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Verkiezingsprogramma PvdA Drimmelen 2018 – 2022

PVDA DRIMMELEN: AANDACHT VOOR ELKAAR
Voor u ligt een samenvatting van het verkiezingsprogramma 2018-2022 van PvdA Drimmelen.
PvdA Drimmelen staat voor solidariteit en rechtvaardigheid voor al onze inwoners. Wij strijden voor
een Drimmelen waarin plaats is voor iedereen en waaraan ook iedereen bijdraagt en waarin we
niemand uitsluiten. Dit verkiezingsprogramma is opgebouwd uit een 6-tal hoofdthema’s.
Deze 6 hoofdthema’s zijn gelijk aan de opbouw van de begroting van de gemeente Drimmelen.
Er is voor deze opbouw gekozen om tijdens de raadsperiode 2018-2022 de benodigde financiële
middelen voor onze plannen te kunnen koppelen aan de begroting.

THEMA 1: BURGER EN BESTUUR
PvdA Drimmelen wil op het gebied van dit thema het volgende realiseren:





Meer inspraak van inwoners bij het maken van plannen.
Een 2e avond-, of zaterdagopenstelling van het gemeentehuis.
Een verenigings- en evenementenloket in het gemeentehuis.
Betere communicatie met burgers als het gaat om WMO aanvragen en invoering
Omgevingswet.

THEMA 2: OPENBARE RUIMTE
PvdA Drimmelen wil op het gebied van dit thema het volgende realiseren:








Aanleggen van snelle veilige fietsverbindingen tussen de verschillende dorpskernen en
omliggende gemeentes en aanleggen van een evenemententerrein.
Uitvoeren van het gehele plan van de rondweg Hooge en Lage Zwaluwe.
Verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en mindervaliden.
Toegankelijker maken van openbare ruimtes en accommodaties van verenigingen.
Goed onderhoudsniveau van de openbare ruimtes en tegengaan van zwerfafval.
Toename van 5% bomen en aandacht voor insecten
Aanleg van een duurzaam evenemententerrein

THEMA 3: ECONOMIE
PvdA Drimmelen wil op het gebied van dit thema het volgende realiseren:






Meer mogelijkheden voor lokale aannemers en social return bij aanbestedingen
Meer ontwikkeling op gebied van recreatie. (kansen benutten)
Een kiosk in het centrum van Made.
Een dekkend netwerk van buurtbussen tussen de kernen en omliggende gemeentes.
Vaste arbeidsovereenkomsten met sociale zekerheid voor thuiszorgmedewerkers.
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THEMA 4: MEEDOEN IN DE SAMENLEVING
PvdA Drimmelen wil op het gebied van dit thema het volgende realiseren:








Geld dat bedoeld is voor de zorg, de uitvoering van de WMO blijft voor de zorg.
Structurele ondersteuning van mantelzorgers door betere uitvoering WMO-beleid.
Inzet op ondersteuning en faciliteren van vrijwilligers.
Toegang tot jeugdhulp moet laagdrempelig zijn, geen wachtlijsten of cliënten-stops.
Stimuleren jeugdvrijwilligers werk door het opzetten van jeugdvrijwilligersprojecten.
Meer bekendheid en begeleiding bij aanvragen bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.
Aandacht en opzetten programma voor laaggeletterdheid.

THEMA 5: RUIMTE EN WONEN
PvdA Drimmelen wil op het gebied van dit thema het volgende realiseren:






Gemeente Drimmelen geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Investeren in de Omgevingswet, hier komt een speciaal loket voor.
Duurzame projecten stimuleren, herinvesteren opbrengsten om CO2 doelstelling te halen.
Duurzaam en alternatief bouwen met mogelijkheden voor aanpassingen voor doelgroepen.
Biodiversiteit is leidend bij de uitvoering van groenplannen.

THEMA 6: SPORT EN BUURTHUIZEN
PvdA Drimmelen wil op het gebied van dit thema het volgende realiseren:





Iedereen in Drimmelen moet mee kunnen doen aan sport en culturele activiteiten.
Faciliteren verenigingen bij hun huisvesting.
Leefbaarheid van de kernen; de Domp in Lage Zwaluwe blijft open.
Stimuleren van sociaal ondernemerschap van sport verenigingen en huldiging kampioenen.

Door de wijze waarop wij u dit verkiezingsprogramma presenteren willen wij u laten zien dat wij er
zijn voor iedereen of je nu woont in Made, Lage Zwaluwe, Terheijden, Helkant, Drimmelen-dorp,
Blauwe Sluis, Wagenberg, Hooge Zwaluwe, Oud Drimmelen of ergens in onze mooie blauwgroene
gemeente.
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INLEIDING
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van PvdA Drimmelen. PvdA Drimmelen staat voor
solidariteit en rechtvaardigheid voor al onze inwoners. Wij strijden voor een gemeente waarin plaats
is voor iedereen, waaraan iedereen bijdraagt en waarin we niemand uitsluiten. PvdA Drimmelen
heeft uiteraard de nodige affiniteit met de landelijke PvdA als het gaat om bovengenoemde waardes
en tegelijkertijd zijn we in doen en laten een lokale partij met aandacht voor lokale problemen in de
kernen van onze gemeente. De afgelopen vier jaar heeft PvdA Drimmelen als eenmansfractie in de
gemeenteraad van Drimmelen oppositie gevoerd en waar nodig constructief meegewerkt met
andere partijen. Op een aantal voor ons belangrijke thema’s zoals de zorg en duurzaamheid hebben
wij ons steentje bijgedragen. Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat samenwerken ook de komende
raadsperiode van belang is om onze plannen te kunnen realiseren.
Samenwerken met alle betrokkenen binnen en buiten Drimmelen zal nodig zijn om onze inwoners
nog meer van dienst te kunnen zijn. Dit willen wij samen met u, bedrijven, verenigingen, instanties,
andere politieke partijen en buurgemeenten doen. Een aantal belangrijke thema’s zoals de WMO,
Duurzaamheid en de Omgevingswet vragen dit ook van ons.
Dit verkiezingsprogramma is opgebouwd uit een 6-tal hoofdthema’s. Deze 6 hoofdthema’s zijn gelijk
aan de opbouw van de begroting van de gemeente Drimmelen. Er is voor deze opbouw gekozen om
tijdens de raadsperiode 2018-2022 de benodigde financiële middelen voor onze plannen te kunnen
koppelen aan de begroting.

Veel leesplezier!
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THEMA 1: BURGER EN BESTUUR
De samenleving van deze tijd vraagt om steeds meer interactie tussen gemeente en haar burgers.
Inwoners willen ook helpen en mee te denken over hun buurt of straat. PvdA Drimmelen vindt dit
een positieve ontwikkeling gelet op wat er binnen onze gemeente al op dit vlak gebeurd bij o.a.
dorpsgericht werken en de koerskaart. Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende
realiseren:










PvdA Drimmelen wil dat in de gemeente Drimmelen de inbreng van de inwoners beter
zichtbaar wordt in de uiteindelijke plannen en beleid. Wij willen dat inwoners steeds meer
vooraf worden betrokken bij het maken van beleid. Het wordt tijd de volgende stap te zetten
in burgerparticipatie. De inbreng van de inwoners moet beter vertaald worden in de plannen
en daarom moet de communicatie beter structureel georganiseerd worden. Daar hoort ook
een duidelijke uitleg bij waarom eventueel iets niet kan.
PvdA Drimmelen wil daarom een 2e avond-, of zaterdagopenstelling van het gemeentehuis.
De huidige 24-uurs economie vraagt om een flexibele houding van bedrijven en overheid.
Inwoners moeten vaker op het gemeentehuis terecht kunnen.
PvdA Drimmelen wil een verenigings- en evenementenloket in het gemeentehuis om
verenigingen en evenementen nog beter van dienst te zijn en te ondersteunen. Verenigingen
en evenementen zijn voor PvdA Drimmelen een belangrijk bindmiddel in onze samenleving.
PvdA Drimmelen wil een omgevingsvisie opstellen met volledige participatie van inwoners,
bedrijven, buurgemeenten en instellingen zoals ZLTO en natuurmonumenten. Door de
invoering van de omgevingswet* in 2021 is de gemeente Drimmelen verplicht om een
integrale omgevingsvisie op te stellen.
PvdA Drimmelen wil dat de gemeente klantvriendelijker en servicegerichter wordt. Hierdoor
worden inwoners beter geholpen bij het aanvragen van vergunningen, WMO voorzieningen
en dergelijke in het gemeentehuis.

⁎ Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt
het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op
voormalige bedrijventerreinen of de bouw van een windmolen.
Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer
algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en
niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in
plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om
met ideeën te komen
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THEMA 2: OPENBARE RUIMTE
Onder de openbare ruimte van gemeente Drimmelen verstaan wij alle ruimte binnen de
gemeentegrenzen die we samen gebruiken zoals straten, fiets- en wandelpaden, pleinen en
openbare gebouwen. Hier hoort ook ons buitengebied bij en natuurlijk onze Biesbosch. Door het
toeristische blauwgroene karakter van onze gemeente vindt PvdA Drimmelen het belangrijk dat de
openbare ruimte voor de bezoekers en de eigen inwoners een visitekaartje is voor onze gemeente.
PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van onze openbare ruimte en
daarom moet deze toegankelijk zijn voor iedereen. Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen
het volgende realiseren:












PvdA Drimmelen wil snelle veilige fietsverbindingen, zogenaamde turbofietspaden aanleggen
tussen de verschillende dorpskernen waardoor onze inwoners op een snelle wijze,
bijvoorbeeld met een e-bike van de ene naar de andere dorpskern kunnen. Dit stimuleert
onze inwoners om de fiets te nemen in plaats van de auto waardoor dit bijdraagt aan
duurzaamheid. Deze routes sluiten beter aan op bestaande fietsroutes en op fietspaden naar
o.a. Oosterhout, Breda en industrieterrein Moerdijk.
PvdA Drimmelen wil het gehele plan van de rondweg Hooge en Lage Zwaluwe uitvoeren.
Dit betekent bestaande polderwegen verbreden en gebruiken als alternatief voor het verkeer
door de kernen. Hierbij zijn op sommige plekken nieuwe aansluitingen nodig op bestaande
wegen zoals de Provincialeweg N285 en de Horenhilsedijk. Knelpunten oplossen in plaats van
verplaatsen. Voor de Gaete en Loonsedijk in Lage Zwaluwe willen we een praktische
doorsteek maken voor het landbouwverkeer.
PvdA Drimmelen wil onveilige verkeersituaties binnen de gemeente in kaart brengen en
oplossen. Verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers en mindervaliden. Weginrichtingen
binnen onze gemeente dienen veilig te zijn voor deze doelgroepen, zoals bijvoorbeeld de
bocht bij AH in Made. In de komende periode willen we verlichting van het fietspad van de
kern Lage Zwaluwe naar NS station Lage Zwaluwe realiseren.
PvdA Drimmelen wil onze gemeente de komende vier jaar nog toegankelijker maken door
drempels letterlijk weg te nemen. PvdA Drimmelen komt op voor mensen met een beperking
en vindt dat iedereen overal moet kunnen gaan en staan binnen onze gemeente. Dit geldt
ook voor specifieke locaties zoals buurthuizen, jachthavens en onze zwembaden. Verder
willen wij inzetten op toegankelijkheid bij verenigingen met name bij sportvelden en (sport)
kantines.
PvdA Drimmelen wil dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimtes omhoog gaat. De
afgelopen jaren is het aanzicht van straten en plantsoenen achteruit gegaan. Wij willen extra
aandacht voor beeldbepalende locaties en entrees van onze gemeenten. Plantsoenen gaan
we netjes onderhouden, dit betekent dat er vraaggericht onderhoud nodig is. Verder
moeten alle voorzieningen in de openbare ruimte zoals bankjes, prullenbakken, trapveldjes
en dergelijke netjes onderhouden worden en van goede kwaliteit zijn.
PvdA Drimmelen wil meer aandacht voor groen. We zijn een blauwgroene gemeente, echter
de focus heeft de laatste jaren teveel op blauw gezeten. We gaan actief aan de slag met de
natuur wat betekend dat we het totale bomenbestand in Drimmelen de komende jaren met
5% gaan verhogen. Bermen, plantsoenen en ander openbaar groen krijgen een belangrijke
functie bij het in stand houden van allerlei insecten. We gaan inwoners activeren hier ook
aan mee te doen.
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PvdA Drimmelen wil extra inzetten op het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Op
bekende dumpplekken moet worden gecontroleerd en gehandhaafd.
PvdA Drimmelen wil een evenemententerrein waar evenementen in de toekomst duurzaam,
veilig en controleerbaar kunnen plaatsvinden. Net als de gemeente Drimmelen zijn wij trots
op onze grote lokale, nationale en internationale evenementen. Op dit te realiseren
evenemententerrein zijn de basisvoorzieningen en infrastructuur aanwezig. Op deze wijze
kunnen evenementen die dat willen, verder groeien.
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THEMA 3: ECONOMIE
Drimmelen is een blauwgroene gemeente. Blauw van het water en Groen van de natuur. Met
Nationaal Park de Biesbosch binnen onze gemeente is toerisme een van de belangrijke pijlers voor
PvdA Drimmelen. Het is belangrijk dat de gemeente alle ondernemers faciliteert en stimuleert.
Daarvoor dient ook te worden samengewerkt met de regiogemeenten. Ten aanzien van dit thema wil
PvdA Drimmelen het volgende realiseren:












PvdA Drimmelen wil verbetering van de mogelijkheden voor lokale ondernemers bij
aanbestedingen. Met name bij grotere aanbestedingen en door clustering zijn onze eigen
ondernemers kansloos. Binnen de Europese aanbestedingsregels willen we kijken welke
mogelijkheden er zijn om werkzaamheden voor de gemeente uit te laten voeren door lokale
ondernemers. Lokale ondernemers zijn vaak geworteld in de lokale samenleving en een
smeermiddel bij allerlei lokale activiteiten. Hierbij is Social return een belangrijk uitgangspunt
voor PvdA Drimmelen.
PvdA Drimmelen wil dat bij aanbestedingsprocedures sociaal verantwoord ondernemen een
belangrijker ijkpunt wordt. Meedoen in de samenleving betekent ook voor iedereen eerlijke
kansen op de arbeidsmarkt. De gemeente Drimmelen draagt hierin haar steentje bij en mag
dit ook van ondernemers verwachten waarmee zij zaken doet.
PvdA Drimmelen wil de recreatieve aantrekkingskracht van Drimmelen vergroten. Dit
betekent een ambitieus toeristisch beleid voeren wat past bij de blauwgroene uitstraling van
de gemeente Drimmelen. Een beleid waarin de samenhang tussen de verschillende
toeristische onderdelen en andere beleidsterreinen zoals “ruimte en wonen” samenkomen.
We vinden bij bestaande en nieuwe recreatieve en toeristische ontwikkelingen
duurzaamheid belangrijk en willen dat deze energieneutraal plaatsvinden.
PvdA Drimmelen wil een kiosk in het centrum van Made als extra meerwaarde voor de
inwoners. Het kernplan Made wordt de komende jaren uitgevoerd. Om dit plan een impuls
te geven wordt deze kiosk het middelpunt van evenementen in het centrum van Made.
Inwoners kunnen de kiosk (op aanvraag) gebruiken voor allerlei activiteiten.
PvdA Drimmelen wil een betrouwbaar netwerk van buurtbussen tussen de eigen kernen en
omliggende randgemeente en industrieterreinen. Bereikbaarheid van werk en voorzieningen,
een bezoekje brengen aan familie of vrienden in een andere kern moet voor iedereen
mogelijk zijn en blijven. Als eerste wil PvdA Drimmelen een directe verbinding tussen Lage
Zwaluwe en Made realiseren. Een groot deel van de tijd worden de huidige buurtbussen niet
gebruikt, bijvoorbeeld in het weekend.
PvdA Drimmelen wil buurtbussen breder in gaan zetten de komende raadsperiode. Hiervoor
gaan we o.a. samen met de vrijwilligers van de buurtbussen een plan maken. Op den duur
vindt PvdA Drimmelen dat deze buurtbussen elektrisch moeten rijden. Voor de langere
termijn zijn er ontwikkelingen mogelijk op het gebied van zelfrijdende voertuigen. Met het
relatief grote oppervlak van onze gemeente is het belangrijk hier tijdig bij aan te sluiten.

PvdA Drimmelen wil alleen echte banen voor de Alfahulpen. Werk is voor iedereen
belangrijk. Werk met de daarbij behorende sociale zekerheid zoals verzekeringen en
vakantiegeld. PvdA Drimmelen wil dat de thuiszorgmedewerkers bij hun eigen cliënten aan
het werk blijven met een vast arbeidsovereenkomst met sociale zekerheid. Dit betekent dat
de gemeente geen gebruik meer maakt van Alfahulpen bij het uitvoeren van het WMO
beleid.
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THEMA 4: MEEDOEN IN DE SAMENLEVING
Meedoen in de samenleving betekent voor PvdA Drimmelen dat iedereen, jong en oud, man of
vrouw zijn plek heeft in onze gemeenschap. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en PvdA
Drimmelen wil daarom dat het voor iedereen mogelijk wordt om mee te doen. Dit betekent dat de
rol van de gemeente hierin cruciaal is. Het aanbieden van de juiste zorg, het geven van de juiste
adviezen, het verder op weg helpen bij vragen en het tijdig signaleren van mensen die achterblijven.
Allemaal belangrijke taken die nodig zijn om iedereen mee te kunnen laten doen. PvdA Drimmelen
heeft goede zorg (voldoende en van de juiste kwaliteit) dan ook hoog in het vaandel staan. De
afgelopen 4 jaar is er te veel bezuinigd in de gemeente Drimmelen op dit gebied. Bovenop de
landelijke bezuiniging bij het overdragen van de taken van Rijk naar gemeente heeft de gemeente
Drimmelen hierop fors extra bezuinigd. PvdA Drimmelen wil dat geld voor de zorg besteed wordt aan
de zorg. Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen het volgende realiseren:


PvdA Drimmelen wil het WMO budget oormerken. Geld wat bedoeld is voor de zorg blijft bij
de zorg! Het geld kan dan niet zoals de afgelopen jaren wel het geval is geweest aan andere
zaken worden besteed. Met het budget wil PvdA Drimmelen het volgende veranderen
binnen de WMO:















uitbreiding van uren huishoudelijke hulp indien de cliënt dit nodig heeft;
verlagen van de eigen bijdragen en stapeling van kosten voorkomen;
alle zorgmedewerkers een vast arbeidsovereenkomst met sociale zekerheid;
de gemeente betaald een reëel bedrag aan de zorginstellingen voor vervoer van en
naar dagbesteding. Momenteel haken te veel inwoners af omdat er ook voor het
vervoer een eigen bijdrage gevraagd wordt door de zorginstelling.

PvdA Drimmelen wil mantelzorgers structureel ondersteunen door het beter uitvoeren van
het bestaande WMO beleid. De mantelzorgers zijn een groeiende doelgroep binnen onze
samenleving. Wanneer de inwoners op de juiste wijze ondersteund worden vanuit het beleid
betekent dit dat we de mantelzorgers ontlasten.
PvdA Drimmelen wil dat de inwoner centraal staat bij de keuze voor dagbesteding. Het
welzijn van deze inwoner heeft altijd de hoogste prioriteit bij het vinden van het juiste
dagbestedingsarrangement. Niet alle algemene voorzieningen zijn geschikt voor inwoners
met een dagbestedingsindicatie.
PvdA Drimmelen wil de terugloop van vrijwilligers een halt toe roepen en inzetten op
ondersteuning en faciliteren van deze vrijwilligers. De laatste jaren zien we een terugloop
van het aantal vrijwilligers bij verenigingen. Inzet van vrijwilligers stimuleert verbondenheid,
maar zorgt ook voor de mogelijkheid tot sport, ontspanning en ontmoeting.
PvdA Drimmelen wil geen wachtlijsten of cliëntenstop in de jeugdzorg. De centrale
aanbesteding van de jeugdhulp moet vraaggericht zijn, en niet financieel gericht. Toegang tot
jeugdhulp moet laagdrempelig zijn.
PvdA Drimmelen wil jeugdvrijwilligerswerk stimuleren door het opzetten van
jeugdvrijwilligersprojecten. Dit kan door jeugdige vrijwilligers laten samenwerken met
oudere vrijwilligers en mogelijkheden te bieden voor maatschappelijke stage. Stimuleren dat
verenigingen jongeren inzetten voor vrijwilligers werk, eventueel tegen bepaalde vergoeding
zoals korting op contributie. De gemeente kan bijdragen door de stage te erkennen door het
verstrekken van officiële certificaten en het afsluiten van een collectieve verzekering voor
deze groep vrijwilligers.
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PvdA Drimmelen wil minder bureaucratie voor de vrijwilligers van Vluchtingenwerk
Drimmelen. Deze vrijwilligers ondervinden bij hulp aan statushouders, een starre
bureaucratische houding van de gemeente. Voor een goede en snelle inburgering van deze
nieuwe Drimmelense inwoners is beter maatwerk nodig. Ook dienen alle voorzieningen goed
bereikbaar te zijn voor de kinderen van statushouders. VVE (peuterspeelzaal) en
sportverenigingen zijn belangrijk bij het leren van de Nederlandse taal.
PvdA Drimmelen wil betere begeleiding bij het aanvragen van een bijstandsuitkering. Dit
traject voor een aanvraag van een bijstandsuitkering en de daadwerkelijke verstrekking duurt
nu te lang. Hier gaan vaak weken of zelfs maanden overeen. Dit kan inwoners in financiële
problemen brengen. Een eventueel voorschot kan veel problemen voorkomen.
PvdA Drimmelen wil meer bekendheid en betere toegang tot de bijzondere bijstand. Ook
willen we de mogelijkheden voor uitbreiding van de voorzieningen in de bijzondere bijstand
bekijken.
PvdA Drimmelen wil inwoners met schulden in een vroeg stadium helpen. Als de financiële
problemen te groot zijn geworden moeten inwoners snel in een schuldhulpverleningstraject
geplaatst kunnen worden. Hiervoor zijn budgetcoaches beschikbaar.
PvdA Drimmelen wil aandacht voor laaggeletterdheid. De komende periode moet er
aandacht komen voor dit probleem zodat deze groep inwoners meer kansen krijgen op
bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Dit gaan we doen door aan te sluiten bij landelijke
programma’s en door het opstellen van beleid.
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THEMA 5: RUIMTE EN WONEN
Het is en blijft ook in de toekomst prettig om in de gemeente Drimmelen te wonen. Duurzaamheid is
een breed begrip welke op allerlei vormen in verschillende onderwerpen terugkomt.
PvdA Drimmelen vindt duurzaamheid geen op zichzelf staand onderwerp daarom vind u geen apart
hoofdstuk over duurzaamheid in ons verkiezingsprogramma. Duurzaamheid zit in al zijn vormen
geïntegreerd in dit verkiezingsprogramma, net zoals duurzaamheid verweven moet zijn in alle
beleidsvelden van de gemeente Drimmelen. Ons streven is om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te
zijn. Veilig verkeer is voor PvdA Drimmelen ook een belangrijk thema binnen ruimte en wonen. Door
invoering van de Omgevingswet gaat er voor de gemeente en onze inwoners veel veranderen. Hier
moet de gemeente Drimmelen op voorbereid zijn. Ten aanzien van dit thema wil PvdA Drimmelen
het volgende realiseren:












PvdA Drimmelen wil dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid zelf nog meer het
goed voorbeeld gaat geven. De gemeente Drimmelen gaat uitstralen dat het een duurzame
gemeente is en ook faciliteren in duurzaamheid door het aanleggen van voldoende
oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. Bij aanbestedingen gaan we meer gunnen
op het kwaliteitscriterium duurzaamheid. Op verschillende beleidsterreinen wordt
duurzaamheid een nog belangrijker criteria, bijvoorbeeld bij de afvalstoffenverwerking en in
de woonvisie.
PvdA Drimmelen wil investeren in de omgevingswet. Dit betekent dat inwoners en gemeente
klaar moeten zijn voor de implementatie in 2021. Investeren in de kennis van de ambtenaren
en de communicatie over de nieuwe omgevingswet en wat dit betekent voor onze inwoners
en bedrijven. Vragen van burger moeten op allerlei vlakken beantwoord kunnen worden
binnen de gestelde service termijnen. Hiervoor richten we een loket in waar inwoners en
bedrijven met hun vragen terecht kunnen.
PvdA Drimmelen wil duurzame projecten stimuleren. Door de nieuwe omgevingswet wordt
het door de overheid gestimuleerd om duurzame projecten te realiseren. Middels een lokale
energiestrategie moeten lokale duurzame initiatieven makkelijker van de grond kunnen
komen. Wanneer bijvoorbeeld iemand stopt met zijn boerenbedrijf en een andere activiteit
gaat uitvoeren willen wij stimuleren dat dit duurzaam gebeurt.
PvdA Drimmelen wil dat huizen energieneutraal zijn. Daarom wordt er alleen nog
energieneutraal gebouwd in de gemeente Drimmelen. Nieuwbouwhuizen in Drimmelen
worden vanaf 2020 niet meer aangesloten op het gasnetwerk.
PvdA Drimmelen wil opbrengsten van duurzame investeringen zoals windmolens
herinvesteren in het verduurzamen van bestaande woningen. Er zijn al allerlei goede
initiatieven gestart om de doelstelling om in 2040 een CO2 neutrale gemeente te zijn te halen
zoals investeren in windenergie en de duurzaamheidslening. Deze opbrengsten komen ten
goede aan het verduurzamen van woningen
PvdA Drimmelen wil de komende tijd voldoende woningen voor de diverse doelgroepen
zoals starters, ouderen en sociale huurwoningen. Het is belangrijk dat ouderen langer in hun
eigen huis kunnen blijven wonen. We brengen het levensloopbestending maken van
woningen verder onder de aandacht van onze inwoners. Voldoende aanpassingen leidt tot
forse kostenbesparingen. Het aanpassen van woningen van ouderen moet laagdrempeliger
worden en naast de blijvers lening moeten er andere financiële mogelijkheden komen om
kleine aanpassingen aan woningen mogelijk te maken.
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PvdA Drimmelen wil meer mogelijkheden voor alternatieve woningbouw, zoals een “Tiny
House”. Deze en andere nieuwe vormen van wonen willen wij niet alleen voor jongeren maar
wij zien ook mogelijkheden voor andere doelgroepen zoals ouderen in combinatie met zorg.
Er kunnen pilots worden uitgevoerd op de plek van de oude Ganshoek en de oude
Willebrodusschool in Lage Zwaluwe, en het op terrein van de voormalige pindafabriek in
Made.
PvdA Drimmelen wil dat biodiversiteit leidend is in de uitvoering van groenplannen. Dit
betekent dat onderhoud renovatie of aanleg van groen zo wordt ingepland dat het de
biodiversiteit bevorderd. Ook gaat de gemeente biodiversiteit bij onze inwoners stimuleren
door het opzetten van een plan.
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THEMA 6: SPORT EN BUURTHUIZEN
Het is belangrijk dat onze inwoners gezond, fit en vitaal zijn en blijven. Ook sociale contacten binnen
en buiten de (sport) verenigingen zijn belangrijk voor het welzijn van onze inwoners, jong en oud.
Voor de sociale cohesie vinden wij het belangrijk dat daarom onze (sport) verenigingen goede
faciliteiten en ontplooiingsmogelijkheden hebben. De buurthuizen in de verschillende kernen spelen
een belangrijke rol als ontmoetingsplek voor veel inwoners. PvdA Drimmelen vindt het belangrijk dat
het voorzieningenniveau in de dorpskernen niet verder achteruit gaat. Ten aanzien van dit thema wil
PvdA Drimmelen het volgende realiseren:












PvdA Drimmelen wil onderzoeken of verenigingen bereid zijn om mindervaliden te laten
sporten, bijvoorbeeld door het starten van een G-team. Middels een extra budget in 2017
worden verenigingen gestimuleerd om hun accommodaties toegankelijk te maken en bestaat
er een extra subsidie voor leden met een beperking. Het is belangrijk dat de mindervaliden
nog meer volwaardig kan meedoen aan alle activisten en kan sporten.
PvdA Drimmelen de voorzieningen voor jeugd uit een minima gezin uitbreiden met
mogelijkheden voor alle inwoners. Iedereen in Drimmelen moet mee kunnen doen aan sport
en culturele activiteiten.
PvdA Drimmelen wil zich inzetten voor een goed onderkomen voor alle verenigingen. Alle
verenigingen in Drimmelen zijn ons even lief. De gemeente faciliteert al vele verenigingen bij
hun huisvesting. Dit moet uiteraard ook gelden voor carnavalsverenigingen. Het veilig
bouwen van carnavalswagens moet mogelijk zijn in centrale bouwhallen in de diverse
dorskernen van de gemeente Drimmelen.
PvdA Drimmelen wil Den Domp open houden volgens plan als sociaal dorpshart van Lage
Zwaluwe. Leefbaarheid van al onze dorpskernen is een belangrijk punt. Door het niet
doorgaan van het plan Lage Zwaluwe West blijft gemeenschapshuis Den Domp de
ontmoetingsplek voor Lage Zwaluwe.
PvdA Drimmelen wil een jaarlijkse huldiging van kampioenen. Deze huldiging brengt sporten
en sporters met elkaar in contact en kan ook voor anderen weer juist aanleiding zijn om te
gaan sporten. Hierbij is niet alleen aandacht voor degene die hebben gewonnen, ook
sportiviteit en positief sociaal gedrag worden beloond. Dit evenement is toegankelijk voor
iedereen.
PvdA Drimmelen wil sociaal ondernemerschap van sportverenigingen stimuleren. Veel sport
accommodaties worden overdag niet gebruikt waardoor het mogelijk is om andere
doelgroepen, bijvoorbeeld ouderen of bedrijven te laten sporten, al dan niet onder
begeleiding van een buurtsportcoach.
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SLOTWOORD
PvdA Drimmelen heeft in dit verkiezingsprogramma haar speerpunten op de diverse beleidsterreinen
weergegeven. We hebben dit met reden gedaan omdat bij ons iedereen even belangrijk is. Uiteraard
komen deze keuzes gedurende de komende 4 jarige zittingstermijn voorbij en zal PvdA Drimmelen
alle lokale belangen afwegen en op basis daarvan een goede keuze maken. Door de wijze waarop wij
u dit verkiezingsprogramma presenteren willen wij u laten zien dat wij er zijn voor iedereen of je nu
woont in Made, Lage Zwaluwe, Terheijden, Helkant, Drimmelen-dorp, Blauwe Sluis, Wagenberg,
Hooge Zwaluwe, Oud Drimmelen of ergens in onze mooie blauwgroene gemeente.

Drimmelen 14-01-2018
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