekken bij recreatieve en 
toeristische initiatieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken met omliggende gemeenten op recreatief gebied. 

 

 

Financiën 
Door de economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële 
mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA Drimmelen wil dat ook op lokaal 
niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat geldt onder andere voor de WMO. 
Wettelijk zijn hier op gemeentelijk niveau beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn 
wil de PvdA Drimmelen doordacht benutten. 

 

De verwachting is dat Drimmelen ook in de komende periode verdere bezuinigingen moet doorvoeren 
en de komende jaren terughoudend zal moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. Hiervoor 
gaat de PvdA Drimmelen haar verantwoordelijkheid niet uit de weg. De PvdA Drimmelen kiest ervoor 
om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt en 
grote klappen voorkomen kunnen worden. 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

De PvdA Drimmelen gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Dit doen 
wij door een sterke budgetdiscipline. We zijn terughoudend met betrekking tot het aangaan 
van risico’s. 

Wij verantwoorden door transparant en helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is 
bereikt en met inzet van welke middelen. 

De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA 
Drimmelen streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA 
Drimmelen zet zich actief in voor het behoud van kwijtschelding van lokale lasten, voor 
mensen met een minimuminkomen (tot 110 procent bijstandsniveau). 

In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het ter beschikking 
gestelde budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet overeenkomt 
met de gemiddelde normen, maakt de PvdA Drimmelen keuzes vanuit onze principes van 
een samenleving waar voor iedereen plaats is, waar iedereen mee doet en ‘de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen’. 

De PvdA Drimmelen wil leegstand duurder maken. Hierdoor worden eigenaren extra 
gestimuleerd hun panden te verhuren of een andere bestemming te zoeken. 

Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, 
rioolretributie en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend. 

Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen 
opvangen, maar het is geen doel op zich om reserves op te bouwen. 
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ONZE IDEALEN 
 

Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk deel van 
de wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in onze gemeente voordoen. 
Steeds meer inwoners verliezen hun baan, hebben restschuld op hun huis en/of grote schulden. 
Kinderen groeien op in armoede. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook in onze 
gemeente voor. Niet iedereen in onze gemeente heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. 
Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter de gezondheid. Om al deze redenen zijn de 
idealen van de PvdA Drimmelen ook in 2014 nog hard nodig. 

 

Wij willen in onze gemeente werken aan een solidaire gemeenschap van dorpen waarin iedereen een 
fatsoenlijk bestaan heeft en waarin iedereen de mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van 
zijn of haar leven te maken. Hierbij sluiten we niemand uit en dienen de sterkste schouders de 
zwaarste lasten te dragen. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze 
geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners, solidariteit 
te organiseren. In onze samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij 
willen terug naar een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen 
beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.  

 

De PvdA Drimmelen wil een respectvolle samenleving. De samenleving waar wij aan werken en 
waarin iedereen actief deel neemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) 
niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, 
zorgt de lokale overheid voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig 
mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht 
bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en zo min mogelijk bureaucratie. De PvdA 
Drimmelen verwacht dat mensen actief deel nemen aan de samenleving. In eerste instantie via een 
betaalde baan of redelijk pensioen, en als dat niet lukt waar mogelijk via stages en/of 
vrijwilligerswerk. 

 

Wij willen veilige dorpen. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, je dorp of je regio 
is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit van de PvdA Drimmelen. Zowel 
preventie als repressie willen we verbeteren. De PvdA Drimmelen kiest voor een zorgzame 
samenleving. Zorg is niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid maar een 
gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig 
is. Als PvdA Drimmelen vinden we dat de gemeente Drimmelen dat moet stimuleren. 

 

De samenleving die ons voor ogen staat is ook een inclusieve samenleving, oftewel een samenleving 
waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen mee telt en voorzieningen voor iedereen toegankelijk 
zijn. In onze samenleving willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen. Wij vinden dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, voor gelijke 
kansen van kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen. Cultuur en sport brengen mensen 
bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een gemeenschap. Door te investeren in sport en 
beweging investeren we in de gezondheid van mensen, in het bevorderen van participatie en sociale 
samenhang voor zowel jongeren als ouderen. Daarom is het belangrijk dat sport voor iedereen 
toegankelijk is. Cultuur draagt bij aan het imago van de gemeente en de lokale identiteit en daarom 
maken wij ons hard voor het behoud van cultuur in de gemeente Drimmelen. 
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