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INLEIDING 

Op 1 januari 2015 fuseren Spijkenisse en Bernisse tot de gemeente Nissewaard. Een 

nieuwe gemeente met ongeveer 85.000 inwoners en een oppervlakte van 98,74 km2, die 

direct voor belangrijke uitdagingen komt te staan. Zoals de decentralisaties, nieuwe taken 

qua jeugdzorg, ondersteuning en participatie die op de gemeente afkomen. En ook het 

samenvoegen van de voormalige gemeenten Bernisse en Spijkenisse tot één goed 

werkende gemeente is een opgave. D66 laat in dit verkiezingsprogramma zien wat er voor 

deze en andere uitdagingen nodig is. 

 

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en 

ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. De inwoner van 

Nissewaard staat centraal en krijgt maximale ruimte om het beste uit zichzelf te halen. D66 

komt op voor de kansen van iedereen. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept 

en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste 

maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen. 

   

Inwoners van Nissewaard moeten trots kunnen zijn op hun gemeente en op de plaats waar 

zij wonen. Een gemeente vlakbij een dynamisch haven- en industriegebied. Een gemeente 

met een stadse kern en een groen landelijk gebied. Een gemeente met het theater, een 

ziekenhuis, de centrale bibliotheek, een groot winkelgebied met restaurants en 

uitgaansgelegenheden en een goede metroverbinding naar Rotterdam. En tegelijk ook een 

gemeente met open ruimte, historische kernen, agrarische activiteit, kleinschalige 

kampeergelegenheid en de rivier Bernisse met mogelijkheden tot vissen, wandelen, fietsen 

en andere vormen van (water)recreatie. Een gemeente dus met het beste van twee 

werelden.  

 

In ons Nissewaard blijven de eigenheid van de stad en de authenticiteit van het land 

behouden. Bewoners beslissen over hun eigen woonomgeving. Kinderen moeten hier veilig 

en gezond kunnen opgroeien om zo hun talenten optimaal te kunnen benutten. 

Ondernemers krijgen de ruimte. Kortom: D66 zet in op de eigen kracht van Nissewaard. 

Zodat onze nieuwe gemeente sterk staat bij de uitdagingen die ons wachten. 
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NIEUWE TAKEN VOOR NISSEWAARD 

 

Drie decentralisaties 

De Rijksoverheid is in hoog tempo bezig om veel van haar taken bij de gemeenten neer te 

leggen. De gemeente Nissewaard zal in 2015 direct te maken krijgen met nieuwe taken. 

Zorg en ondersteuning wordt dichter bij de inwoners georganiseerd. Door de 

verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, (ambulante) zorg en ondersteuning in werk voor 

mensen met een beperking bij de gemeente te leggen, wordt er op rijksniveau veel geld 

bespaard. Deze nieuwe taken vormen zowel een complexe opgave als een groot financieel 

risico.  

 

Eigen kracht 

D66 realiseert zich dat mensen zich zorgen maken over de gevolgen van deze 

decentralisaties. Kunnen mijn (groot)ouders nog wel thuis blijven wonen? Hoe kom ik als 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte aan een baan als ik weer gedeeltelijk aan het werk moet?  

Het zijn reële vragen over reële kwesties. D66 pakt deze veranderingen in de zorg- en 

welzijnssector aan door in te zetten op eigen kracht van burgers. Door bureaucratische 

belemmeringen en betuttelende regelgeving weg te nemen, krijgen mensen de ruimte om de 

regie over hun eigen leven te nemen. Voor mensen die dat nodig hebben, is er 

ondersteuning op maat. Zo kan er beter gericht worden op wat mensen wel kunnen, in plaats 

van alleen maar te kijken naar wat ze niet kunnen. Daarnaast investeert D66 in preventie: 

het voorkomen van problemen. Dat is voor de samenleving en de mensen zelf beter dan te 

wachten tot problemen zo groot worden dat ze niet meer op eigen kracht zijn op te lossen.  

 

Jeugdzorg 

D66 wil binnen de jeugdzorg zoveel mogelijk inzetten op preventie, vroegtijdig signaleren en 

het versterken van het eigen netwerk. D66 is daarbij voorstander van een wijkgerichte of 

kerngerichte aanpak. Hulpverleners kennen de mensen in de wijk en de problemen die daar 

spelen. Het is belangrijk dat kinderen tijdig de juiste hulp krijgen om verergering van 

problemen in de toekomst te voorkomen. De gemeente moet professionals, ouders en 

kinderen daarbij de ruimte geven om tot een aanpak op maat te komen. Daarbij dient de 

eigen kracht van jeugdigen en hun ouders voorop te staan: professionals hebben de 

verantwoordelijkheid om mensen te activeren in plaats van te compenseren. Het gaat erom 

dat ouders en hun kinderen de regie over hun eigen leven weer kunnen oppakken.  
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Langdurige zorg 

Per 1 januari 2015 wordt de langdurige zorg overgeheveld naar de gemeente. Het 

uitgangspunt van D66 is dat de behoefte aan zorg en ondersteuning altijd zo wordt ingevuld 

dat de eigen mogelijkheden worden gestimuleerd en optimaal benut. De organisatie van de 

zorg wordt opgezet rondom de individuele zorgvrager. Zo houdt deze regie over de zorg en 

welzijn en wordt op z’n minst betrokken bij beslissingen die hem zelf aangaan. Dat is niet 

voor iedereen eenvoudig. Een goede begeleiding door een onafhankelijke deskundige is van 

groot belang. Ouderen en mensen met een beperking kunnen zo lang als mogelijk thuis 

wonen. Bij het uitvoeren van de kerntaken van de WMO moet de focus liggen op preventie 

voor iedereen en een vangnet voor kwetsbare groepen. De gemeente zorgt dat deze 

kwetsbare groepen ook echt kunnen blijven participeren. Dit kan door het faciliteren van 

ontmoetingsplaatsen, dagopvang en eettafels die zorgen voor meer sociale contacten. 

Mantelzorgers en andere vrijwilligers worden zo goed mogelijk professioneel ondersteund.  

 

Participatiewet 

D66 pleit ervoor dat de gemeente meer gaat samenwerken met UWV en met werkgevers. 

De kracht van  succesvol werkgelegenheids- en re-integratiebeleid ligt in allianties met 

werkgevers, uitzendbureaus en andere (markt-)partijen. Daarbij wordt niet alleen naar 

grotere werkgevers gekeken, maar ook naar kleinere werkgevers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

RUIMTE IN NISSEWAARD  

 

Stad  

De tijd van grootschalige nieuwbouw ligt achter ons. Nu de gebouwen in het centrum van 

Spijkenisse staan, moet het centrum gaan bruisen door culturele en andere activiteiten, meer 

terrassen, een gevarieerd aanbod aan uitgaansgelegenheden voor de jeugd en een 

gevarieerd aanbod aan winkels. Het centrum wordt aantrekkelijk als verblijfgebied. In het 

centrum wordt gratis Wi-Fi aangeboden. De gemeente speelt goed in op ontwikkelkansen die 

zich voordoen. Leegstand wordt voorkomen door onder andere belemmeringen voor pop-up 

stores weg te nemen: winkels die voor een korte periode een bepaald assortiment 

aanbieden.  Evenementen zoals Bevrijdingsdag worden gevierd in Nissewaard, vooral ook in 

het centrum. Bewonersorganisaties en (winkeliers-)verenigingen worden gestimuleerd 

activiteiten te ontwikkelen.  

 

Kernen 

De kernen verschillen in omvang. In sommige kernen zijn goede voorzieningen aanwezig, 

zoals een basisschool, een supermarkt, een bakker en een slager, een pinautomaat en 

sportverenigingen. D66 ziet in elke kern een ontmoetingsplaats voor ouderen. De gemeente 

spant zich in om, waar mogelijk, belangrijke functies binnen de kernen te behouden. 

Inwoners die op vrijwillige basis voorzieningen willen behouden, zoals een dorpshuis, 

worden door de gemeente zo veel mogelijk tegemoetgekomen. Dorpshuizen hebben een 

(beperkte) mogelijkheid om paracommerciële activiteiten te organiseren. De nieuwe 

gemeente faciliteert eigen initiatieven van inwoners door mogelijke belemmeringen weg te 

nemen. Er is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan vernieuwende bouw voor verschillende 

leeftijdsgroepen en woonstijlen. Bouw is energieneutraal en geschikt voor verschillende 

generaties.  

 

Agrarisch gebied 

Het open gebied met een agrarische functie wordt behouden. Er is aandacht voor duurzame 

vernieuwing in de landbouw. Kleinschalige nevenactiviteiten voor de agrarische sector 

worden mogelijk gemaakt om de bedrijvigheid in het gebied te bevorderen. Daarbij wordt 

gedacht aan activiteiten die dicht bij een agrarisch bedrijf liggen, zoals natuurcampings, 

zuivelwinkels etc. Er vindt geen nieuwbouw plaats in het open gebied, tenzij sprake is van 

vervanging of van tijdelijke zorgunits voor mantelzorg. Waar er sprake is van nieuwbouw sluit 

bebouwing aan de randen van de kernen aan. 
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Bernissegebied 

Binnen het Bernissegebied vindt een ontwikkeling van recreatieve activiteiten plaats die 

bedoeld zijn voor zowel inwoners van Nissewaard en omgeving als andere recreanten. 

Recreatieve ontwikkelingen passen in een duurzame ontwikkeling van het gebied. De 

Bernisse en omgeving kent zowel stiltegebieden als meer toeristische trekpleisters. Beperkt 

vergunninggebonden gebruik van elektrisch aangedreven boten blijft mogelijk. De 

bereikbaarheid van het gebied heeft de aandacht. 

 

Openbare ruimte 

D66 hecht aan de waarde van een groene omgeving: het stimuleert beweging en biedt 

kansen voor actief en gezond opgroeien en ouder worden. Daarom dienen inwoners, 

bedrijven en gemeente hier bewust mee om te gaan. D66 wil het groen op belangrijke 

locaties op z’n minst op peil houden. Waar mogelijk stimuleert de gemeente eigen initiatieven 

van inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld bij het onderhoud van rotondes door bedrijven. Het 

groen wordt benaderd vanuit een ecologische situatie: in gebieden waar dit mogelijk en 

passend is wordt minder gemaaid.  

 

Ruimtelijke ordening 

Vraaggebonden bouw staat voorop: niet de gemeente bedenkt wat er gebouwd moet worden 

en vult dat al in, maar toekomstige bewoners denken en bepalen mee. Er is ruimte voor 

vernieuwende bouw, zoals waterwoningen. Landschappelijke, natuurhistorische en culturele 

waarden worden gerespecteerd.  
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ONDERWIJS IN NISSEWAARD 

 

Gezond en veilig leren 

Kinderen moeten alle gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. D66 vindt dat 

scholen samen met de gemeente een taak hebben bij het investeren in de voorwaarden 

hiervoor. Gezondheid en veiligheid vormen de basis van talentontwikkeling. Scholen moeten 

kunnen zorgen voor een veilig onderwijsklimaat waar aandacht is voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen: negatief gedrag zoals pesten wordt niet getolereerd en positief 

gedrag wordt juist spelenderwijs beloond. Een goede school is ook een gezonde school. Dat 

betekent: aandacht voor gezondheid in schoolbeleid en in de klas, gymlessen door een 

vakleerkracht en schoolgebouwen met een goed binnenklimaat. Het kan niet zo zijn dat 

leerprestaties van kinderen worden beperkt doordat ze in slecht geventileerde ruimtes les 

krijgen. Samen met scholen wordt gekeken naar de kwaliteit van de huisvesting en wordt 

indien nodig in gezamenlijkheid actie ondernomen.  

 

Schaalgrootte en bereikbaarheid 

Scholen moeten niet te groot en niet te klein zijn. Kwaliteit van het onderwijs is een 

voorwaarde. Een goede spreiding van de scholen over de gemeente staat voorop.  

Basisscholen dienen te voet of op de fiets goed bereikbaar te zijn. Dat stimuleert kinderen 

om zelf naar school te gaan. Gesubsidieerd leerlingenvervoer voor kinderen met ziekte of 

handicap blijft mogelijk. Gesubsidieerd leerlingenvervoer op basis van levensovertuiging wijst 

D66 af.  

 

Aanpak schoolverzuim 

Ongeoorloofd schoolverzuim moet aangepakt worden, omdat dit veelal leidt tot voortijdig 

schooluitval. D66 wil een strakke aanpak van ongeoorloofd schoolverzuim waarbij met name 

aandacht is voor achterliggende oorzaken zoals bijvoorbeeld psychische problematiek, 

verslaving of schulden. Om onze jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt is een 

startkwalificatie onontbeerlijk.  

 

Passend onderwijs 

De invoering van het passend onderwijs leidt er toe dat elk kind zoveel mogelijk in het  

basisonderwijs les krijgt van leraren die sneller en eerder onderwijs op maat kunnen bieden. 

Scholen hebben de taak om voor elk kind een passende plaats te garanderen. D66 vindt dat 

daarbij een goed onderwijskundig klimaat voor alle kinderen in de school gegarandeerd moet 

blijven.  
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ECONOMISCH NISSEWAARD 

 

Ruimte voor ondernemers 

Nissewaard kent een goed vestigingsklimaat voor bedrijven die zich in de gemeente willen 

vestigen met passende activiteiten. Havengerelateerde industrie is welkom, mits passend 

binnen de nieuwe gemeente. Ook hier dient de gemeente de regels te versimpelen en te 

stroomlijnen, zodat een ondernemer snel kan handelen zonder al te veel rompslomp. De 

ondernemer moet via één contactpersoon bij de gemeente terecht kunnen.   

 

Betere aansluiting op de arbeidsmarkt 

De haven is een belangrijke motor voor werkgelegenheid. Veel inwoners van Nissewaard 

werken in het haven- en industrieel complex. De haven biedt nog steeds kansen op werk. 

Voorwaarde is wel dat de werkzoekenden de juiste kwalificaties hebben. Dat is nu vaak niet 

het geval. In de scheepsbouw zijn bijvoorbeeld nauwelijks lassers te vinden.  D66 staat voor 

een betere aansluiting op de arbeidsmarkt: samenwerking tussen bedrijven, scholen en de 

gemeente wordt gezocht om werklozen of schoolverlaters op te leiden voor werk.  

 

Regionale samenwerking 

De economie in Nissewaard is niet eilandgebonden. Het blijft nodig om de samenwerking te 

zoeken op Voorne-Putten, maar zeker ook in de Metropoolregio waar economie en 

werkgelegenheid een van de speerpunten van beleid wordt. Nissewaard moet die 

samenwerking met andere gemeenten aangaan. 
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NISSEWAARD IN BEWEGING 

 

Sportaccommodaties  

De gemeente bevordert de deelname aan sport en maakt deze toegankelijk voor kinderen, 

jongeren en ouderen. De gemeente heeft aandacht voor de kwaliteit van bestaande 

sportaccommodaties en voorzieningen. Samen met onze partners onderzoekt de gemeente 

of het mogelijk en wenselijk is om meer ruimte en verantwoordelijkheden aan 

sportverenigingen te geven. De beschikbare accommodaties worden multifunctioneel 

gebruikt. De gemeente ondersteunt initiatieven van inwoners om gemeentelijke 

accommodaties te exploiteren. De twee buitenzwembaden in Bernisse moeten blijven 

bestaan.  

 

Jeugd- en breedtesport 

Waar het gaat om ondersteuning legt D66 nadrukkelijk de prioriteit bij de jeugd- en de 

breedtesport. Van verenigingen mag een inspanning verwacht worden als het gaat om het 

bevorderen van de maatschappelijke participatie van bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, 

ouderen, allochtonen, mensen met een laag inkomen en gehandicapten.  

Bewegen 

Ook inwoners die niet in georganiseerd verband sporten, worden gefaciliteerd in het 

bewegen door goede fietspaden, wandelpaden, voetbalveldjes en andere 

sportgelegenheden.  
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BEREIKBAAR, SCHOON EN VEILIG NISSEWAARD 

  

Goede bereikbaarheid 

Goede bereikbaarheid is onontbeerlijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Ook met 

openbaar vervoer en op de fiets moeten alle kernen bereikbaar blijven. Buslijn 106 vraagt 

aandacht. Deze niet geheel rendabele buslijn verbindt een aantal kernen met Spijkenisse en 

met Hellevoetsluis. Samenwerking met andere gemeenten op Voorne-Putten en met 

Rotterdam is van groot belang. 

 

Veilige buurt 

Mensen voelen zich soms onveilig in hun eigen buurt of leefomgeving. Dit komt vaak door 

verloedering of door overlast. D66 zet in op een schoon en veilig Nissewaard. Een veilige 

buurt in een opgave voor bewoners, gemeente en politie. D66 wil dat de belangrijkste 

veiligheidsproblemen in de buurt worden bepaald door bewoners. Zij weten immers het beste 

wat er in hun leefomgeving aan de hand is. In samenspraak met professionals wordt 

gekeken hoe deze problemen worden aangepakt en wat bewoners daar ook zelf aan bij 

kunnen dragen. Zo kan de eigen kracht van de buurt helpen om Nissewaard veiliger te 

maken. 

 

Een schone omgeving 

Afval wordt gescheiden opgehaald. Plastic afval wordt gescheiden van GFT-afval en 

restafval. Ook in het buitengebied moet aandacht zijn voor het opruimen van rommel.  
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BESTUUR IN NISSEWAARD 

 

Slagvaardig en transparant bestuur 

Het bestuur en de organisatie staan de komende jaren voor flinke uitdagingen. Het 

takenpakket van de gemeente wordt groter en zwaarder door de decentralisaties, maar voor 

die taken krijgt de gemeente minder geld. Ondanks deze moeilijke omstandigheden vindt 

D66 dat de gemeente voor bewoners en organisaties een betrouwbare partner moet zijn. De 

gemeente dient een goede relatie tussen alle inwoners van Nissewaard te bevorderen, onder 

andere door ruimte te geven aan vrijwilligers en organisaties op maatschappelijk gebied.  

 

Innovatie en duurzaamheid 

Er is alleen bemoeienis van de gemeente waar nodig. Daarbij is er aandacht voor typische 

overheidstaken zoals leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Waar het nodig is, speelt de 

gemeente een rol in het ondersteunen van kwetsbare personen. D66 staat voor een 

zorgvuldig en spaarzaam beleid gericht op het ontwikkelen van economische en sociale 

kansen voor alle mensen in de gemeente, ongeacht achtergrond, uiterlijk, leeftijd of sekse. 

Innovatie, duurzaamheid en diversiteit zijn hierbij kerngedachten. D66 gaat met open vizier 

op zoek naar innovatieve, duurzame en geschikte oplossingen. 

 

Financiën op orde 

Duurzaamheid geldt ook op financieel gebied: voor alle activiteiten dient er financiële dekking 

te zijn. Daarbij hoort een transparante en effectieve planning- en controlcyclus met een 

sluitende begroting op basis van heldere doelstellingen en prioriteiten.   

 

Minder regels 

De huidige gemeentelijke regelgeving werkt soms belemmerend voor verenigingen en 

stichtingen die op vrijwilligers steunen. Paracommerciële activiteiten zijn beperkt mogelijk.  

D66 streeft naar een eenvoudiger en efficiënter systeem waarbij partijen kunnen voldoen aan 

alle verplichtingen zonder eindeloos geconfronteerd te worden met ingewikkelde en 

tegenstrijdige regels en voorschriften van overheidswege. Een opgave voor het openbaar 

bestuur dient juist het stimuleren van vrijwilligerswerk te zijn, waarbij ambtelijke drempels 

worden verlaagd. De maatschappelijke opbrengst moet voorop staan, niet de regelgeving. 
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DE TOEKOMST VAN NISSEWAARD 

Een gezonde en veilige omgeving is belangrijk voor het welzijn van de bewoners, bezoekers 

en ondernemers in Nissewaard. D66 kiest voor een toekomst waarin wij vertrouwen op de 

eigen kracht van Nissewaard, waarin wij streven naar een duurzame en harmonieuze 

samenleving, waarbij het denken en handelen niet alleen op lokaal niveau plaatsvindt, maar 

wij ook over de gemeentegrenzen heen durven te kijken. Waarbij wij de grondrechten die wij 

hebben verworven, zullen koesteren en op zoek gaan naar de waarden die wij met z’n allen 

kunnen delen. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Ga stemmen op 19 november. Stem op D66. D66 voor een sterker Nissewaard! 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 


