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Voor de toekomst, door de toekomst

VOORWOORD
Jong Nissewaard is een nieuwe politieke partij die ontstaan is vanuit een gedeeld toekomstgericht ideaal onder
een groep zeer gemotiveerde jongeren. Ons hoofddoel is om de ideeën van de jongeren te verkondigen in de
gemeenteraad. Wij willen onze gemeente naar een hoger niveau tillen met een realistisch en vooruitstrevend

programma. Onze partij bestaat uit een diverse groep jongeren met een breed scala aan interesses en expertises.
Met deze variatie willen wij de klassieke politieke kaders van links en rechts doorbreken. Wij geloven dat de beste

oplossingen gevormd worden door discussie en debat, vooral met de burger zelf. Daarom zullen wij een partij van én
voor iedere inwoner zijn. We bestaan dan wel uitsluitend uit jongeren, maar we staan niet alleen voor jongeren. In dit
programma zult u standpunten vinden die allemaal betrekking hebben op onze hoofddoelgroep, maar die ook veel

verder gaan dan dat. Ons programma is uniek, omdat wij bij onze standpunten direct uitleggen hoe wij dit concreet
willen maken. In de politiek missen wij als jongeren namelijk vaak de vertaling naar de praktijk. Het programma is

zo opgebouwd dat we bij elk thema de vertaalslag maken naar de actualiteit en vervolgens onze punten opstellen.
Onder ieder punt is te lezen waarom we dit willen en hoe we het willen realiseren.

Voor de raadsperiode van 2022 – 2026 heeft Jong Nissewaard een tiental speerpunten waarvoor zij zich wil
inzetten:

1. De inwoners, in het bijzonder jongeren, meer betrekken bij het politieke proces, onder andere via lokale referenda;
2. Een technisch hbo-departement in Nissewaard openen;
3. De veiligheid in Nissewaard verbeteren, bijvoorbeeld door meer in te zetten op vroegsignalering;
4. Het winkelcentrum van Spijkenisse herinrichten;
5. Een groter sociaaleconomisch vangnet voor jongeren creëren, door het oprichten van een Servicepunt Arbeid;
6. Een nieuw circulair bedrijventerrein realiseren tussen Geervliet en Spijkenisse;
7. De A4-Zuid aanleggen om de bereikbaarheid van Nissewaard te vergroten;
8. De woningbouw en huisvesting bevorderen;
9. Een volledig functionerend ziekenhuis met een 24-uurs voorziening verwezenlijken;
10. De inwoners stimuleren om meer te gaan sporten door het starten van een marketingcampagne.
Stem op 16 maart 2022 Jong Nissewaard de gemeenteraad in, dan gaan wij knokken voor bovenstaande punten.
Geef ons een stem, dan vertolken wij de uwe.
Voor de toekomst, door de toekomst.

Vincent Korbee, lijsttrekker Jong Nissewaard
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THEMA 1. JEUGD & JONGEREN
Jongeren betrekken
Vaak horen we hoe jongeren ondervertegenwoordigd zijn in de politiek en meer betrokken moeten worden in

politieke processen. Helaas wordt er te weinig gedaan om deze ambities te realiseren. En wanneer jongeren wel
invloed kunnen uitoefenen, is deze invloed alsnog beperkt. Jongeren hebben veel bij te dragen aan de politiek
van nu, aangezien veel politieke onderwerpen betrekking hebben op deze doelgroep (denk aan de wooncrisis,
digitalisering en veiligheid).

Bezuinigingen Jeugdzorg
Sinds 2015 is de uitvoering van de jeugdzorg gedecentraliseerd. Dit had als gevolg dat de gemeenten

verantwoordelijk werden voor dit takenpakket. In essentie zou dit geen probleem moeten vormen, maar door de

forse bezuinigingen die erbij kwamen, houden gemeenten weinig over voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Dit is erg
zorgelijk, gezien er door corona veel jongeren kampen met problemen.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. De jeugd en jongeren meer betrekken bij het politieke proces.
Om de jeugd en jongeren zoveel mogelijk te betrekken bij het politieke proces, is het noodzakelijk om als gemeente
belangrijke politieke vraagstukken, documenten en debatten op sociale media te verspreiden. Ook moeten politici

de jongeren vaker uitnodigen om een bijdrage te leveren aan de politieke besluitvorming. Tot slot moeten jongeren
worden aangemoedigd om gebruik te maken van het inspreekrecht van burgers.

2. Een signaal afgeven aan het Rijk om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te draaien.
Door samen met politieke partijen uit andere gemeenten een signaal af te geven aan het Rijk, is het mogelijk om

dusdanig veel druk uit te oefenen dat er uiteindelijk meer middelen beschikbaar komen voor de jeugdzorg. Deze
middelen kunnen vervolgens gebruikt worden om te investeren in nieuwe jongerencentra.
3. Een groter sociaaleconomisch vangnet creëren voor jongeren.
Het creëren van een groter sociaaleconomisch vangnet voor jongeren is belangrijk, omdat we hiermee deze

doelgroep steun bieden bij het werken aan hun toekomst. Een positief effect hiervan is dat jongeren niet afdwalen
naar delen van de maatschappij die hen geen perspectief bieden, zoals de criminaliteit.

Om dit te realiseren willen we een Servicepunt Arbeid (ook wel Jongerenpunt) oprichten in Nissewaard. Dit

refereert naar een onderdeel van het aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid in Den Haag. Het Servicepunt is een

laagdrempelige plek waar jongeren ondersteuning kunnen zoeken bij het vinden van werk, stages en opleidingen.
Hier kunnen ook trainingen en cursussen gevolgd worden, waarmee jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt
kunnen vergroten. Eén van de bestaande jongerencentra kan worden gebruikt als vestigingslocatie van dit
Servicepunt.

4. Een grotere rol voor het Jongerenpanel.
Het Jongerenpanel is een laagdrempelig orgaan van de gemeente, waarin jongeren hun steentje kunnen bijdragen
aan gemeentelijk beleid. Om de invloed van het Jongerenpanel te vergroten, willen we dat de ideeën van de

jongeren meer meegenomen worden in de commissie- en raadsvergaderingen. Dit kan gerealiseerd worden door
raadsleden meer het Jongerenpanel op te laten zoeken.

Verder willen wij de bereikbaarheid van het Jongerenpanel vergroten. Dit willen wij doen door op de
gemeentewebsite de mogelijkheid te bieden om voorstellen te doen aan het Jongerenpanel.
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5. Meer verbinding genereren tussen jongeren en ouderen.
Een sterke connectie tussen de jongere en oudere doelgroepen is gewild, omdat dit leidt tot een wederzijdse
leerband. Jong Nissewaard wil dat de gemeente als verbindende partij optreedt bij de organisaties die deze
doelgroepen vertegenwoordigen. Zo kan de gemeente ook meer draagvlak creëren onder jongeren om
vrijwilligerswerk te doen voor de ouderen.

6. Initiatieven steunen die ertoe bijdragen dat jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen.
De talentenshow van PULS is een voorbeeld van een initiatief dat helpt bij de talentontwikkeling en -ontdekking van
jongeren. We nodigen organisaties graag uit om meer van dit soort initiatieven te nemen.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
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THEMA 2. BESTUUR & INWONERS
Versterken lokale democratie
Op 10 juli 2018 werd in Nederland het raadgevend referendum afgeschaft. Het raadgevend referendum was een

middel waarmee burgers de kans kregen om raad te geven over een wetsvoorstel. Wat betreft Jong Nissewaard, is
dit een groot goed van de democratie, aangezien een democratie gebouwd is op het idee dat het volk de grootste

zeggenschap heeft. Ook op lokaal niveau moeten burgers in staat gesteld worden om grotere invloed uit te oefenen
op de politiek, want ook hier worden besluiten genomen die impact hebben op de het dagelijks leven van mensen.

Bij grote thema’s, zoals duurzaamheid en infrastructuur, moet er daarom de mogelijkheid zijn voor een referendum.
Hiermee worden de inwoners meer betrokken bij het politieke proces.

Verbeteren relatie tussen lokale overheid en burger
‘Nederlanders willen in 2030 een overheid die eerlijk en begripvol is. Ook wensen zij een overheid die snel reageert

en hen met kennis van zaken op weg helpt.’ Dit was een conclusie n.a.v. een onderzoek van KANTAR in opdracht van
de nationale ombudsman. Jong Nissewaard (h)erkent problematiek in de relatie tussen overheid en burger. Wat ons

betreft moet de overheid – en dus ook de gemeente – een aanspreekpunt zijn voor iedereen. Onnodige bureaucratie
en trage informatievoorziening dienen daarbij aangepakt te worden.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. De inwoners, in het bijzonder jongeren, meer betrekken bij het politieke proces.
Dit willen wij bereiken door enerzijds online meer mogelijkheden te bieden om invulling te geven aan de lokale

politieke agenda (denk aan online formulieren op de gemeentewebsite en een grotere aanwezigheid op sociale

media). Anderzijds is het belangrijk om fysiek meer aanwezig te zijn in wijken, om met de inwoners in gesprek te
gaan en zo zaken op de politieke agenda te zetten.

Daarnaast willen wij lokale raadgevende referenda invoeren. Dit kunnen we verwezenlijken door een

referendumverordening vast te stellen binnen de kaders van de Gemeentewet (artikel 147). Vervolgens moet er een

commissie aangesteld worden die gaat kijken hoe het referendum praktisch georganiseerd kan worden. De optie
van E-democracy (een laagdrempelige online variant) sluiten we daarbij niet uit.

2. Nog meer kern- en wijkgericht werken, hieronder valt o.a. het stimuleren van bewoners- en
ondernemersinitiatieven in de wijken en kernen.

Kern- en wijkgericht werken is belangrijk, omdat de gemeente hierdoor een beter beeld krijgt van wat er gaande is
onder de inwoners. Dit kan gerealiseerd worden als de gemeente vaker in de wijk aanwezig is om poolshoogte te
nemen van wat er in de wijk speelt.

3. Onnodige bureaucratie tegengaan.
Er moet gekeken worden naar mogelijkheden om te snijden in het ambtenarenapparaat. De ICT-dienstverlening

is daarvan een goed voorbeeld (zie Thema Digitalisering). Door overbodige functies en processen weg te werken,

wordt de gemeentelijke dienstverlening efficiënter. Dit komt de burgers ten goede, omdat zij op deze manier sneller
gebruik kunnen maken van de dienstverlening.
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4. Actieve dienstverlening vanuit de gemeente.
Dit kan bereikt worden door meer onlinemogelijkheden toe te voegen, denk aan een online chatfunctie op de

website van de gemeente Nissewaard, waar mensen direct vragen kunnen stellen vanuit huis. Daarvoor hoeven zij

dus niet naar het gemeentehuis te komen, noch lang te wachten op een antwoord via de mail. Dit is vooral goed voor
de minder mobiele inwoners. Bovendien zal dit leiden tot minder lange wachttermijnen voor een reactie vanuit de
gemeente.

Bij actieve dienstverlening hoort echter ook een controle op deze dienstverlening. Om de controlerende taak van de
gemeenteraad beter uitvoerbaar te maken, willen wij jaarlijkse audits voor de dienstverlening binnen de gemeente.
De uitkomst van deze audits moet openbaar beschikbaar gesteld worden, dit komt ook punt 5 ten goede.

Afbeelding 1: Voorbeeld van toevoeging aan online dienstverlening.

5. Toegankelijke en transparante informatievoorziening.
Jong Nissewaard wil informatie op de website van de gemeente ook in het Engels beschikbaar stellen, zodat
iedereen op de hoogte is van belangrijke voorstellen, besluiten en ontwikkelingen in de gemeente.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
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THEMA 3. VEILIGHEID
Steekincidenten en drugscriminaliteit
Kijkende naar de vele steekincidenten van de afgelopen jaren, is veiligheid misschien wel het belangrijkste thema in
de gemeente Nissewaard. Helaas vinden deze incidenten veelal plaats onder jongeren. Dit vraagt dan ook om een

aanpak die meer gericht is op deze doelgroep. Naast messengeweld is ook drugscriminaliteit een heet hangijzer. De
gemeente Nissewaard kampt namelijk steeds meer met drugs.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Inzetten op vroegsignalering o.b.v. risicosignalen.
Voorbeelden van risicosignalen zijn frequent spijbelgedrag of een zwakke sociaaleconomische achtergrond. Dit
idee vergt veel samenwerking tussen meerdere instanties, waarbij de gemeente de centrale verbinder is tussen
deze instanties. Door op de hoogte te zijn van bepaalde gegevens kunnen handhavers beter aandacht vestigen
op personen die het grootste risico lopen om af te dwalen naar de criminaliteit. Vroegsignalering maakt het

dus mogelijk om criminaliteit effectiever in de kiem te smoren, dit blijkt ook uit meerdere rapportages over de

toepassing van deze preventieve maatregel. Bij dit plan moet echter ook de kleine kanttekening gemaakt worden dat
het verzamelen van risicogegevens een privacygevoelige zaak is. Daarom zouden wij een termijn willen vaststellen

voor het bewaren van de gegevens. Deze termijn moet niet té lang zijn, omdat dit de privacy van mensen beschadigt,
maar ook niet té kort, omdat er dan geen mogelijkheid is om het risico in te dammen. Een termijn van een aantal
maanden is daarom gepast.

2. Meer samenwerking tussen jongerenwerkers en wijkagenten, de jongerenwerkers meer inzetten en
wijkambassadeurs installeren.

Deze punten vallen voor Jong Nissewaard onder een breder aanvalsplan tegen jeugdcriminaliteit. Om dit te

verwezenlijken, willen we dat de gemeente als verbindende partij optreedt tussen de jongerenwerkers, wijkagenten,

buurtboa’s en wijkambassadeurs. Wijkambassadeurs zouden jongeren of publieke figuren kunnen zijn die met name
met jongeren in gesprek gaan en zo vroeg kunnen anticiperen op eventuele criminele activiteiten of afdwalingen
naar het criminele circuit.

3. Fouilleer- en inleveracties op vaste plekken en tijdstippen. Op bepaalde variabele momenten ook fouilleren
op scholen en sportverenigingen.

Inlever- en fouilleeracties hebben in het verleden goed gewerkt als preventieve maatregelen tegen messengeweld.
Wij vinden dat dit breder ingezet kan worden door bijvoorbeeld ook fouilleeracties uit te voeren op locaties die niet
vaststaan, zoals sportverenigingen.

4. Op basisscholen beginnen met het creëren van bewustwording over wapenbezit en geweld.
Wapenbezit is een structureel probleem onder jongeren wat steeds vroeger begint, daarom wil Jong Nissewaard

al op de basisschool beginnen met het creëren van bewustwording hierover. Bij dit punt is het belangrijk dat er niet
uitgegaan wordt van de standaardvorm van een voorlichting, waarbij iemand van een organisatie komt vertellen

dat je geen wapens mag dragen op straat. De bedoeling is dat een ervaringsdeskundige een aangrijpend verhaal
komt vertellen dat aansluit op de doelgroep. Wij zien dit niet als een reguliere voorlichting, maar meer als een

bewustwording van de consequenties van wapenbezit en geweld. Daarbij kan er worden gedacht aan het mondiger
maken van jongeren om zo te stimuleren dat ze kiezen voor het oplossen van problemen met woorden. Vervolgens
moet het creëren van deze bewustwording worden voortgezet op de middelbare school.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
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Hoogvliet

Spijkenisse

Afbeelding 2: Veiligheidsrisicogebieden Spijkenisse.

5. Een coffeeshop terug in Spijkenisse tegen de aanpak van drugscriminaliteit.
Wij willen een motie indienen om de gedoogvergunning voor de realisatie van een coffeeshop weer te verlenen.
Deze was in 2010 ingetrokken door burgemeester Salet. Nadat het door de gedoogvergunning mogelijk is om

een coffeeshop te openen, is het aan lokale ondernemers om dit te doen. Jong Nissewaard is aan de andere kant

niet blind voor mogelijke overlast. Daarom willen wij een maximale openingstijd (20.00) en moet de coffeeshop op
een afgelegen plek worden gebouwd. Tot slot, om criminele activiteiten uit het verleden te voorkomen, moeten er
controles uitgevoerd worden bij de coffeeshop (in overeenstemming met de wet).
6. Genoeg cameratoezicht op zogeheten ‘hotspots’.
We willen dat de gemeente gaat samenwerken met de politie, boa’s en jongerenwerkers om een lijst op te stellen

van hotspots: plekken waar veel criminaliteit plaatsvindt. Bij de hotspots waar geen of onvoldoende cameratoezicht
is, wil Jong Nissewaard camera’s plaatsen.

7. Onderzoek blijven doen naar oorzaken en gevolgen van jeugdcriminaliteit en wapen- en drugshandel.
Om het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van jeugdcriminaliteit te bevorderen, moeten ook deskundigen

die meer datagericht naar deze vormen van criminaliteit kunnen kijken, worden betrokken. Hiermee krijgen we meer
inzicht in hoe we jeugdcriminaliteit en wapen- en drugshandel kunnen tegengaan.

8. Stimuleren van vrije-inloopcursussen bij zelfverdedigingssportverenigingen voor jongeren met
agressieproblemen en voor jongeren die zichzelf willen leren verdedigen.

Dit willen wij verwezenlijken door de gemeente aan te zetten om in gesprek te gaan met vechtsportverenigingen.

In deze gesprekken kan de gemeente peilen of de verenigingen bereid zijn vrije-inloopcursussen aan te bieden aan

jongeren met agressieproblemen of aan jongeren die zichzelf willen leren verdedigen. Als een vechtsportvereniging
hiertoe bereid is, kan de gemeente helpen bij het faciliteren ervan.
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9. Elke vorm van radicalisering binnen de gemeente keihard aanpakken.
Radicalisering is een ernstig proces dat niet getolereerd mag worden. De veiligheid van inwoners en de lokale
democratie komen daarbij namelijk in het geding. Om dit aan te pakken, is het wederom essentieel dat er veel
onderzoek gedaan wordt, zodat radicalisering vroegtijdig in de kiem gesmoord wordt.

10. Een proef starten met SUS-teams (particuliere beveiligers die gespecialiseerd zijn in het vroegtijdig sussen
van uitgaanspubliek) naar Delfts voorbeeld.

Dit idee heeft Jong Nissewaard overgenomen van de gemeente Delft. Daar is er gewerkt met SUS-teams, dit zijn
speciale particuliere beveiligers die vroegtijdig uitgaanspubliek kunnen sussen. Wij willen dat de gemeente een

proef van een aantal weken start om te kijken of hiermee de gezelligheid beter gewaarborgd wordt op plekken als de
Voorstraat. Ook hopen we te zien dat opstootjes sneller opgelost worden.
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Afbeelding 3: Het beoogde werkgebied van SUS-teams in de Voorstraat.
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THEMA 4. ONDERNEMEN & ECONOMIE
Economische Visie
Een van de grootste problemen in Nissewaard is de leegstand die aanwezig is in het centrum van Spijkenisse, als
gevolg van de leegloop door ondernemingen. Hierdoor loopt het centrum het risico op een slechtere toeloop.

Ook de indeling van de pleinen (zeker in vergelijking met andere gemeenten) kan beter. Daarnaast zijn er veel meer
economische zaken die voor Nissewaard van groot belang zijn, zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Onze
economische visie is in grote lijnen gebaseerd op een onderzoek van de Erasmus Universiteit naar de economie
in Nissewaard. Hierin wordt o.a. een scenario-analyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat de grootste kansen voor
Nissewaard liggen in het investeren in de (duurzame) transities die de Rotterdamse haven ook doormaakt.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Het Spijkenisse Centrum herinrichten.
Om ervoor te zorgen dat de toeloop in het centrum van Spijkenisse verbetert, willen wij een drietal veranderingen in
de inrichting van Spijkenisse Centrum. Ten eerste, winkels die buiten het centrum liggen, zoals in de Zuidpassage,
moeten zoveel mogelijk naar het centrum gebracht worden. Hier moet vervolgens een gezonde combinatie

van lokale ondernemers en grote bedrijven te vinden zijn. Ten tweede, de leegstaande panden (bijvoorbeeld in
de Zuidpassage) kunnen gebruikt worden voor andere doeleinden zoals recreatie, werk- en studieplekken en

multifunctionele ruimtes. Ten derde, de pleinen van Spijkenisse Centrum moeten gezelliger worden. Om dit te

realiseren moet er meer horeca gevestigd worden op de pleinen. Door bovenstaande drie punten verbeteren we de
toeloop, wat het ondernemerschap en het vestigingsklimaat in het centrum ten goede komt.

Op de pleinen moet er meer
horeca komen.

Meer afgelegen locaties, zoals het
Kolkplein, kunnen beter gebruikt
worden om de woningvoorraad
voor starters uit te breiden.

De winkels die in de Noord- en
Zuidpassage zitten, willen we meer
centreren (dieper het centrum in
krijgen). Deze panden kunnen
vervolgens benut worden voor
andere doeleinden, zoals recreatie
of multifunctionele ruimtes voor
studenten.

De Voorstraat moet een plek zijn
voor horeca en
uitgaansgelegenheden

Afbeelding 4: Herinrichting Spijkenisse Centrum.
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2. Een nieuw circulair bedrijventerrein tussen Geervliet en Spijkenisse (Noordrand/Geuzenlinie) realiseren.
De onderzoekers van de Erasmus Universiteit geven aan dat een groot deel van de bedrijvigheid op de Halfweg

gericht is op havengerelateerde industrie. Dit type bedrijvigheid zal in de toekomst een enorme vooruitgang gaan
boeken door de transitie naar duurzame energie en grondstoffen. Om mee te gaan in de duurzame transities,

wil Jong Nissewaard dat onze gemeente voorop gaat lopen. Dit kan zij doen door het realiseren van een nieuw

bedrijventerrein dat specifiek gericht is op de circulaire economie. Hierdoor zal er ook concurrentie ontstaan met
de bedrijven die momenteel gevestigd zijn op de Halfweg, wat ertoe zal leiden dat ook zij mee zullen gaan met de

circulaire transitie. Dit plan kan echter niet gerealiseerd worden zonder verbetering van de infrastructuur, waardoor
een extra ontsluitingsweg nodig is (zie Thema Bereikbaarheid & Infrastructuur).

Afbeelding 5: Beoogde locatie voor het circulaire bedrijventerrein op de Noordrand/Geuzenlinie.

3. Meer aandacht voor ( jonge) startende ondernemers.
Onder ‘meer aandacht’ verstaan wij een actievere rol van de gemeente om mogelijkheden te creëren voor startende
ondernemers, om zich enerzijds te vestigen en anderzijds te leren van andere (startende) ondernemers. De

gemeente zou dit bijvoorbeeld kunnen doen door een kansenfabriek op te starten, dat is een plek in Nissewaard
waar ondernemers samenkomen (denk hierbij aan het CIC Rotterdam).

4. Proactief investeren in technologische ontwikkeling en innovatie van de haven(industrie).
Omdat de haven een belangrijke economische transitie naar duurzame bedrijvigheid doormaakt, is het van belang
dat Nissewaard hier ook in meegaat, zodat zij niet achter komt te lopen op andere gemeenten. Zodoende moet de

gemeente Nissewaard investeren in innovatie voor efficiëntere productieprocessen die meegaan met de duurzame
trends van deze tijd. Hieronder valt ook het aantrekken van technisch geschoolde mensen naar Nissewaard d.m.v.
een technisch hbo-departement (zie Thema Onderwijs).
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5. De samenwerking in de regio Voorne-Putten en met de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard
versterken.

De Rotterdamse economie is erg dominant en zeer bepalend voor de economische ontwikkeling van Nissewaard.
Naast Nissewaard zijn er andere gemeenten op Voorne-Putten (en in de nabije regio) die ook een sterke

afhankelijkheid van Rotterdam ervaren. Door de samenwerking te bevorderen, kan Nissewaard haar afhankelijkheid

van Rotterdam verminderen en creëren we een sterke regionale economie. Concreet betekent dit dat de gemeenten
actief op zoek gaan naar samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, ondernemersverenigingen en startups.
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THEMA 5. ONDERWIJS
Bezuinigingen
Het onderwijs is de hoeksteen van de samenleving. Dit houdt in dat scholen zowel de ontwikkeling van de jeugd
als hun plaats in de maatschappij in handen hebben. Dit brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee,

ook voor de overheid. Uit de miljoenennota bleek dat er ‘voorgenomen bezuinigingen’ zijn voor de toekomst van

het hoger onderwijs. Jong Nissewaard vindt dit schrijnend, zeker gezien de enorme last op de schouders van de
onderwijzers.

21e-eeuwse vaardigheden
Doordat de maatschappij verandert, is er ook een duidelijke omslag gaande in de manier van onderwijs geven.

Deze omslag kenmerkt zich door de focus op een aantal competenties die passen in de maatschappij van nu. Denk
daarbij aan samenwerken en sociale vaardigheden. Het is van belang dat gemeenten meedenken met scholen om
meer in te zetten op deze ontwikkeling(en).

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Meer investeren in onderwijs en absoluut geen bezuinigingen.
Wij vinden het belangrijk dat er altijd gekeken wordt naar mogelijkheden om te investeren in het onderwijs. De

gemeente zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de optie om te helpen bij het creëren van een groter lesaanbod op

middelbare scholen. Hierbij is het voor Jong Nissewaard van belang dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen
de verschillende niveaus. Investeringen in het onderwijs moeten altijd voor iedereen zijn.
2. Een technisch hbo-departement in Nissewaard openen.
Uit het onderzoek dat in het thema Ondernemen & Economie wordt aangehaald, komt naar voren dat er een tekort

is aan technisch geschoolden in Nissewaard. Om ervoor te zorgen dat wij onze haven(industrie) blijven ontwikkelen,
zijn deze mensen wel nodig. Daarom wil Jong Nissewaard een dependance van het Rotterdam Mainport Instititute
naar de gemeente halen. Gezien het feit dat we dicht bij de Botlek zitten, zijn er ook genoeg mogelijkheden voor
stages en toepassing van praktische kennis.

Rotterdam Mainport Institute
Rotterdam Mainport Institute is een samenwerking tussen STC Group
en de Hogeschool Rotterdam. De RMI biedt een viertal opleidingen aan
die gericht zijn op de scheepvaart. De RMI werkt nauw samen met het
bedrijfsleven en maakt daardoor een handige vertaalslag naar de praktijk.

3. Scholen meer laten samenwerken in de gemeente.
Om dit punt te realiseren, is het voor de gemeente essentieel om als intermediair op te treden, in dit geval tussen
verschillende scholen. Op deze manier zouden er bijvoorbeeld grootschalige schoolprojecten georganiseerd

kunnen worden die door de hele gemeente worden uitgevoerd. Hierbij zullen scholen veel moeten samenwerken,
wat aanhaakt op het volgende standpunt.
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4. Meer focus op 21e-eeuwse vaardigheden.
Om mee te gaan in de transities van deze tijd moet er meer focus komen op 21e-eeuwse vaardigheden. Een vak
waar bijvoorbeeld aan gedacht kan worden, is programmeren en digitale vaardigheden, waarbij er ook les wordt

gegeven over internetgebruik en privacy. Deze transitie is zichtbaar op middelbare scholen, maar kan ook breder

ingezet worden op basisscholen. Deze focus moet echter niet ten koste gaan van het reguliere curriculum. Hierin zijn
geschiedenis, begrijpend lezen en Nederlands nog steeds zeer belangrijke vakken.
5. Meer inzetten op samenwerking tussen studenten, scholen en de gemeente.
De coronacrisis heeft geleid tot veel onderwijsachterstand. Dit is een structureel probleem dat bestreden moet

worden. Jong Nissewaard wil daarom een driehoek samenwerking tussen studenten, scholen (zowel basisscholen
als middelbare scholen) en de gemeente. De gemeente kan helpen bij het regelen van locaties en informatie. De

studenten gaan vervolgens aan de slag met leerlingen die een achterstand hebben opgelopen. Dit is een unieke
kans voor studenten om ervaring op te doen in het onderwijs en de onderwijsachterstanden worden meteen
aangepakt.

6. Aandacht voor de (mentale) gezondheid van leerlingen op scholen.
Zeker door corona zien we dat een groot gedeelte van de jongeren problemen heeft met hun mentale gesteldheid.
Daarnaast is de fysieke gezondheid van jongeren een heet hangijzer. Om hier genoeg aandacht op te vestigen, wil
Jong Nissewaard dat goede voeding en een gezond schoolklimaat een grote rol spelen in de beleidsvoering op

iedere school. Een concreet voorbeeld zou zijn dat er te allen tijde de mogelijkheid is voor leerlingen om naar een
specialist op het gebied van mentale en fysieke gezondheid te gaan.

7. Individueel gerichte lessen op de basisschool en middelbare school.
Bij Jong Nissewaard staat het individu centraal. Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat de goed-presterende
jongeren extra uitdaging krijgen op school en dat de leerlingen die moeite hebben met leren extra aandacht en
ondersteuning krijgen. Met andere woorden: het onderwijs moet passend zijn.
8. Meer richten op variatie in sporten op school.
Op scholen zien we vaak dat gymlessen gericht zijn op balsporten. Dit is niet onlogisch, want daar zijn er simpelweg
veel van. Wij vinden daarentegen dat er meer differentiatie moet komen in het gymaanbod op scholen. Om dit te

bewerkstelligen, moet de gemeente als intermediair tussen de scholen en sportverenigingen staan, om ervoor te

zorgen dat verenigingen ook meer gastlessen komen geven. Dit is voor hen ook meteen een mooie kans om meer
leden te werven én om de sportparticipatie in Nissewaard op te krikken (zie Thema Recreatie, Sport & Cultuur).
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THEMA 6. DUURZAAM ONTWIKKELEN & WONEN
Meer investeren in duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat de afgelopen jaren steeds meer op de politieke agenda komt, als gevolg van
klimaatverandering. Op 24 januari 2020 publiceerde de NOS een artikel dat luidde ‘Nederland heeft minste

duurzame energie van hele EU.’ Graag zien we dat Nederland inzet op het investeren in duurzame ontwikkeling. Hier
komt immers een enorm economisch voordeel op de lange termijn bij kijken: het kunnen verkopen van energie.

Nissewaard heeft de mogelijkheid om in Zuid-Holland één van de koplopers te worden op het gebied van duurzame
ontwikkeling.

Woonprobleem
Een andere landelijke trend die Nissewaard al langer raakt, is de stagnerende ontwikkeling in de woningvoorraad.
Vooral starters op de woningmarkt zijn hier de dupe van. Ook is er veel behoefte aan differentiatie in de
woningvoorraad in Nissewaard.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Inzetten op het bouwen van betaalbare woningen voor starters.
Er lopen op het moment verschillende initiatieven voor het maken van betaalbare woningen voor starters en mensen
met een laag inkomen. StartBlock is een voorbeeld van zo’n initiatief. Dit zijn geprefabriceerde houten woningen

met een oppervlakte van circa 50 vierkante meter. Door de kleinere woonoppervlakte is het ideaal voor starters en
alleenstaanden. Bovendien is het duurzaam, vanwege de HSB (houtskeletbouw) constructie. Tot slot zijn dit soort
woningen betaalbaar, vanwege de korte bouwtijd. Een initiatief als StartBlock wil Jong Nissewaard graag naar de

gemeente brengen. Op deze manier hebben we op een relatief korte termijn betaalbare en duurzame woningen voor
starters.

2. Het voor investeerders onmogelijk maken om woningen die aangewezen worden voor starters en
middeninkomens op te kopen.

Om het eerste standpunt te waarborgen, is het nodig dat de gemeente met een opkoopbescherming komt. Op deze
manier geven we starters in Nissewaard een eerlijkere kans om aan een woning te komen. Er wordt al gewerkt aan
een wetsvoorstel. Jong Nissewaard wil dat gemeenten hun krachten gaan bundelen om bij de landelijke overheid

duidelijk te maken dat er vaart moet worden gemaakt met dit wetsvoorstel. Hoe sneller deze wet er is, des te sneller
gemeenten de woningnood voor starters kunnen aanpakken.
3. Woningen verduurzamen.
Om dit punt te realiseren, willen we dat er ingezet wordt op het verduurzamen van woningen met een laag

energielabel (van label E naar B). Hierdoor valt er meer rendement te winnen doordat de energierekening omlaag

gaat. Daarnaast gaat het comfort van de bewoners omhoog, door bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie aan de
woning houd je namelijk warmte in de winter binnen en in de zomer buiten.

4. Elektrische laadpalen op meer plekken zoals in garages en op parkeerplaatsen.
Het aantal stekkerauto’s neemt in rap tempo toe. Het is daarom niet meer dan logisch dat de gemeente ervoor moet
zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn voor mensen met stekkerauto’s om deze te kunnen opladen. Daarom wil

Jong Nissewaard dat de gemeente budget vrijmaakt voor het realiseren van elektrische laadpalen in garages en op
parkeerplaatsen. Hierbij moet ook gekeken worden naar de behoeften in de kernen. Afbeelding 6 laat zien dat er
genoeg plekken zijn in Nissewaard waar onvoldoende openbare of semi-publieke laadpunten zijn.
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Openbaar laadpunt
Semi-publiekelijk laadpunt

Afbeelding 6: Schets van tekort aan openbare en semi-publieke laadpunten in Nissewaard.

5. In de openbare ruimte altijd kiezen voor ledverlichting.
Ledverlichting is een efficiënt korte termijnplan, waarmee er bespaard kan worden op energie. Dit heeft ook het

positieve gevolg dat ledverlichting goedkoper is, het gaat tenslotte langer mee. Jong Nissewaard wil dat dit een
standaardonderdeel wordt van bouwplannen van openbare ruimtes.

6. Windmolens alleen bouwen als er rekening gehouden wordt met geluidsoverlast, natuurbehoud, recreatie en
de stem van de inwoners.

Ondanks dat Jong Nissewaard een voorstander van duurzame energie is, zijn we erg kritisch op de bouw van

windmolens. Het bouwen van een windmolen is namelijk een ingrijpend project. Daarom willen wij dat er alleen

windmolens gebouwd worden, wanneer er rekening gehouden wordt met de bovenstaande vier belangrijke eisen.
Ook moet worden meegewogen wat er met de energieopwekking gebeurt. Indien het bijvoorbeeld voor eigen

gebruik binnen de gemeente is, kan er beter gekozen worden voor het aantrekkelijker maken van het aanleggen van
zonnepanelen op de daken. Dit is een minder ingrijpend project voor de omgeving en zit verder niemand in de weg.
Bovendien hebben inwoners hier persoonlijk profijt van.

7. Blijven zoeken naar mogelijkheden om in de toekomst andere vormen van duurzame energie te gebruiken,
zoals kernenergie en energie uit waterstof.

Omdat we met wind- en zonne-energie de gemeente niet volledig op duurzame energie kunnen laten draaien, willen
we actief onderzoek doen naar de mogelijkheden van de toepassing van kernenergie en energie uit waterstof. Als
een dergelijk voorstel op tafel komt te liggen, dan zullen wij dit als Jong Nissewaard steunen.
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THEMA 7. BEREIKBAARHEID & INFRASTRUCTUUR
A4-Zuid
Het al dan niet doortrekken van de A4 is een lange strijd in de lokale politiek van Nissewaard. Deze discussie is

onderdeel van een groter bereikbaarheidsvraagstuk dat heerst op Voorne-Putten, namelijk hoe we ervoor zorgen
dat we als regio bereikbaar blijven. Onze regio heeft te maken met veel forenzen, waardoor de bereikbaarheid op

het eiland onder druk staat. Om de economie van Nissewaard te versterken, moet aandacht worden gevestigd op
mogelijkheden tot het verbeteren van de bereikbaarheid.

A4

Pernis

Hoogvliet

Heenviet

A15

Geerviet
Rhoon

Barendrecht
Spijkenisse

Heinenoord
Zuidland

Oud-Beijerland
Nieuw-Beijerland

A29

Mijnsheerenland

Goudswaard

Klaaswaard

Afbeelding 7: Tracé A4-Zuid.

Spijkhopper
Eind september ging een nieuwe vorm van flexibel vervoer van start; de Spijkhopper. Dit kwam in de plaats van

de vaste buslijnen 81 en 85. Hiermee is een poging gedaan tot het verbeteren van de mobiliteit van ouderen en
het realiseren van een flexibeler busnetwerk in Spijkenisse. Dit alles valt onder de categorie bereikbaarheid in
Nissewaard zelf, en op dit gebied kan nog veel worden verbeterd.
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Afbeelding 8: Het lijnennet in Spijkenisse voor de introductie van de Spijkhopper (links) en na de
invoering van de Spijkhopper (rechts).

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. De A4-Zuid aanleggen.
Door de A4-Zuid aan te leggen, creëren we een extra ontsluitingsweg in de regio. Dit is positief voor de

verkeersdoorstroom en maakt het mogelijk om gemakkelijker van en naar werk te reizen. Hierdoor wordt Nissewaard
ook een aantrekkelijkere werk- en woonstad. Om dit te verwezenlijken, willen we samen met de partijen in de gehele
regio die hier ook van zullen profiteren, doorgaan met lobbyen bij de landelijke overheid. Het is echter wel belangrijk
dat er rekening wordt gehouden met de omgeving. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door de snelweg in te leggen of af
te schermen met groene geluidsschermen. Indien de A4-Zuid wordt aangelegd, wordt het ook mogelijk om van de
Baljuwlaan, Maaswijkweg en Schenkelweg 60-wegen te maken.

2. Het buslijnennetwerk verbeteren en stoppen met de Spijkhopper-proef.
Wij vinden de Spijkhopper een verslechtering van de dienstverlening. De uitbreiding van extra haltes is weliswaar
een pluspunt, maar er bestaat een grote kans dat hiermee een afname van reizigers ontstaat op de al rustigere

lijnen. Daarom stellen wij voor om de vaste buslijnen terug te laten keren en wellicht na acht uur ‘s avonds en op de
zondag een flexsysteem in te voeren. Op deze manier wordt er op de drukste momenten vast openbaar vervoer
aangeboden en wordt er tijdens daluren een flexibel alternatief aangeboden.

Daarnaast willen we het buslijnennetwerk verbeteren door een ringlijn te vormen tussen de voormalige buslijnen

85, van metro De Akkers naar metro Spijkenisse Centrum, en 81, van metro Spijkenisse Centrum naar Hekelingen.

Hiermee bieden we een oplossing voor de overvolle bus 85. Ook willen we een herintroductie van de busverbinding
tussen Spijkenisse en Oud-Beijerland realiseren.
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Tussenwater

Hoogvliet
Laanweg

102

Hellevoetsluis

403

Brielle

404

Hellevoetsluis

Hoogvliet
Willemshoevelaan

87

Hofweg

Halfweg 2

Sportlaan

Anjerplein

87

81

Rozenlaan

Wattweg
Kelvinweg

De Vier Werelden

Meubelboulevard

1e Heulbrugstraat

Zinkseweg

Oude Maasweg
Groenoordweg

Vredehofplein

De Ritte

86

Lepelaarhoek

85

Sternhoek

Spijkenisse

Zalmplaat

Elementenweg

Dr.J.M. Den Uyllaan
Centrum

Spijkenisse
Centrum

Donaulaan
IJsselstraat
Spijkenisse
Medisch Centrum

84

81 84 85 86

Rivierlaan

Hekelingseweg
Sterrenhof

85

Planetenlaan

Eikenlaan

87
De Marckenburgh

86

Copernicuslaan

Zomertuinen

Ouverturelaan

Biert

Heemraadlaan
Heemraadlaan

A. RomeinVerschoorlaan
Baarsveen

Dallelaan

Joke Smitlaan
A. van Hattemstraat

106

Ploegvoorde

Bachbaan

87
De Gaard

De Akkers
Westakker

106

Winkelcentrum Maaswijk

De Schouw
Slakkenveen

Wijngaard

Medocgaard

Buntgras

Hellevoetsluis

Vlinderveen

Nijendalsingel

Gebroken Meeldijk

De Kreek
Schaduwgras

Woonkreek

De Waaijer

Biert

Hekelingen

84

Dorpsstraat

Simonshaven

Westdijk

Simonshaven

Afbeelding 9: Verbetering buslijnennetwerk Spijkenisse.

3. Wegen en bruggen opknappen.
De bereikbaarheid van de gemeente moet niet alleen worden verbeterd, maar ook worden gewaarborgd. De

gemeente zou een inventarisatie moeten maken van alle wegen en bruggen die momenteel onderhoud nodig

hebben, om dit vervolgens uit te voeren. Niet-onderhouden infrastructuur geeft immers een slordig stadsbeeld.
4. Vrij reizen in daluren voor ouderen.
In januari 2020 besloot de RET om de dagkaart voor 65+’ers te laten vervallen. Veel ouderen zijn echter afhankelijk
van het openbaar vervoer voor hun mobiliteit. In Rotterdam e.o. hebben ouderen nog steeds de mogelijkheid tot
een Vrij Reizen abonnement. Jong Nissewaard wil dat de gemeente dit ook voor haar ouderen aanbiedt. Dit zou

betekenen dat ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik kunnen maken van gratis reizen met het OV.
5. Meer investeren in deelfietsen in Spijkenisse en het gebruik ervan stimuleren.
Fietsen is niet alleen een gezonde, maar ook een duurzame optie van vervoer. We willen dat er meer gebruik

gemaakt wordt van deelfietsen. De gemeente zou dit mee kunnen nemen in haar plan voor de renovatie van het
metrostation Spijkenisse Centrum door ook hier meer deelfietsen te plaatsen.

6. Kijken naar mogelijkheden om het fietsnetwerk veiliger te maken en uit te breiden.
Om voort te borduren op punt 5 wil Jong Nissewaard graag onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het

fietsnetwerk uit te breiden. Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met de verkeersveiligheid (zie Thema
Veiligheid).
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7. Een onderzoek naar onveilige oversteekplaatsen starten.
De verkeersveiligheid moet worden gewaarborgd en meer incidenten bij onveilige oversteekplaatsen moeten

worden voorkomen. Om dit te doen, moet de gemeente een breed onderzoek naar (onveilige) oversteekplaatsen
starten onder de inwoners.
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THEMA 8. ZORG
Zorgcapaciteit
De coronacrisis heeft ons laten zien wat het effect van bezuinigen op de zorg is. Het heeft laten zien dat onze

zorgcapaciteit flink uitgebreid moet worden. Als we dit niet doen, lopen we het risico dat we bij nieuwe ziekte-

uitbraken onvoldoende plek hebben om de benodigde zorg te verlenen. Hierbij hoort ook de reguliere zorg. Dit

betekent dat iedere gemeente afzonderlijk moet nadenken over wat zij kan bijdragen aan het uitbreiden van de
zorgcapaciteit.

Personeelstekort
Een groot probleem in de zorg is het schrijnend tekort aan personeel. Hier speelt het coronavirus weer een grote rol.
Door het tekort aan personeel zijn veel ontwikkelingen in de zorg op lokaal gebied lastig te verwezenlijken. Scholing

en omscholing zijn essentieel in het aanpakken van dit probleem. Ook in Nissewaard moet hiernaar gekeken worden.

Zodoende wil Jong Nissewaard
1. Een volledig functionerend ziekenhuis met een 24-uurs voorziening.
Om de zorgcapaciteit uit te breiden, is het nodig om een volledig functionerend ziekenhuis met een 24-uurs

voorziening te realiseren. Hieronder verstaan wij een ziekenhuis met de mogelijkheid tot spoedeisende hulp. Om dit
te bewerkstelligen, moet worden onderzocht welke vormen van acute zorg het Spijkenisse Medisch Centrum kan

aanbieden. Dat is namelijk afhankelijk van het aantal beschikbare bedden, operatiekamers en de arbeidscapaciteit.
Om dat laatste uit te breiden, wil Jong Nissewaard een zorgcampus realiseren. Dit houdt in dat zorgorganisaties en
zorgopleiders meer gaan samenwerken om studenten aan te trekken.

2. Een signaal afgeven aan het Rijk om structureel meer geld te krijgen voor WMO-zorg.
Sinds 2015 is de zorg gedecentraliseerd. De overheid probeerde hiermee het sociaal domein dichter bij de burger
te brengen. De gemeenten die nu zelf de taken moesten gaan uitvoeren, kregen echter veel minder geld om dit

te doen. In Nissewaard zien we hier de gevolgen van. De jeugd- en ouderenzorg, die onder de WMO vallen, lijden
hieronder. Hoewel de bestemming van de WMO-gelden altijd in ogenschouw moet worden genomen, is dit geen

argument tegen het plan om bij het Rijk een signaal af te geven. Het is namelijk een feit dat er structureel te weinig
geld beschikbaar wordt gesteld voor de WMO-zorg. Door dit signaal af te geven, is het mogelijk om druk uit te
oefenen, waardoor het budget van de WMO-zorg zal worden uitgebreid. Dit budget zou bijvoorbeeld gebruikt

kunnen worden om een jongerencentrum terug te krijgen in het centrum van Spijkenisse of om de wachtlijsten bij
het JOT weg te werken.
3. Meer AED’s.
Er zijn nog veel locaties in Spijkenisse (en andere delen van de gemeente, zoals Heenvliet), waar geen tactisch

geplaatste AED’s te vinden zijn (zie afbeelding 10). Jong Nissewaard wil dat de gemeente geld investeert om deze

locaties van AED’s te voorzien. Zo voorkomen we dat inwoners dit zelf zouden moeten bekostigen via buurtacties.
Verder willen wij dat inwoners meer geïnformeerd worden over waar de AED’s te vinden zijn. Dit kan door de ‘AED
Locations’-app meer onder de aandacht te brengen.
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Heenvliet
Geervliet

Hoogvliet

Abbenbroek

Spijkenisse

Zuidland

Afbeelding 10: Locaties in de gemeente waar nog geen tactische AED’s te vinden zijn.

4. Meer mogelijkheden tot EHBO-cursussen.
Het plaatsen van AED’s is een noodzaak, maar het leren gebruiken ervan is minstens zo belangrijk. Daarom wil Jong
Nissewaard dat de gemeente met middelbare scholen en sportverenigingen in gesprek gaat om te kijken of hier

ruimte is om EHBO-cursussen aan te bieden. Indien dit niet het geval is, willen wij dat de gemeente deze organisaties
helpt om hier alsnog voor te zorgen.

5. Ervoor zorgen dat ambulances sneller ter plaatse kunnen komen.
Een ander groot probleem is de reisduur van ambulances naar patiënten. Jong Nissewaard ziet in dat dit niet

snel opgelost kan worden, gezien de andere problemen in de zorg op dit moment. Daarom kijken wij vooral naar

oplossingen op de lange termijn, zoals het toepassen van technologie om aanrijtijden te verbeteren. Denk hierbij

aan de implementatie van ai-systemen, zoals die van Stokhos. Daarnaast kan gekeken worden naar het werken met
meerdere typen ambulances, zoals ook in de regio’s Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid gedaan wordt.

Stokhos AI-systeem
Het AI-systeem van Stokhos berekent wat de beste locaties zijn voor
ambulancestandplaatsen. Dit zijn plaatsen waar een ambulance kan
vertrekken en waar voorzieningen te vinden zijn voor ambulancepersoneel.
Met dit systeem is het dus mogelijk om een beter beeld te hebben van de
spreiding van ambulances over verschillende standplaatsen.

6. Mantelzorgers meer waarderen.
Mantelzorgers vervullen een hele belangrijke taak in de maatschappij. Ze helpen mensen in hun directe sociale

omgeving door veel tijd en liefde aan hen te besteden. De lokale overheid zou haar waardering meer kunnen laten
blijken door de Rotterdampas gratis aan te bieden.
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THEMA 9. RECREATIE, SPORT & CULTUUR
Onsportieve gemeente
‘Bijna nergens zulke onsportieve mensen als in Rotterdam, Vlaardingen, Nissewaard en Schiedam.’, dat was de

titel van een artikel in het AD op 18 november 2020. Kijkend naar het aantal actieve sporters, stond Nissewaard op
plek 48 van de top 50 grootste gemeenten van Nederland. Dit is een zorgelijke kwestie waarbij de gemeente moet

ingrijpen, sport is immers voor velen een belangrijk onderdeel van recreatie. Gezien de slechte ontwikkelingen op dit
gebied, moet onze gemeente meer aandacht vestigen op dit thema.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Inwoners van jong tot oud stimuleren om meer te gaan sporten.
Dit willen wij realiseren door een grote marketingcampagne te lanceren. Hierbij moeten zoveel mogelijk

sportverenigingen worden meegenomen in het proces. De gemeente zal dan o.a. online campagne kunnen

voeren. Op deze manier kunnen de inwoners kennis maken met allerlei verschillende sporten en de bijbehorende

verenigingen. Deze campagne staat los van de campagne voor een veilig sportklimaat, deze staat namelijk al op de
gemeentelijke agenda en daar sluit Jong Nissewaard zich bij aan.

Om bijvoorbeeld het hardlopen te bevorderen, willen wij waterfonteintjes plaatsen op populaire hardloopplaatsen in

de gemeente. Verder kan de gemeente meer inzetten op het betrekken van het Topsportteam en het bekend maken
van het bestaan van het Jeugdfonds en Stichting Leergeld.

2. Het uitgaansleven in Spijkenisse aantrekkelijker maken.
Veel jongeren beklagen zich over de geringe hoeveelheid uitgaansgelegenheden in Nissewaard. Om het

uitgaansleven aantrekkelijker te maken, moeten we zoveel mogelijk clubs centreren in de Voorstraat en meer horeca
op de pleinen in Spijkenisse (zie Thema Ondernemen & Economie).
3. Het Volwassenenfonds naar Nissewaard halen.
Het is belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, mee kan doen aan sportieve en culturele activiteiten. Daarom willen

wij dat de gemeente aanhaakt bij het Volwassenenfonds. Met dit fonds wordt het ook voor volwassenen mogelijk om
bij gebrek aan financiële middelen deel te nemen aan sport en cultuur.

Het Volwassenenfonds
Het Volwassenenfonds is een initiatief dat zich onder andere richt op
het wegnemen van belemmeringen voor sporten en bewegen. Hierbij kan
gedacht worden aan financiële ondersteuning en sociale toegankelijkheid.
Het Volwassenenfonds ambieert een inclusieve samenleving waarin
iedereen profiteert van de kracht van sport en cultuur.
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4. Het sport- en speelterrein bij Robbie’s Container in Spijkenisse-Noord uitbreiden tot een volwaardig sporten speelpark.

Het sport- en speelterrein bij Robbie’s Container bestaat uit een tennisbaan, twee voetbalvelden, een basketbalveld,
een speeltuin en een skatebaan. Wij zijn er echter van overtuigd dat de mogelijkheden van deze locatie nog niet
volledig zijn uitgeput. Graag zien we dat er een plan komt om de skatebaan om te bouwen tot een volwaardig

ingelegd skatepark. Ook zou er een calisthenics park gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier wordt dit een

mooie ontmoetingsplek voor jongeren en kan er tegelijkertijd gesport worden. Daarnaast willen we dat de gemeente
gaat kijken naar mogelijkheden om meer sport- en speelterreinen te realiseren in de rest van Nissewaard, zoals in de
kernen.
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Afbeelding 11: Beoogde uitbreiding sport- en speelterrein bij Robbie’s Container
(Spijkenisse-Noord).

5. Cultuurparticipatie stimuleren.
Culturele bewustwording is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een persoon. Het geeft je een beeld

van de normen en waarden in een gemeenschap. Culturele uitstapjes moeten daarom vooral gestimuleerd worden.
Jong Nissewaard wil dit doen door meer geld beschikbaar te stellen voor culturele activiteiten voor basisscholen,

middelbare scholen en ouderencentra. Zeker voor de scholen vinden we het belangrijk dat de kernen (Abbenbroek,
Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland) ook gezien worden als plekken waar deze uitstapjes
georganiseerd kunnen worden. Het bloeit in de kernen immers van de cultuur.

6. Lokale culturele geschiedenis, erfgoed en monumentenbehoud ondersteunen.
De gemeente zou een actieve rol kunnen spelen door culturele geschiedenis, erfgoed en monumenten meer
te promoten richting de ( jongere) inwoners. Dit zal bijdragen aan de culturele bewustwording en participatie.
Bovendien willen we dat de gemeente de realisatie van een museum overweegt.
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7. Meer mogelijkheden voor graffiti-artiesten om zich kunstzinnig te uiten.
Door een aantal plekken aan te wijzen waar graffiti-artiesten zich kunstzinnig kunnen uiten, reduceren we vervuiling
door graffiti op ongewenste plaatsen in de openbare ruimte. Daarom willen we dat de gemeente op meerdere
locaties graffiti-muren plaatst, zoals ook gedaan is bij skatepark Groenewoud.
8. Het Marktplein van Spijkenisse meer inzetten voor evenementen.
Het Marktplein is ideaal voor grote evenementen. Jong Nissewaard ondersteunt dan ook graag initiatieven zoals een
straatvoetbaltoernooi of een festival.
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THEMA 10. OPENBARE RUIMTE & LEEFOMGEVING
Groen & Dierenwelzijn
Jong Nissewaard heeft het behoud en de kwaliteit van natuur hoog in het vaandel staan. De natuur bevat immers

veel voordelen: het is een fijne plek om te recreëren, bevorderlijk voor de gezondheid en het dierenwelzijn, en het

geeft de gemeente een open uitstraling. Naast het behoud van natuur vinden wij dierenwelzijn een belangrijk thema.
Op een goede manier omgaan met dieren is voor ons een basisregel en wij denken dat de gemeente hierin ook een
grote rol kan spelen.

Afval
In januari 2021 verschenen meerdere reportages over chaotische toestanden in Spijkenisse, kijkende naar de

hoeveelheid afval die op straat terecht kwam. Voor Jong Nissewaard is dit onacceptabel, voornamelijk omdat dit
leidt tot een slordig straatbeeld van onze gemeente. Daarom moet er meer aandacht gevestigd worden op het
schoonhouden van straten. Het beter scheiden van afval is daarbij essentieel.

Alle bovenstaande punten zouden ook verbeterd kunnen worden door meer flexibiliteit omtrent de stadswerf, iets
wat als storend wordt ervaren door veel inwoners van de gemeente.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Groenrijke gebieden in heel Nissewaard behouden.
Er moet tegengas gegeven worden wanneer groen opgeofferd dreigt te worden. Hier vallen dus ook het bouwen van

woningen in rijke natuurgebieden en het kappen van bomen in het kader van onderhoud onder. Bovendien bieden wij
volop steun voor meer groen in Nissewaard.

2. Meer nadruk leggen op het schoonhouden van gebieden als de Bernisse door afvalscheiding nóg meer te
bevorderen.

Zoals gezegd, bevatten groenrijke gebieden veel voordelen. Door te veel afval te lozen op deze plekken komen de

voordelen in het geding. We zorgen voor een schoner en groener Nissewaard door meer scheidingsprullenbakken te
plaatsen in groenrijke gebieden zoals de Bernisse. Ook in openbare ruimtes (bijvoorbeeld in schoolgebouwen) moet
er gekozen worden voor scheidingsprullenbakken. Bovendien kan Nissewaard schoner blijven als de gemeente het
gebruik van de BuitenBeter app meer stimuleert.

3. Af van het maximum aantal keren dat afval door inwoners naar de stadswerf gebracht mag worden.
Door een maximum te stellen aan het aantal keren (acht keer per jaar) dat inwoners afval naar de stadswerf mogen
brengen, wordt de kans groter dat afval in het milieu terecht komt of niet gerecycled wordt. Om dit te voorkomen,
willen we dat deze beperking verdwijnt voor de inwoners.
4. Het dierenwelzijn verbeteren.
Om dit te verwezenlijken, moet er zoveel mogelijk samenwerking plaatsvinden tussen de gemeente, dierenartsen,
dierenambulances en het dierenasiel. Daarnaast moet de gemeente ervoor zorgen dat de natuurlijke habitat van
dieren zo min mogelijk verstoord wordt, bijvoorbeeld door niet te maaien in het broedseizoen.
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THEMA 11. DIGITALISERING
Datalekken
Naast de fysieke veiligheid op straat (zie Thema Veiligheid) is ook digitale veiligheid van groot belang. Om datalekken
te voorkomen, moet de gemeente meer doen op het gebied van digitale veiligheid. Daarnaast is het thema ‘privacy’

steeds belangrijker geworden, het bewaken van persoonsgegevens staat daarbij centraal. Als jongeren zien we vaak
dat de huidige politiek onvoldoende kennis heeft van digitalisering. Dit wordt ook wel ‘digibetocratie’ genoemd.

Gezien het belang van dit thema, moet de gemeente meer inzetten op digitale veiligheid, digitale participatie en
digitale dienstverlening.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. ICT-dienstverlening volledig terugbrengen naar de gemeente.
Op dit moment maakt de gemeente gebruik van het Shared Service Center Syntrophos, waardoor de ICT van

Nissewaard sterk afhankelijk is van deze organisatie. Wanneer het met de organisatie Syntrophos minder goed gaat,
lijdt ook de gemeente Nissewaard hieronder. Door te breken met Syntrophos en de volledige ICT-dienstverlening

terug te brengen naar de gemeente, worden we op dit terrein zelfstandig. Dit zou ook betekenen dat er een aantal
zeer gespecialiseerde mensen binnen de gemeente aan de slag moet op het gebied van ICT-dienstverlening en
cybersecurity.

Daarnaast wordt democratische controle een stuk makkelijker als de ICT-dienstverlening volledig in handen is van
de gemeente. Op deze manier zijn alle gegevens snel verkrijgbaar en hoeven deze niet gedeeltelijk opgehaald te
worden vanuit een externe organisatie. Het is hierbij ook van belang dat er regelmatig audits op ICT-vlak gedaan
worden.

2. Meer gebruik maken van opensourcesoftware.
Bij opensourcesoftware hebben gebruikers de mogelijkheid om de broncode van een (computer)programma

aan te passen en te verbeteren. Ondanks dat de continuïteit van opensourcesoftware niet altijd gewaarborgd
wordt, maak je jezelf als gemeente wel onafhankelijk van de grote technologiebedrijven. Het gebruik van

opensourcesoftware kan bovendien een cybersecurity strategie zijn, gezien het feit dat veel cyberaanvallen juist op
de grote technologiebedrijven gericht zijn. Opensourcesoftware zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij kleine
dienstverlening, zoals het maken van afspraken en het ophalen van producten bij de gemeente.
3. Een aparte (deel)wethouder digitalisering.
Digitalisering is een belangrijk onderwerp waar maar weinig mensen écht veel vanaf weten. In het afgelopen
collegejaar was ICT simpelweg een onderdeel van de portefeuille van een wethouder. Wij willen dat er een

aparte (eventueel deeltijd) wethouder komt die zich volop op digitale zaken kan richten, waarbij het bewaken

van persoonsgegevens en privacy twee belangrijke elementen zijn. Daarnaast is een aparte afdeling binnen de
gemeente gericht op ICT-dienstverlening essentieel (zie punt 1).
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4. Digitale participatie stimuleren.
Om op een laagdrempelige manier de inwoners te bereiken, kan de gemeente meer inzetten op het stimuleren van

digitale participatie. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het organiseren van online sessies, zoals digitale spreekuren
met de burgemeester of wethouders, zodat inwoners direct vragen kunnen stellen. Dit bevordert meteen de

inspraak van de inwoners en de transparantie richting hen. De gemeente kan ook leren van andere gemeenten die
al verder zijn in het gebruik van opensourcesoftware en digitale participatie. Zo gebruiken enkele gemeenten het
opensourceplatform OpenStad.

OpenStad
OpenStad biedt een opensourceplatform waarmee inwoners gemakkelijk
en op een interactieve manier invloed en zeggenschap krijgen. Inwoners
kunnen via OpenStad bijvoorbeeld een website ontwikkelen waarop
bewoners van een wijk kunnen aangeven welke bouwprojecten zij graag
verwezenlijkt zien worden in hun woonomgeving.
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THEMA 12. DIVERSITEIT
Een speciaal onderwerp
Diversiteit is een speciaal onderwerp binnen Jong Nissewaard. Wij zien dit namelijk niet als een beleidszaak, maar
meer als een formulering van onze waarden. Voor ons is het belangrijk dat mensen gewaardeerd en beoordeeld
worden op basis van hun kwaliteiten, niet op basis van hun identiteit. Wat dat laatste betreft, is iedereen
gelijkwaardig.

Zodoende wil Jong Nissewaard:
1. Duidelijk maken dat iedereen gelijkwaardig is, ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, identiteit of huidskleur.
Dit betekent dat discriminatie, onrechtvaardigheid en racisme niet getolereerd worden en keihard worden

aangepakt. Jong Nissewaard staat verder open voor initiatieven voor evenementen die zijn gericht op diversiteit,
denk bijvoorbeeld aan een wereldmarkt waar kennis kan worden gemaakt met verschillende culturen. Hiermee
hopen wij tevens dat er meer begrip komt voor elkaar.

2. Het stimuleren van informatievoorziening over verschillende culturen.
Het is belangrijk dat we als inwoners ons referentiekader zo veel mogelijk uitbreiden. Daarom zien wij graag dat er,

bijvoorbeeld op scholen, genoeg aandacht wordt besteed aan verschillende culturen. Hierbij kan wederom gedacht
worden aan een wereldmarkt (zie punt 1).

3. Nieuwkomers in de gemeente stimuleren om een inburgerings- of taalcursus te volgen.
Wij hechten er veel waarde aan dat de Nederlandse taal beheerst wordt door alle bewoners van onze gemeente.

Daarnaast denken wij dat dit niet alleen goed is voor de inwoners die er al wonen, maar ook voor de nieuwkomers
zelf, omdat zij zo makkelijker meegaan in onze maatschappij. Daarom wil Jong Nissewaard dat nieuwkomers een

beroep kunnen doen op een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten van hun inburgerings- of taalcursus, indien zij
in één keer slagen.

4. Aansluiten bij het vervangen van Zwarte Piet door Roetveegpiet.
Sinterklaas is een kinderfeest en dat willen we zo houden. Dit zien wij dan ook als een argument om Zwarte Piet te

vervangen door Roetveegpiet. Voor de kinderen maakt het niet uit welke kleur de piet is, zolang zij maar snoep- en
speelgoed krijgen. Deze volwassenendiscussie moet achterwege gelaten worden en de focus moet weer op de
kinderen komen te liggen.

5. Het individu centraal stellen.
Dit houdt in dat mensen niet beoordeeld worden op basis van ras, huidskleur, seksuele voorkeur of identiteit.

Daarom willen wij bij functies geen quota opstellen. Jong Nissewaard vindt dat iemand gekozen moet worden

o.b.v. kwaliteiten, niet op basis van identiteit. Dit betekent ook dat wij geen voorstander zijn van voorlichtingen
over discriminatie, racisme en genderdiversiteit op scholen. Wij zijn van mening dat dit niet effectief is en een

averechts effect heeft, omdat je hierdoor denormaliseert wat normaal is. In andere woorden; je vestigt hiermee
te veel aandacht op het ‘anders-zijn’ van bepaalde groepen mensen en creëert zodoende een tweedeling. We
ondersteunen echter wel initiatieven zoals de ‘Gay-Straight alliance.’ We vinden het immers belangrijk dat er
voldoende ruimte is voor iedereen om zich veilig te voelen op school.
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6. Het formuleren van een ‘Nissewaardse identiteit’.
Gezien het feit dat Nissewaard nog een relatief nieuwe gemeente is, zien wij graag dat er in samenspraak met de

inwoners een uitgebreide ‘Nissewaardse identiteit’ geformuleerd wordt. Voor Jong Nissewaard zijn waarden zoals
open-minded, kansgrijpend, sociaal en verbindend daarin belangrijk. Hierbij is het van belang dat inwoners uit

Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven en Zuidland en de buurtschap Biert meegenomen

worden in het proces. Deze gedeeltes van Nissewaard hebben namelijk een groot aandeel in de geschiedenis van
onze regio.
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