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INLEIDING
Een mooie, duurzame en groene stad waarin het voor iedereen fijn is om te wonen, 
werken en plezier te hebben. Dat Is waar GroenLinks Vlaardingen naar streeft. 
Een stad waarin cultuur, kunst en historisch bewustzijn ervoor zorgen dat we elkaar 
ontmoeten, plezier hebben, goede gesprekken voeren en elkaar respecteren.

Belangrijk daarbij is dat een stabiel bestuur ervoor zorgt dat Vlaardingen klaar is voor 
deze mooie toekomst. Het is bewezen dat GroenLinks in staat is om deze stabiliteit te 
bieden. GroenLinks is een verbindende factor gebleken in de gemeenteraad en reikt 
de hand naar organisaties die de stad groener, socialer en duurzamer maken.

De financiële situatie van Vlaardingen heeft er jarenlang voor gezorgd dat veel van 
onze wensen niet konden worden verwezenlijkt, maar er gloort nu hoop aan de hori-
zon. GroenLinks komt nu met oplossingen die realistisch zijn en niet leiden tot onno-
dige budgetoverschrijdingen. Een nog belangrijker aspect dan het financiële plaatje is 
de betrokkenheid van de burger. We moeten afwegingen maken op basis van wat we 
horen in de samenleving. 

In dit GroenLinks-programma noemen wij een groot aantal van de belangrijke opga-
ven voor de stad en de mogelijkheden die wij daarvoor zien. 

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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1. BESTUUR & 
DEMOCRATIE
GroenLinks staat voor een stabiel, goed en vooruitstrevend bestuur in de gemeen-
te Vlaardingen. De afgelopen jaren hebben wethouder en fractie van GroenLinks 
Vlaardingen door hun constructieve opstelling bijgedragen aan stabiliteit binnen het 
gemeentebestuur. De veelheid en variëteit aan partijen bemoeilijkt het om tot een 
gedegen bestuur te komen. Maar het kan wel, zo hebben wij laten zien. Samenwer-
ken met verschillende partijen is nodig om de belangrijke maatschappelijke opgaven 
in Vlaardingen aan te pakken. In alle scherpte, maar wel constructief. 

De afgelopen bestuursperiode verkeerde Vlaardingen in een moeilijke financiële situ-
atie. We stonden onder preventief toezicht van de Provincie en hebben moeten be-
zuinigen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid die GroenLinks genomen heeft, leidde 
er mede toe dat de cijfers nu weer in de plus staan. Wat GroenLinks betreft moet ook 
de komende jaren de financiële balans goed op orde blijven, maar houden wij tege-
lijkertijd altijd aandacht voor balans in de stad: leefbaarheid van de stad en kwaliteit 
van leven blijven centraal staan voor de Vlaardingse burger. Voor GroenLinks geldt 
dat de komende periode niet meer automatisch meevallers ten gunste komen van de 
algemene reserve, maar dat we per geval kijken wat het bredere belang van de stad 
het meeste dient: reservering of investering. GroenLinks hecht er belang aan dat we 
die afweging niet vooraf vastleggen, maar steeds opnieuw kunnen maken.

GroenLinks wil onderzoeken op welke manieren het mogelijk is om tot goede sa-
menwerking tussen zoveel mogelijk partijen te komen. De vorm staat daarin vrij. Het 
raadsakkoord was in 2018 een poging tot vernieuwende samenwerking, die helaas 
niet is geslaagd. In de periode 2022-2026 kijken wij opnieuw met een frisse blik naar 
alle mogelijkheden om samen met andere partijen Vlaardingen groener en socialer 
te maken. Dat doen we voor de burgers, maar ook samen met de inwoners, bedrij-
ven en maatschappelijke organisaties die daaraan willen bijdragen. GroenLinks ge-
looft dat we de maatschappelijke opgaven van Vlaardingen alleen in samenwerking 
kunnen oplossen. En daar zal ons bestuur en onze politiek op gericht zijn. 

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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2. VLAARDINGEN
GROENE STAD
Of Vlaardingen een groenere stad kan worden en blijven, hangt helemaal samen met 
wat we willen met de stad. Willen we wonen tussen tegels en schuttingen of groen? 
Als we werken en bewegen in Vlaardingen, willen we dan vervuilde lucht of schone 
lucht inademen? De pauzes die we nemen doorbrengen in het verkeerslawaai of in 
een omgeving waarin we tot rust kunnen komen? Voor GroenLinks zijn die vragen 
heel eenvoudig te beantwoorden. Wij kiezen voor een groen Vlaardingen. Iedereen 
heeft recht op een groene leefomgeving: voor rust, sport, bewegen, maar ook voor 
recreatie en gezond leven zonder luchtvervuiling, verkeers- en industrielawaai. 

GroenLinks wil daarom flink aan de slag. Met ingrijpende vergroening in het centrum.
Met het realiseren en versterken van zoveel mogelijk verbindingen van water en
groen door de stad heen, tussen de vele parken, singels, plassen, de Broekpolder
en de Vlaardingse Vaart. We willen daarbij de knelpunten versneld wegwerken, bij
voorkeur samen met het Hoogheemraadschap. Het Midden-Delfland gebied zien wij
als de groene long voor Vlaardingen en omliggende gemeenten. Daarom moet dit
gebied beschermd worden tegen woningbouw, intensieve landbouw en aanleg van
snelwegen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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1. GROENLINKS KIEST VOOR EEN ECHT GROEN STADSHART
Weg van grauw beton en steen. Een leefbaar centrumgebied, waarin het groen domi-
neert en het autoverkeer wordt teruggedrongen. Daarmee vergroten we de kwaliteit
van het centrum en zorgen zo voor een verbeterd meer prettige en gezonde omge-
ving voor bezoekers van winkels en weekmarkt. Dit groen stadshart vraagt om ver-
binding met de Oost- en Westhavenkade, die op hun beurt ook veel groener moeten
worden. Zo ontstaat een groene verbinding van het Hof naar het Hoofd, tot aan het
Stadsstrand toe. Bij voorkeur met een autovrije Oost- en Westhavenkade, met ruimte
voor wonen, cultuur (Kade 40, museum, galeries) en horeca. Een gebied waar men-
sen graag komen en verblijven. De parkeerbehoefte aan de Oost- en Wetshavenka-
de wordt opgevangen in een parkeergarage als onderdeel van de gestapelde wo-
ningbouw rond metrostation Centrum, zodat we de publieke ruimte open en groen
kunnen inrichten. Het Liesveldviaduct en het Veerplein worden groene stadsparken
met bomen, groen en waterpartijen. Door minder winkeloppervlakte in het centrum
ontstaat er meer ruimte voor horeca en recreatie. De Hoogstraat krijgt hierbij extra
aandacht als een aantrekkelijk wandel-, winkel - en horecagebied. Zo krijgen de Vlaar-
dingers eindelijk weer het centrum waar ze recht op hebben.

2. HET VERSTERKEN EN REALISEREN VAN DE BLAUW-GROENE
VERBINDINGSZONES DWARS DOOR DE STAD
De aankomende Omgevingswet vraagt om een gebiedsvisie met kansen en moge-
lijkheden voor de stad. Wat GroenLinks betreft gaat Vlaardingen zich daarop met 
kracht voorbereiden.  Vergroening van het stadshart en het versterken en realiseren 
van verbindingen via groen en water (de zogenoemde groen-blauwe verbindingen) 
maken daar wezenlijk onderdeel van uit. Evenals de ecologische inrichting van de 
openbare ruimte, het streven naar biodiversiteit en de aanleg van minibossen en het 
flora- en faunabeheer. Deze maatschappelijke waarden worden leidende principes 
bij toekomstige ontwikkelingen en de daarvoor benodigde aanbestedingen. Via de 
Omgevingswet kunnen we daar actief op sturen. 

3. WE INVESTEREN VERREGAAND IN DE FIETSINFRASTRUCTUUR 
Door vol in te zetten op een goede fietsinfrastructuur maken we de fiets als eerste
keuze voor vervoer in en door de stad aantrekkelijker. (Snel-)fietspaden verbinden
alle wijken en omliggende gemeenten op een veilige manier. Fietsers die gebruik ma-
ken van deze fietspaden krijgen overal voorrang op gemotoriseerd verkeer. Vooral bij
flatgebouwen en openbare voorzieningen ontbreken voldoende mogelijkheden om
de fiets veilig te stallen. Er wordt een stadsbrede inventarisatie gemaakt, waarna er 
voor wordt gezorgd dat overal in de stad voldoende voorzieningen zijn. Waar nodig
maken we extra (bewaakte) fietsenstallingen. De fiets is dan in Vlaardingen de meest
voordelige, veilige en snelle optie. De logische eerste keuze voor wie in Vlaardingen
onderweg is.

4. GROENLINKS WIL MET VOORRANG HET OPZETTEN VAN EEN SYS-
TEEM VOOR HET GEBRUIK VAN DEELAUTOS STIMULEREN. 
De openbare ruimte moet zo zijn ingericht dat bewoners zich er prettig voelen en 
er een evenwichtige verdeling is tussen groen, speelruimte voor kinderen en ruimte 
voor fietsers, voetgangers en overig verkeer. Vooral in de oudere wijken is dat even-
wicht verstoord door geparkeerde auto’s. Daardoor komen leefbaarheid, ruimte voor 
andere functies, bereikbaarheid en veiligheid in gevaar. Het gebruik van deelauto’s 
zorgt voor een afname in de behoefte aan parkeerplaatsen.
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5. IEDEREEN HEEFT RECHT OP GROEN.
Vlaardingen moet wat GroenLinks betreft weer de groenste gemeente van Nederland 
worden. Om dit te bereiken moet iedere Vlaardinger groen kunnen zien en beleven 
in zijn of haar directe omgeving. Daarom hanteren we in Vlaardingen de zogenaamde 
3-30-300 vuistregel voor meer en gezonder stadsgroen. Iedereen moet minimaal 3 
bomen kunnen zien vanuit huis, iedere wijk moet voor minimaal 30% uit bladerdek 
bestaan en niemand zou verder dan 300 meter van een park of groene en waterrijke 
ruimte moeten wonen. Groen is geen versiering, maar een recht.

6. IEDERE RENOVATIE OF AANPASSING IN DE OPENBARE RUIMTE 
DIENT VOOR GROENLINKS MÉÉR GROEN, BIODIVERSITEIT EN KLI-
MAATBESTENDIGHEID OP TE LEVEREN. 
De openbare ruimte moet op die manier structureel groener worden. Klimaatveran-
dering is een van de grootste drijvende krachten achter het verlies aan biodiversiteit. 
Als we gericht aan de slag gaan, slaan we twee vliegen in één klap. Bij rioolwerkzaam-
heden, herstraten en andere werkzaamheden is het uitgangspunt “groen toevoegen”. 
Daarbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid groen maar ook om de kwaliteit van 
dat groen. Het toevoegen van groen wordt daarmee een standaard onderdeel in elk 
ontwerp, elk plan en elk project.

7. GROENLINKS ZIET IN VLAARDINGEN VEEL MOGELIJKE LOCATIES 
VOOR HET AANPLANTEN VAN MINIBOSSEN. 
Elke wijk heeft allerlei versteende plekken of locaties met een lage ecologische waar-
de, waar minibossen mogelijk zijn. GroenLinks heeft in Vlaardingen al eerder het ini-
tiatief genomen voor het aanplanten van “minibossen” in de stad. Daarvan zijn er al 
twee gerealiseerd en spoedig volgt een derde. Maar er kan nog veel meer! Inwoners 
kunnen aangeven waar zij met vergroening aan de slag willen en op welke plek een 
minibos gerealiseerd moet worden.
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8. WIJ STAAN VOOR DE BESCHERMING VAN VOGELS, VLINDERS, BIJ-
EN EN ANDERE INSECTEN EN HUN LEEFOMGEVING. 
GroenLinks accepteert niet dat de groei van de stad ten koste gaat van natuurgebie-
den, parken en ander groen. Onze stad moet juist duurzamer en klimaatbestendig 
worden ingericht. Ontwikkeling is goed, maar alleen mét ruimte voor mens en (huis)
dieren, naast niet toegankelijke gebieden, waar de natuur en zijn fauna een veilige en 
rustige plaats geboden wordt. 

9. WIJ ZIJN VOOR ECOLOGISCH BEHEER EN HET INZETTEN OP BIO-
DIVERSITEIT. 
Natuurgebieden als de Broekpolder, parken en groene plekken in onze stad worden 
ecologisch beheerd waarbij de inheemse flora en fauna centraal staan. GroenLinks 
pleit voor aanplant in de buitenruimte met inheemse bomen, bloembollen, heesters 
en (vaste) planten die bestuivende insecten aantrekken. Ingrepen in de groenstruc-
tuur vinden altijd plaats in overleg met omwonenden, met respect voor bestaande 
bomen en met zorg voor het creëren van mogelijkheden voor bijvoorbeeld vogels, 
insecten en planten. In nieuwe gebouwen en bij renovatie komt er meer ruimte voor 
bijvoorbeeld: mussen, koolmezen, zwaluwen en vleermuizen. Daarbij moet er in de 
openbare ruimte veel bij-vriendelijk beplanting komen.

10. GROENLINKS PROMOOT BUURTINITIATIEVEN OM ZWERFAFVAL 
AAN TE PAKKEN.  
GroenLinks ondersteunt burgerinitiatieven als de Buurtbezems om zwerfafval op 
te ruimen. Zo helpen we de Vlaardingers om samen de leefomgeving  schoon te 
houden. Wij zijn voorstander van een samenwerking tussen Stroomopwaarts en de 
Buurtbezems. GroenLinks pleit voor een vaste contactpersoon bij de gemeente om 
coördinatie van buurtactiviteiten goed te laten verlopen. Daarbij laten we nadrukke-
lijk het initiatief bij burgers, waarbij de gemeente ondersteunt. GroenLinks is voor 
het kosteloos ophalen van grofvuil, zodat mensen minder geneigd zijn om grofvuil op 
straat te dumpen. Waar nodig verstrekken we informatie over de gratis ophaaldienst. 
Gratis op laten halen moet zo laagdrempelig mogelijk, om zwerfafval te voorkomen. 

11. WE STREVEN ERNAAR DAT IEDER 
DAK GROEN WORDT.
 Daarom zetten we in op dubbel gebruik van alle 
daken van gemeentelijk eigendom of waar de 
gemeente aan meebetaalt. We promoten dat 
particulieren hun daken transformeren door 
naast rijksbijdragen ook gemeentelijke subsidies 
of voordelen aan te bieden voor groene daken. 
Aan ontwikkelaars voor nieuwbouwprojecten 
worden bij de aanbesteding natuurinclusieve 
voorwaarden gesteld die leiden tot groene da-
ken en een groene inrichting van de betreffende 
openbare ruimte. De 3-30-300 vuistregel is ook 
hier het uitgangspunt.  Om dit te kunnen realise-
ren wordt een concreet plan opgesteld.
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12. GROENLINKS STIMULEERT DE OVERGANG NAAR SCHONER VER-
VOER. 
We doen dit bijvoorbeeld door te werken met milieuzones, waardoor de vervuiling 
wordt teruggedrongen en de omslag naar duurzame mobiliteit bevorderd wordt. 
Door het instellen van milieuzones op wegen rond vervuilende industrie, zoals de 
Deltaweg en de Vulcaanweg, verbeteren we de meest vervuilende plekken in Vlaar-
dingen.

13. WE MAKEN DE SCHOOLPLEINEN GROENER.
Groene schoolpleinen dragen bij aan de klimaatadaptatie en aan het behoud van 
biodiversiteit. Het biedt onze kinderen elke schooldag de kans op natuurbeleving en 
biedt de school mogelijkheden voor natuureducatie, bijvoorbeeld bij het Symbiose-
bos, het Voedselbos en de Heemtuin in de Westwijk. Groen is ook voor onze kinde-
ren een recht. Elk kind zou op school groene ervaringen moeten hebben. Niet alleen 
uit boeken en plaatjes, maar in directe nabijheid, rondom de school.

14. VLAARDINGEN STELT EEN STADSECOLOOG AAN.
 De stadsecoloog geeft advies over ruimtelijke plannen en de inrichting en beheer 
van de openbare ruimte. De stadsecoloog bepaalt hiermee mede hoe de actieve 
vergroening van de stad vorm krijgt. Gekwalificeerd personeel en duurzaam gereed-
schap zijn hierbij randvoorwaarden. Groen is een vak en die expertise moet in de 
gemeentelijke organisatie én in de plannen die de gemeente maakt een structurele 
positie krijgen.  

15. AANDACHT VOOR DIERENWELZIJN ALS ONDERDEEL VAN HET 
BELEID. 
Er komt een nieuwe gemeentelijke nota dierenwelzijn. Daarbij komt een verbod op
het oplaten van (wens)ballonen om schade aan de natuur, milieu en dierenleed te
voorkomen. Er komt diervriendelijke ledverlichting op groenplekken waarmee de 
impact van de openbare verlichting op vleermuizen en andere dieren vermindert.
GroenLinks wil dat bij ingrepen en onderhoud de bescherming van vogelnesten in
acht wordt genomen. Wij kiezen voor vogelvriendelijke windmolens. GroenLinks wil
daarnaast een snelle oplossing voor het huisvestingsprobleem van Dierenambulance
West-Nederland, bij voorkeur in samenwerking met Dierenbescherming Neder-
land. Dit probleem speelt al veel te lang.

16. BROEKPOLDER BLIJFT GROEN EN WORDT KWALITATIEF VER-
STERKT. 
Het lijkt inmiddels onomstreden dat de Broekpolder het grote groen- en recrea-
tiegebied is van Vlaardingen. Maar dat was in het verleden zeker niet vanzelfspre-
kend: daar is hard voor geknokt. Woningbouwplannen in de Broekpolder zijn nu
uitgesloten maar waakzaamheid blijft geboden. Daarnaast kan het gebied nog veel
aan waarde winnen door verdere investering in het groen: meer diversiteit qua bo-
men en beplanting, meer ruimte voor water en kreken. De Broekpolder moet een 
volwaardig kwadrant van Vlaardingen worden waarin wordt geïnvesteerd.
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3. VLAARDINGEN
DUURZAME STAD
Vlaardingen kan heel veel doen om bij te dragen aan een duurzaam Nederland. De 
doelen die landelijk zijn gesteld kunnen we voor een groot deel met de inzet van 
gemeenten halen. Ook in Vlaardingen kunnen we verschil maken. De materialen 
die worden gebruikt bij het bouwen van woningen en kantoren, de mate waarin 
afvalscheiding plaats vindt, het inkopen van materiaal voor haar eigen gebouwen 
en werkzaamheden, de verdeling tussen auto-/vrachtwagenverkeer, OV en de fiets 
binnen haar grenzen, het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s: het zijn 
allemaal zaken waar de gemeenteraad beslissingen over neemt en het college zorgt 
draagt voor de uitvoering. Ook in Vlaardingen kunnen we dit en beter dan we nu 
doen. En de gemeente doet het niet alleen. Er zijn genoeg organisaties, coöperatie-
ven, burgerinitiatieven en bedrijven die met de gemeente hierin kunnen samenwer-
ken. Zo kan de gemeente Vlaardingen samen met de Vlaardingers het verschil maken 
op weg naar duurzaamheid.  

GroenLinks ziet voor de gemeente de rol van regisseur en voorbeeld. Wij gaan niet 
de burgers vertellen wat ze moeten doen, maar hen ondersteunen bij verduurza-
ming. We geven zelf het goede voorbeeld en laten zien hoe het anders kan. Wij ma-
ken duurzame keuzes logisch, als volwaardig en beter alternatief voor niet duurzame 
opties. 

Verduurzaming is voor iedereen. We zorgen dat iedere Vlaardingen naar eigen kracht 
in de transitie mee kan doen. Mensen met een laag inkomen moeten geholpen wor-
den bij het besparen op de energiekosten. Meer draagkrachtige inwoners kunnen 
we ondersteunen bij investeringen in de verduurzaming van hun woning. Daarnaast 
gaan we actief op zoek naar financiële partnerschappen in de stad voor de realisatie 
van projecten, zoals de aanleg van zonnedaken of de bouw van windmolens. Ver-
duurzaming is een rendabele investering. We stimuleren bedrijven om in de stad bij 
te dragen aan milieumaatregelen, vergroening van bedrijfsterreinen, verschonen of 
anders inrichten van hun wagenpark. Projectontwikkelaars moeten gebieden ontwik-
kelen en woningen bouwen volgens de nieuwste, duurzaamste richtlijnen. Iedereen 
kan bijdragen aan de verduurzaming van Vlaardingen. Als we kijken naar de specifie-
ke omstandigheden waarin een inwoner of ondernemer zicht bevindt en we samen-
werken: binnen de wijk, in coöperatievorm, door inspraak voor burgers en onder-
nemers in alle fases van een project. Verduurzaming vraagt om maatwerk en dat wil 
GroenLinks leveren. 

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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1. DUURZAME ENERGIE.
GroenLinks wil niet een allesomvattend ‘raadsakkoord’, zoals na de verkiezingen 
van 2018 is opgesteld, maar een raadsakkoord voor een aantal belangrijke opgaven 
voor de stad. De energietransitie is één van die opgaven dat zich hier bij uitstek voor 
leent. In Rotterdam is de energietransitie op deze manier succesvol opgepakt. De 
Vlaardingse inwoners kunnen in wijkgesprekken invloed uitoefenen op de aanpak 
en opzet van de energietransitie. Er komt uitgebreid voorlichting over de route die 
gevolgd wordt bij de gemeente(raad) en bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
Zo pakken we de energietransitie gezamenlijk op, boren we de energie en creativiteit 
in de samenleving aan, en maken we de energietransitie tot een gedeeld project.  

2. WE ROLLEN DE RODE LOPER UIT VOOR ENERGIECOÖPERATIES.
In Vlaardingen is het Vlaardings Energiecollectief al een belangrijke samenwerkings-
partner. De gemeente en dit collectief trekken samen op bij het verduurzamen van 
wijken en werken samen aan de bouw van windmolens ten westen van de gemeente. 
Die samenwerking dient structureler en intensiever te worden. GroenLinks moedigt 
iedere Vlaardinger aan om lid te worden van een energiecoöperatie. Dit vergroot het 
draagvlak voor de projecten die de gemeente en het collectief samen ondernemen. 
Ook mensen met een kleine beurs kunnen lid worden en hebben evenveel inspraak 
als mensen die grote bedragen inleggen. Niet iedereen kan geld apart zetten voor 
een aandeel in een windmolen of een certificaat voor een zonnedak. GroenLinks wil 
dat de gemeente hierin gaat ondersteunen, door het verstrekken van voordelige le-
ningen aan burgers en door het opzetten van een “revolving fund” voor investeringen 
in duurzame projecten.

3. GROENLINKS STIMULEERT DE PRODUCTIE VAN VOEDING DICHT 
BIJ DE STAD. 
We ondersteunen de Stadslandbouw. Het bewust maken van de manier waarop 
voedsel groeit, educatie over voedselproductie, vinden we erg belangrijk. De biologi-
sche landbouw moet in en om onze gemeente de traditionele landbouw gaan ver-
vangen. Initiatieven zoals van Herenboeren Rotterdam in het Midden-Delfland facili-
teren we zo goed als mogelijk.

4. DUURZAME WERKGELEGENHEID.
De opgaven voor de energietransitie, onder andere uitgewerkt in de Regionale 
Energie Strategie, de RES, leiden tot nieuwe werkgelegenheid. GroenLinks zorgt dat 
ondernemers en onderwijsinstellingen hierop aansluiten. Met het oog op de loka-
le werkgelegenheid en economie koopt de gemeente zo veel mogelijk lokaal in en 
koopt lokaal geproduceerde producten. Duurzaamheid en fair trade krijgen hierbij 
voorrang. De woorden “lokaal” en “duurzaam” staan bij ons centraal.
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5. WE VERLENEN ALLEEN MEDEWERKING AAN ZONNE- EN WIND-
PROJECTEN DIE AAN ONZE GROENE EN SOCIALE VOORWAARDEN 
VOLDOEN.
 Zo zorgen we dat de gemeenschap financieel meeprofiteert en dat de omliggende 
natuur wordt verbeterd. GroenLinks vindt dat we de natuur als uitgangspunt moe-
ten nemen bij de opwekking van energie. We streven ernaar om onze economie en 
energievoorziening af te stemmen op de draagkracht van de natuur. Op deze manier 
heeft dat zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de natuur. En we moeten bezien 
hoe we de omliggende natuur kunnen verbeteren. Zo sluiten de opwekking van scho-
ne energie en natuur op elkaar aan en kunnen zij elkaar versterken.

6. MET ‘WORTEL EN STOK’ ZORGEN WE DAT BEDRIJVEN MEEDOEN 
IN DE ENERGIETRANSITIE. 
Wie mee wil in de transitie krijgt ruimte, wie dat niet wil krijgt het lastig. We zijn 
streng als het gaat om naleving van de Wet Milieubeheer. Tegelijkertijd helpen we het 
MKB actief om besparende maatregelen door te voeren. De vervuiling en het lawaai 
vanuit de industrie in Vlaardingen en directe omgeving pakken we stevig aan. Vervui-
lende industrie is in Vlaardingen voor een groot deel gelegen dichtbij woonwijken, 
soms zelfs er direct naast. Dat veroorzaakt slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast, 
door zowel vrachtverkeer en door directe uitstoot door de bedrijfsvoering. Dat vraagt 
om concrete acties. Gezondheid van mensen gaat wat GroenLinks betreft boven ver-
vuilende bedrijfsvoering. Deze bedrijven moeten grote stappen zetten in het reduce-
ren van hun milieudruk, het verduurzamen en het vergroenen van hun activiteiten, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van walstroom. Wanneer dit niet gebeurt, moet 
dit type bedrijfsvoering worden uitgefaseerd en dient het gebied een andere bestem-
ming krijgen, bijvoorbeeld woningbouw. Maar de gemeente is voor deze bedrijven 
altijd een gesprekspartner, die meedenkt over oplossingen.
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7. NIEUWE BEDRIJVEN ÉN BEDRIJVEN DIE HUN ERFPACHT WILLEN 
VERLENGEN MOETEN AAN DUURZAAMHEIDSEISEN VOLDOEN. 
Bij erfpacht en gronduitgifte moeten duidelijke voorwaarden worden gesteld ten 
aanzien van onder meer het gebruik en de oorsprong van de energie, vergroening 
van bedrijfsterreinen. GroenLinks zet erfpacht dus actief in als instrument om Vlaar-
dingen een schone en klimaatneutrale stad te maken.

8 . WE GAAN HARD AAN DE SLAG MET AFVAL. 
Afval scheiden moet makkelijk zijn. Volgens GroenLinks kan Vlaardingen door meer 
gerichte afvalscheiding nog veel winst boeken. De gemeente kan hoogwaardiger 
afvalstromen (papier, glas, groenafval en restafval) creëren door het uitdelen van 
meer containers voor papier en Groente, Fruit & Eet - aval en het maken van nieuwe 
afspraken over nascheiding.

9. WE ZIJN VOORSTANDER VAN CIRCULAIR BOUWEN. 
Wij zijn voor het gebruik van hergebruikte, herbruikbare en bio-based materialen in 
de bouw. Bij nieuwe bouwprojecten gaat het om het vinden van ontwikkelaars die 
energieneutraal bouwen en vernieuwing in de vorm van circulair bouwen en andere 
aanpassingen omwille van het klimaat daadwerkelijk weten te realiseren. Die partij-
en zijn er, wij zorgen voor de aanbestedingsvoorwaarden en programma’s van eisen 
waardoor zij ook een eerlijke kans maken om aanbestedingen te winnen. Omdat de 
gemeente zelf maar beperkt bouwt, zullen waar mogelijk in het vergunningenbeleid 
aan andere partijen zoals woningcorporaties en bedrijven voorwaarden worden ge-
steld om circulair bouwen te realiseren.
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10. DE GEMEENTE KOOPT CIRCULAIR IN.
Circulariteit wordt in onze eigen gemeentelijke aanbestedingen een belangrijk criteri-
um. Grondstoffen uit producten die de gemeente inkoopt moeten hergebruikt kun-
nen worden, waarna ze ook weer moeten kunnen worden ingezameld. Zo creëert 
Vlaardingen daadwerkelijk een kringloop van grondstoffen. Circulair inkopen is een 
krachtig instrument om klimaat, milieu en grondstoffen te sparen. Door circulair in te 
kopen kunnen we onze eigen milieu-voetafdruk verkleinen en kunnen we onderne-
mingen die hier actief op inzetten voor hun gedrag belonen. Met circulair inkopen is 
Vlaardingen in sommige gevallen duurder uit: niet de laagste prijs, maar de hoogste 
circulariteit is doorslaggevend. Dat zijn investeringen in de toekomst, want circulair 
betekent minder afval, minder uitstoot, minder overlast en minder gezondheidsscha-
de. Daarom is circulair inkopen op de langere termijn economisch voordelig. Mate-
rialen gaan langer mee en behouden hun waarde. De maatschappelijke kosten van 
niet-circulaire producten en materialen zijn beduidend hoger: GroenLinks kijkt voor-
uit en weegt deze effecten op de brede welvaart mee bij investeringsbeslissingen. 
Omdat de gemeente zelf maar een beperkt inkoopvolume heeft, stimuleert zij waar 
mogelijk circulaire inkoop door andere partijen.

11. VOOR HET REALISEREN VAN DE STEDELIJKE WONINGBOUWOP-
GAVE VOORTVLOEIEND UIT HET REGIOAKKOORD 2018-2030 ZIJN 
MEERJARENAFSPRAKEN MET WONINGCORPORATIES NOODZAKE-
LIJK OVER DE MANIER VAN BOUWEN EN HET ENERGIENEUTRAAL 
MAKEN VAN HUN WONINGVOORRAAD. 
Als gemeente maken we al meerjarenafspraken met corporaties. Duurzaamheid 
wordt daar een belangrijk onderdeel van. Het uitsluitend energie-neutraal bouwen 
en zoveel mogelijk circulair bouwen zal onderdeel van die afspraken uitmaken. Daar-
naast gaat het om afspraken ter verduurzaming van de bestaande voorraad met 
garanties voor betaalbare woonlasten. De uitvoering is aan de corporaties, maar de 
gemeente kan de doelen stellen. 

12. VLAARDINGEN ZET IN OP WARMTE-/KOUDENETTEN DIE 
GEBRUIK MAKEN VAN DUURZAME BRONNEN (GEOTHERMIE, 
AQUATHERMIE, LUCHT- EN BODEMWARMTE OF GROENE STROOM). 
Warmtenetten dragen (in stedelijke gebieden) bij aan het reduceren van CO2 uit-
stoot, mits er gebruik gemaakt wordt van duurzame bronnen. Daaronder vallen 
onder meer geothermie, lucht- en bodemwarmte en groene stroom. Voor nu kan 
ook de restwarmte uit de (fossiele) industrie gebruikt worden. Het niet gebruiken van 
deze warmte ziet GroenLinks als een vorm van energieverspilling. Het mag niet lei-
den tot een argument om de fossiele industrie in stand te houden – het doel blijft om 
warmtenetten te voeden vanuit duurzame bronnen. GroenLinks ziet naast warmte-
netten ook koudenetten als onderdeel van de energietransitie. 
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13. DE GEMEENTE HEEFT EEN VOORBEELDFUNCTIE. 
We gaan daarom voor maximale CO2-reductie binnen de gemeentelijke organisatie. 
We gebruiken groene stroom en leggen zonnepanelen op al onze daken en op maat-
schappelijk vastgoed, zoals sportgebouwen en scholen. Ook zetten we ons actief in 
voor verduurzaming in de keten (leveranciers, onderaannemers etc.). Om te laten 
zien dat we het klimaat serieus nemen zorgen we ervoor dat alle gebouwen waar de 
gemeente verantwoordelijk voor is, minimaal klimaatneutraal zijn. We laten ons certi-
ficeren door een onafhankelijke partij. Omdat reductie van energiegebruik minstens 
zo effectief is als het zelf opwekken van energie, zetten we ook in op het besparen 
van energie, onder meer door het verwarmen/koelen en verlichten van gebouwen te 
beperken tot de momenten dat een gebouw in gebruik is. 

14. ER KOMT EEN INTEGRALE VISIE OP DE ELEKTRISCHE LAADIN-
FRASTRUCTUUR. 
Naar verwachting zal het aantal elektrische auto’s de komende jaren met 20 tot 30
% toenemen. Dit heeft zeer grote gevolgen voor de vraag naar laadpalen. Groen-
Links stimuleert de inzet van ‘slimme laadpalen’. Deze laadpalen kunnen, afhankelijk
van de beschikbare duurzame energie, de auto sneller of langzamer opladen en (op
termijn) zelfs weer ontladen, waardoor de elektrische auto ingezet kan worden als
buffer voor duurzame energie. Daarnaast wil GroenLinks dat er een plan komt met
daarin per wijk of buurt een “laadplein”, of meerdere laadpleinen, waar elektrische 
auto’s goed kunnen worden opgeladen en geparkeerd. Zo wordt zoveel mogelijk 
voorkomen dat het elektriciteitsnet in de oude(re) wijken moet worden verzwaard 
om het elektrisch laden mogelijk te maken.

14. ER KOMT EEN INTEGRALE VISIE OP DE ELEKTRISCHE LAADIN-
FRASTRUCTUUR. 
Naar verwachting zal het aantal elektrische auto’s de komende jaren met 20 tot 30 
% toenemen. Dit heeft zeer grote gevolgen voor de vraag naar laadpalen. Groen-
Links stimuleert de inzet van ‘slimme laadpalen’. Deze laadpalen kunnen, afhankelijk 
van de beschikbare duurzame energie, de auto sneller of langzamer opladen en (op 
termijn) zelfs weer ontladen, waardoor de elektrische auto ingezet kan worden als 
buffer voor duurzame energie. Daarnaast wil GroenLinks dat er een plan komt met 
daarin per wijk/buurt een of meer ‘laadpleinen’ waar elektrische auto’s goed kunnen 
worden opgeladen en geparkeerd, om zoveel mogelijk te voorkomen dat  het elektri-
citeitsnet in de oude(re) wijken moet worden verzwaard om het elektrisch lade moge-
lijk te maken.

15. VLAARDINGEN WORDT VOLWAARDIG GESPREKSPARTNER BIJ DE 
GESPREKKEN OVER DE TOEKOMST VAN HET VLIEGVELD ROTTER-
DAM/THE HAGUE AIRPORT. 
Dit betekent toetreding tot de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam 
(CRO) De inwoners hebben genoeg overlast van het vliegverkeer om te mogen mee-
praten. GroenLinks is tegen uitbreiding van het vliegveld en pleit voor inkrimping van 
vliegtuigbewegingen in de avonduren. 



19

Verkiezingsprogramma 2022-2026

SOCIALE
STAD



20

Verkiezingsprogramma 2022-2026

4. VLAARDINGEN
SOCIALE STAD
GroenLinks wil een open, veilige en ontspannen samenleving in Vlaar-
dingen, waarin iedereen zichzelf kan zijn. 
Ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. We strijden 
daarom voor emancipatie, voor solidariteit en voor gelijke rechten en kansen voor 
alle burgers in Vlaardingen. De gemeente bouwt samen met bewoners, maatschap-
pelijke organisaties, bedrijven en  burgerinitiatieven aan één samenleving op basis 
van waardigheid, erkenning en veiligheid. Organisaties die zich daarmee op effectie-
ve wijze bezighouden krijgen steun vanuit de gemeente. De gemeente voert hierop 
beleid met aandacht voor LHBTI´s en versterkt het regenboog akkoord. 

Sociaal contact, het ontmoeten van mensen en de verbindingen tussen 
mensen zijn fundamenteel voor bewoners. 
De gemeente stimuleert en faciliteert dan ook plekken waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, zoals in de bibliotheek, het zwembad, verenigingen, buurthuizen, ge-
bedshuizen en creatieve broedplaatsen. Verschillen in cultuur, achtergrond en geloof 
zijn een drijvende kracht voor de ontwikkeling van de stad. Samen maken we ver-
andering mogelijk. GroenLinks draagt er zorg voor dat Vlaardingen een gemeente is 
waarin je niet wordt afgewezen voor een baan of woning op basis van je naam. Waar-
in iedereen hand in hand over straat kan. En waar iedereen kan zijn wie hij of zij is en 
in de publieke ruimte nooit hoeft te schuilen of vrezen. 

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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2. WE DRINGEN AAN OP HET VOEREN VAN ACTIEF BELEID OP DIVER-
SITEIT, EMANCIPATIE EN ACCEPTATIE. 
Wij willen dat de gemeente organisaties steunt die zich hier actief mee bezighouden, 
zoals bijvoorbeeld Stichting Vele Vlaardingers Een Huis, Platform Ander Vlaardingen, 
de Pax Vredesambassade Vlaardingen, Stichting Kracht van Vrouwen Vlaardingen, 
Stichting Geuzenmaand, Stichting Antipesto. Zij vinden in de gemeente een partner. 
GroenLinks vindt respect en empathie voor verschillen in genderidentiteit en seksu-
ele geaardheid belangrijk. Iedereen moet zich vrij kunnen voelen en zichzelf kunnen 
zijn. Wij ondersteunen initiatieven die hier op een positieve manier aan bijdragen 
zoals: GSA, Paarse vrijdag en de regenboogvlag, maar ook inititieven als Orange the 
world. Die steun beperkt zich niet tot één dag in het jaar, of het eenmalig uitdragen 
van een zichtbaar symbool, maar gedurende het hele jaar door. 

3. GROENLINKS WIL DAT DE GEMEENTE INZET OP PREVENTIEF BE-
LEID GERICHT OP SEKSUELE GEZONDHEID. 
Naast de reguliere voorlichting op seksuele gezondheid verplicht de gemeente het 
voortgezet onderwijs om lessen over LHBTI- acceptatie te geven. Daarbij zetten we 
specifiek in op speciale voorlichting op de Vlaardingse VMBO scholen. Tevens zal de 
gemeente zich wat GroenLinks betreft inzetten om voorlichting en nazorg op school 
te verzorgen in samenwerking met instellingen als het COC en de GGD. Basisscholen 
worden gestimuleerd om in groep 7 en 8 uitleg te geven over seksuele gerichtheid en 
genderdiversiteit in samenwerking met de gespecialiseerde instellingen.  

4. VLAARDINGEN VEILIGE STAD. 
GroenLinks richt zich bij de aanpak van ondermijning en criminaliteit op preventie, 
samenwerking met regionale partijen en een duidelijke visie en regierol vanuit de 
gemeente. Waar het slecht gaat met een wijk, moet perspectief worden geboden. 
Dat kan alleen maar als je er zelf aanwezig bent, de bewoners zien dat gemeente en 
politie samen met hen werkt aan een veilige omgeving.

1. WIJ WILLEN DAT DE GEMEENTE 
ZICH HARD MAAKT VOOR HET TE-
GENGAAN VAN INSTITUTIONEEL 
RACISME, ANTISEMITISME, MOSLIM-
HAAT EN DISCRIMINATIE. 
En dat de gemeente alert blijft op signalen
van discriminatie op de arbeidsmarkt. De ge-
meente voert gesprekken over racisme en 
seksisme: om te luisteren, er van te leren en
gericht beleid te ontwikkelen. Dat geldt uiter-
aard voor de gemeente zelf, maar ook voor
organisaties en instellingen die zich binnen de
gemeentegrenzen bevinden. GroenLinks wil
dat de gemeente het goede voorbeeld geeft 
en zich sterk maakt voor wie zich achterge-
steld weet.
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5. VLAARDINGEN
CULTURELE STAD
Cultuur en kunst voor iedereen.
Cultuur, historie en kunst verbinden de inwoners van Vlaardingen. Het culturele aan-
bod biedt Vlaardingers niet alleen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en om 
te ontspannen, maar ook een kans om zichzelf verder te ontwikkelen en te verrijken. 
Bovendien zijn alle Vlaardingers met elkaar verbonden door de geschiedenis van de 
stad. Het historische erfgoed biedt een identiteit aan alle inwoners van de stad en 
draagt daardoor bij aan een inclusieve samenleving. GroenLinks wil nieuwe ontwik-
kelingen, zoals nieuwe galeries, ateliers, muziek-, film en theaterfestivals, veilingen, 
spraakmakende tentoonstellingen op het terrein van kunst en cultuur faciliteren en 
financieel ondersteunen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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1. VERRIJK DE STAD.
Kunst brengt mensen samen. Daarom moet iedereen de kans krijgen van kunst en 
cultuur te genieten en aan activiteiten mee kunnen doen. GroenLinks ondersteunt 
kunstenaars en hun ondernemerschap en stimuleert kunsttoepassing bij bouwpro-
jecten en in de openbare ruimte. Samenwerking tussen de culturele instellingen kan 
het aanbod verbreden en biedt mogelijkheden voor culturele manifestaties.

2. OOK VOOR JONGEREN.
GroenLinks wil dat Vlaardingen specifiek kunst- en cultuurbeleid voor jongeren ont-
wikkelt. Het succes van de Kroepoekfabriek, Kade 40 en Stadsgehoorzaal dient hierbij 
versterkt te worden. Initiatieven waarin Vlaardingers elkaar kunnen ontmoeten zoals 
het Zomerterras, Winterterras en Stadsstrand stimuleren we. 

3. ONS ERFGOED.
Museum Vlaardingen en het stadsarchief zijn bewaarplaatsen van het Vlaardings erf-
goed. Beide organisaties verdienen de (financiële) ondersteuning om hun taken naar 
behoren uit te oefenen. Verder beschikt het particuliere Streekmuseum Jan Ander-
son over een bijzondere collectie, waaronder diverse objecten met een Vlaardingse 
context. Het is belangrijk dat er aandacht is voor deze collectie. Ook de Historische 
Vereniging en archeologische werkgroep Helenium zijn voor de stad van belang en 
van hun kennis moet gebruik gemaakt worden. In Vlaardingen worden waardevolle 
gebouwen, interieurs en landschapselementen beschermd. Vlaardingen ondersteunt 
de ontwikkeling van het educatief archeologisch erf ‘Masamuda’ in de Broekpolder. 
Dit initiatief biedt het Vlaardings onderwijs de mogelijkheid om leerlingen in de prak-
tijk de (pre)historie van onze stad en het bijbehorende landschap te laten ontdekken.

4. DE GEUZEN.
Een jaar zonder Geuzenmaand rondom de uitreiking van de Geuzenpenning is on-
denkbaar in Vlaardingen. De activiteiten in deze maand moeten daarom verzekerd 
zijn van genoeg ondersteuning vanuit de gemeente.Ze zorgen voor verbinding met 
de Tweede Wereldoorlog,slaan bruggen naar de actualiteit. Vlaardingers worden zich 
weer bewust van belangrijke waarden als strijd tegen dictatuur en het opkomen voor 
democratische waarden als vrijheid van meningsuiting. Omdat deze bewustwording 
voor jongeren extra belangrijk is moeten zij via het onderwijs betrokken worden bij 
deze maand. 
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6. VLAARDINGEN
WOONSTAD
Wonen is een grondrecht, maar inmiddels lang niet voor iedereen meer 
een vanzelfsprekendheid. 
In Vlaardingen kan niet iedereen meer een passende, betaalbare woning vinden. Ook 
in Vlaardingen is een woningcrisis. De woningmarkt zit compleet op slot. Woningen 
zijn onbetaalbaar en er is geen uitzicht op verbetering. De gemeente heeft hier tot nu 
toe geen doorbraak in weten te bewerkstelligen. Dat moet veranderen en GroenLinks 
wil zich daarvoor inzetten. 

Er zijn in Vlaardingen eenvoudigweg te weinig huizen. En de door opeenvolgende 
kabinetten geïntroduceerde marktwerking heeft ervoor gezorgd dat de huizen die 
er wel zijn voor veel mensen onbetaalbaar zijn geworden. Particuliere verhuurders 
worden rijk, gewone mensen verarmen door hoge woonlasten. GroenLinks stuurt 
aan op het bouwen van veel meer woningen. Alleen méér bouwen is niet voldoen-
de. Er moet ook passend gebouwd worden. Dat betekent betaalbare woningen voor 
mensen met een laag- en middeninkomen. Woningen speciaal voor starters en een-
persoonshuishoudens. Woningen voor ouderen en studenten. Die woningen worden 
gebouwd in gemengde wijken. Wijken die goed bereikbaar zijn met fiets en openbaar 
vervoer, met veel groen, speel- en buitenruimte en voorzieningen. Iedereen moet in 
elke wijk prettig en veilig kunnen wonen.

Woningen worden duurzaam gebouwd of gerenoveerd en zijn energieneutraal. Er 
wordt zoveel mogelijk gebouwd met herbruikbare materialen. Bouwen doen we 
binnen de bebouwde kom, niet in de groene ruimte rondom Vlaardingen. GroenLinks 
kiest voor een Vlaardingen dat een plezierige woonstad is voor alle huidige en toe-
komstige Vlaardingers, met voldoende voorzieningen en recreatiemogelijkheden en 
uitstekende bereikbaarheid via openbaar vervoer en fiets.

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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1. EEN GROENE WOONSTAD.
Vlaardingen moet primair een aantrekkelijke woonstad zijn. Wonen en Groen horen 
bij elkaar. Een groene Broekpolder en een open Midden-Delfland Gebied maken een 
wezenlijk onderdeel van een goede Woonstad uit. Nieuwe woningen in Vlaardingen 
worden gerealiseerd binnen de huidige bebouwde kom. Hetzij door bestaande bouw 
te renoveren en/of aan te passen, hetzij door bestaande bouw te slopen. De groene 
ruimte buiten de bebouwde kom, zoals de Broekpolder, is essentieel voor de leef-
baarheid en recreatie. Bij het bouwen binnen de huidige bebouwing is geen extra 
infrastructuur nodig voor (openbaar) vervoer en water/elektriciteit. Bovendien voe-
gen we door inbreiding iets toe aan de huidige bebouwing, die aantrekkelijker wordt 
dankzij herstructurering en nieuwbouw. Openbaar vervoer en bestaande voorzienin-
gen worden beter benut, en het draagvlak voor het ontwikkelen en verbeteren ervan 
groeit. Zo maakt GroenLinks van Vlaardingen een Groene Woonstad.

2. EEN NIEUWE WOONWIJK. OMVORMEN VAN LEEGSTAANDE BE-
DRIJFS- EN KANTOORPANDEN TOT WONINGEN.
 Veel vrije ruimte is er niet in de stad. Daarom is GroenLinks voorstander van het 
omvormen van leegstaande bedrijfspanden en kantoorpanden tot woningen. Daar-
voor is animo, maar versnippering maakt dat de beweging niet van de grond komt. 
Deelontwikkelingen in een bedrijfmatige omgeving leiden niet zonder meer tot aan-
trekkelijke woonplekken. Er moet worden nagedacht over grootschalige transforma-
tiemogelijkheden van verkommerende bedrijfsterreinen. Systematische sanering van 
dergelijke terreinen moet leiden tot de bouw van een nieuwe woonwijk met bijbeho-
rende voorzieningen, groen en water. De gemeente moet daarvoor volgens Groen-
Links regie nemen.

3. SANEREN VAN VEROUDERDE BEDRIJFSTERREINEN. 
Zeker daar waar leegstand plaatsvindt en verloedering van panden zichtbaar is, zoals 
in de Vettenoordse Polder (de VOP). Over vastgoed waarvan de gemeente geen eige-
naar is, heeft zij maar beperkte zeggenschap. Het realiseren van transformatie van 
verouderde bedrijfsterreinen kan met inzet van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 
en een exploitatieverordening, gekoppeld aan bestemmingswijzigingen mogelijkhe-
den bieden. Daaraan dient wel een zorgvuldige analyse van het te transformeren 
gebied vooraf te gaan, gevolgd door een gerichte studie naar de stedenbouwkundige 
invullingsmogelijkheden met nieuwe woningbouw. Doel is op termijn van circa tien 
jaar een nieuwe volwaardige woonwijk met voorzieningen (bijvoorbeeld een school, 
een park) te realiseren. Wanneer het gebied Groot Vettenoord als transformatiege-
bied is aangewezen, kan daar waar gebouwen en grond vrijkomen direct invulling 
met woningbouw plaatsvinden (postzegelplannen). Niet als bouwincident, maar als 
onderdeel van het transformatieplan dat vooraf voor het gehele gebied is opgesteld. 
Daarin wordt ook vastgelegd welke vormen van bedrijvigheid in deze nieuwe woon-
wijk inpasbaar zijn.
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4. SELECTEER EEN GROENE PROJECTONTWIKKELAAR. 
Als gemeente kunnen we actief sturen in ontwikkelingen door een groene project-
ontwikkelaar te selecteren, een projectontwikkelaar waarbij circulair bouwen, ener-
gieneutraal opleveren en het ontwikkelen van een gezonde en groene leefomgeving 
voorop staan. Het betrekken van ontwikkelende partijen bij grootschalige transfor-
maties kan uitsluitend plaatsvinden nadat de genoemde gebiedsanalyse gemaakt is 
en een stedenbouwkundig plan is opgesteld en doorgerekend. Immers: uitsluitend 
op basis van die gebiedskennis kan worden overzien welke afspraken qua program-
ma en qua grondopbrengsten en bijkomende verplichtingen met partijen te maken 
zijn. Omdat het doorgaans tot langjarige projecten leidt, kan ook een publiek – priva-
te samenwerking overwogen worden op basis van een samenwerkingsovereenkomst 
die voor het realiseren van het integrale project garant staat.  

5. BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER EN DE FIETS. 
Goede duurzame bereikbaarheid voor iedere Vlaardinger is de norm. GroenLinks wil 
meer wandel-en fietsinfrastructuur realiseren en zorgen voor goed openbaar ver-
voer. De aansluiting van de trein of metro met de bus en de fiets moet optimaal be-
nut worden. Dit betekent bij plannen voor nieuwbouw dat er ook een voorstel komt 
voor excellente fietsvoorzieningen en goede aansluiting van bussen op de metro 
naar de woonwijk. Voor wie kan en wil kan de fiets dan de norm worden voor mobili-
teit binnen de stad.

6. EEN MIX VAN ALLE TYPE WONINGEN. 
GroenLinks wil de mogelijkheid vergroten om binnen de wijk door te kunnen stro-
men naar een woning die beter past bij de levensfase van de bewoners, zonder dat 
ze daarvoor hoeven te verhuizen buiten de voor hen aantrekkelijke wijk. Het wo-
ningtekort komt nu in alle segmenten voor. Daarom is het belangrijk om ook sociale 
woningen en huur- en koopwoningen in het middensegment te bouwen. Hierdoor 
maken ook starters, minima, studenten en mensen met een middeninkomen kans 
op een nieuwe woning. 

7. ZELFBEWONINGSPLICHT. 
GroenLinks wil speculatie met woonruimte tegengaan. Vlaardingen kiest voor de in-
voering van de zelfbewoningsplicht om de invloed van investeerders terug te dringen 
en leegstand te bestrijden. Deze plicht moet om te beginnen worden ingevoerd in de 
wijken waar nu investeerders panden opkopen.

8. INVESTEREN IN LEEFBARE, GEMENGDE WIJKEN. 
In elke wijk in Vlaardingen moeten mensen van verschillende inkomensgroepen 
elkaar spontaan kunnen tegenkomen. Het beter mengen van wijken en buurten 
vermindert de angst voor ´de ander´ en verkleint ongelijkheid. De gemeente zet in 
op fijne en veilige buurten, waarin diverse inkomensgroepen naast elkaar wonen. 
GroenLinks zet in op het bouwen van gemengde wijken bij nieuwbouw of renovatie. 
Dit voorstel vergroot de keuzevrijheid van lage inkomensgroepen en stimuleert soci-
ale stijging.  
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9. TIJDELIJKE WONINGEN.
Voor studenten, arbeidsmigranten en woonstarters is in Vlaardingen de woningnood 
hoog. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of het mogelijk is tijdelijke wo-
ningen te realiseren. Daarbij is het wel belangrijk om goede leefomstandigheden te 
waarborgen zodat bewoners na een aantal jaar kunnen doorstromen naar een per-
manente woning. 

10. NIEUWBOUW VOOR STUDENTEN EN STARTERS. 
Waar potentieel ruimte voor nieuwbouw aanwezig is, zoals rond de metrostations in 
centrum en Westwijk, zou op basis van een gebiedsanalyse en een stedenbouwkun-
dig plan voortvarend tot planvorming besloten moeten worden. Hier liggen kansen 
voor gestapelde woningbouw voor studenten en starters. Dat geldt ook voor andere 
potentiële plekken. Wij bepleiten een stevige inzet van gebiedsanalyses en steden-
bouwkundige planvorming om de ontwikkelingen zoveel mogelijk te versnellen

11. MOGELIJKHEDEN VOOR OUDEREN.
Maak het voor ouderen aantrekkelijker om door te stromen naar een beter passen-
de woning in de eigen stad, zodat Vlaardingen een aantrekkelijke stad voor ouderen 
blijft om in te wonen. Doorstromen van ouderen naar een passende woning in de 
eigen stad heeft als voordeel dat desbetreffende woning vrijkomt voor bewoners 
voor wie de woning beter past bij de levenssituatie.  Ouderen zien echter vaak pas 
perspectief in verhuizen als er een mooi alternatief geboden wordt. Maak duidelijke 
afspraken over de combinatie van zorg en wonen voor ouderen. Benut bij de nieuw-
bouw de kans om voor deze doelgroep woningen te realiseren in de buurt van de 
juiste voorzieningen. Steun nieuwe woonvormen, zoals het woonhof waarbij met 
gemeenschappelijke ruimtes en tuinen, een middel geboden wordt om eenzaamheid 
binnen de wijk tegen te gaan. Zo slaan we twee vliegen in één klap: oplossingen voor 
wonen én nieuwe vormen van zorg, verzorging en zelforganisatie.

12. FATSOENLIJKE WOONOM-
STANDIGHEDEN.
Bedrijven mogen alleen nieuwe arbeids-
migranten aanstellen als er fatsoenlijke 
huisvesting voor hen beschikbaar is. Er 
wordt geïnvesteerd in toezicht en hand-
having, klachten vanuit de wijk neemt 
GroenLinks altijd serieus. Verhuurders en 
werkgevers die niet zorgen dat de huisves-
ting van huurders of arbeidsmigranten op 
orde is, krijgen een vergunningplicht op-
gelegd. GroenLinks zet dit instrument niet 
terughoudend in. Wie huurders uitbuit, 
niet zorgt voor fatsoenlijke woonomstan-
digheden of discrimineert bij het toelaten 
van huurders, verliest zijn of haar verhuur-
dersvergunning.
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7. VLAARDINGEN
ZORGZAME STAD
GroenLinks zet in op preventief beleid en het verkleinen van gezond-
heidsklachten. 
Een goede gezondheid begint bij gezond leven in een gezonde leefomgeving. 
Gezondheidswinst boeken we in Vlaardingen verder door een zinvolle dagbesteding, 
gezond eten, sociale cohesie en door toegankelijke sport en culturele voorzieningen. 
Een laag inkomen zou geen belemmering mogen zijn om gezond te leven, te sporten, 
cultureel actief te zijn en toegang te hebben tot het internet. 

GroenLinks wil dat de gemeente voor iedereen in alle wijken werkt aan collectieve 
voorzieningen, cultuur, sport en aan een aanpak van eenzaamheid. GroenLinks zet 
in op wijkgerichte hulpverlening, want elke wijk in Vlaardingen is anders en verdient 
daarom een andere aanpak. GroenLinks zet zich in tegen (sociale) ongelijkheid, ar-
moede en tegen gezondheidsachterstanden, door extra maatregelen en activiteiten 
gericht op taalachterstanden, digitale vaardigheden en laaggeletterdheid. Een wijk-
gerichte aanpak moet er ook voor zorgen dat gezinnen in een benarde financiële 
positie worden geholpen, zodat kinderen niet in armoede hoeven op te groeien. 
Wij keren ons tegen marktwerking en concurrentie tussen organisaties en richten 
onze blik op zorgorganisaties die bereid en in staat zijn om samen te werken met 
andere disciplines. Ook als aanbesteed moet worden, zoals op dit moment voor de 
jeugdzorg het geval is, stelt GroenLinks de menselijke verhoudingen en de wijze van 
samenwerken centraal in het beoordelen van de partijen die zich aandienen, niet 
slechts het financiële plaatje. GroenLinks zal daarom organisaties beoordelen op hun 
klantgerichtheid, de wijze van overleg met de cliënten en de effectieve samenwerking 
met andere zorgaanbieders.  

Verkiezingsprogramma 2022-2026
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1. GEZOND LEVEN.
Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte. GroenLinks 
vindt dat er voldoende groene speelplekken moeten zijn voor kinderen en jongeren 
van alle leeftijden. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat bewoners worden 
uitgenodigd en uitgedaagd tot bewegen. De gemeente stimuleert sociale cohesie 
en een gezonde leefstijl door ontmoetingsplekken te creëren en mensen te helpen 
elkaar te ontmoeten via buurtvoorzieningen. 

2. SAMENWERKEN. 
GroenLinks stimuleert samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de sa-
menwerking met het onderwijs, IKC, naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstel-
lingen. De gemeente moet scholen stimuleren om aan de slag te gaan met de Gezon-
de school- aanpak en maakt een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend. 

3. KANSEN BIEDEN.
GroenLinks wil dat alle kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging, naar 
muziekles kunnen gaan en thuis toegang tot internet hebben. GroenLinks vindt dat 
alle basisschoolleerlingen in staat moeten worden gesteld om zwemlessen te volgen. 
Er komen meer sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking.

4. ZORG EN WINST HOREN NIET BIJ ELKAAR.
Daarom zet GroenLinks in op het aanbieden van zorg op basis van kwaliteit. We stre-
ven naar een integrale aanpak van zorg, met een focus op preventie. Samenwerking 
tussen zorginstellingen, huisartsen, verloskundigen en onderwijsinstellingen is daar-
bij cruciaal. Dit levert niet alleen betere zorg op, maar is ook kosteneffectief. Bij het 
aanbesteden van zorg wordt vooral gefocust op de gezondheidswinst, niet op zo laag 
mogelijke kosten. Platte organisaties die werken op basis van vertrouwen voorkomen 
een bureaucratische, kosten verslindende rompslomp, waardoor per saldo meer geld 
naar de werkelijke zorg kan gaan. Bij goede zorg hoort ook goed werkgeverschap. 
Instellingen die door de gemeente worden gecontracteerd of gesubsidieerd staan 
garant voor goede arbeidsvoorwaarden voor hun personeel.

5. 1 GEZIN, 1 PLAN, 1 REGISSEUR. 
GroenLinks wil dat de gemeente hulp biedt en ondersteuning geeft aan mensen die 
kampen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen, bijvoorbeeld rond opvoeding, 
maar ook rond geestelijke gezondheid, schuldhulpverlening en wonen. Mensen met 
een complexe zorgvraag vallen vaak tussen wal en schip doordat er meerdere hulp-
verleners betrokken zijn. Instanties moeten daarom beter met elkaar samenwerken 
en zorgen dat er per gezin maar één hulpverlener betrokken is. Hierop zou de ge-
meente wat GroenLinks betreft verder moeten investeren. Wanneer er sprake is van 
een gezin met meerdere problemen is er een regievoerder/casusregisseur, die zorgt 
dat er goed wordt samengewerkt. Dat voorkomt onduidelijkheid bij het gezin en bij 
de betrokken hulpverleners. 
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6. MENSEN MET EEN (TOEKOMSTIGE) ZORGVRAAG DIE SAMEN EEN 
WOONGROEP WILLEN VORMEN, MOETEN DAARVOOR LETTERLIJK 
EN FIGUURLIJK DE RUIMTE KRIJGEN.
In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij het wonen, 
hun zorg en hun woonomgeving willen inrichten. Dergelijke initiatieven moeten gefa-
ciliteerd worden. Inpassing in nieuwbouwplannen moet mogelijk gemaakt worden.

7. VOLWASSENEN, JONGEREN EN KINDEREN MET AANGEBOREN 
VERSTANDELIJKE BEPERKINGEN OF GEESTELIJKE GEZONDHEIDS-
PROBLEMEN DIE ZICH LATER IN HET LEVEN VOORDOEN VORMEN 
EEN GROEP DIE TUSSEN DE WAL EN HET SCHIP DREIGT TE VALLEN. 
Hun problemen manifesteren zich minder snel, waardoor een duidelijke diagnose en 
behandelplan lang achterwege blijven. GroenLinks dringt bij de zorginstanties aan 
op duidelijke communicatie richting mensen, die geestelijke gezondheidszorg nodig 
hebben. Er moet meer expertise komen in Vlaardingen, zodat deze groep beter en 
sneller bediend kan worden. Vroege signalering via de wijkteams moet een snellere 
diagnose mogelijk maken.  

8. TOEGANKELIJKHEID VOOR ROLSTOELEN. 
Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en websites en digitale platforms maken we 
toegankelijker. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Het doel van 
dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De uitvoering 
van het verdrag gebeurt deels op landelijk niveau, toch is er ook in Vlaardingen ruim-
te tot verbetering. We maken een concreet plan van aanpak voor verbetering toegan-
kelijkheid op diverse leefgebieden. Verbeteren van toegankelijkheid voor kinderen 
met een handicap krijgt prioriteit. Uit recent onderzoek blijkt dat zij nog te vaak in 
sociaal isolement leven, omdat zij regelmatig niet in de buurt naar school kunnen en 
sportclubs en speeltuinen niet toegankelijk voor hen zijn.

9. VRIJWILLIGERS EN MANTELZORG.
GroenLinks wil dat er geïnvesteerd wordt in vrijwilligers en mantelzorgers en dat er 
wordt zorggedragen voor een adequate beloning. Vrouwen zijn oververtegenwoor-
digd in beide groepen en daarom houden we in de gaten dat de (arbeids)emancipa-
tie van vrouwen hier niet onder lijdt.  Er komt ook meer aandacht voor jonge mantel-
zorgers. Zij moeten niet geremd worden in hun ontwikkeling door de mantelzorg die 
zij verlenen. 

10. PERSONEELSTEKORTEN IN DE ZORG TEGENGAAN.
GroenLinks ondersteunt de verdere ontwikkeling van de Zorg Innovatie Academie, 
het samenwerkingsverband tussen Gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en 
zorg- en onderwijsinstellingen in de regio. Het initiatief dat genomen is om verbin-
dingen te leggen tussen gemeentelijke overheid, zorgpartijen, onderwijs en werkveld 
biedt niet alleen de mogelijkheid om grote tekorten in de regionale zorg tegen te 
gaan, maar ook carrièrekansen voor jonge mensen en werkzoekenden die aan de 
kant zijn blijven staan.
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11. BURGERS ZIJN EEN VOLWAARDIGE GESPREKSPARTNER OP SO-
CIAAL BELEID. 
Sociaal beleid kan niet zonder inbreng van burgers. Toekomstplannen moeten 
daarom wat betreft GroenLinks niet alleen op het stadhuis gemaakt worden. De 
gemeente gaat steeds meer gebruik maken van de expertise van de ervaringsdes-
kundige vanuit de zorg. Zij weten wat er speelt en weten uit ervaring wat wel werkt 
en wat niet werkt. GroenLinks wil niet alleen in gesprek met ervaringsdeskundigen, 
maar ook de mensen met een zorgvraag actief betrekken als gesprekspartner bij de 
planvorming. GroenLinks vindt daarnaast dat jongeren een kans verdienen om mee 
te doen en hun verhaal en ideeën te delen met de gemeente. Burgers moeten een 
beroep kunnen doen op ondersteuning om hun inbreng in plannen goed te kunnen 
doen.

12. LAAGGELETTERDHEID.
GroenLinks wil de aanpak van laaggeletterdheid versterken en hier prioriteit aan 
geven binnen het sociaal domein. Lees- en spreekvaardigheid zijn basisvereisten 
om kansen te vergroten voor burgers. Het Bondgenootschap Basisvaardigheden is 
hierbij een belangrijke partner. De bibliotheek krijgt een prominente plaats in Vlaar-
dingen als steunpunt voor Vlaardingers die moeite hebben met lezen, schrijven en/of 
gesprekken voeren en het spreken in het openbaar.

13. GROENLINKS WIL DAKLOOSHEID EN NACHTOPVANG ZOVEEL 
MOGELIJK VOORKOMEN. 
Vaak zijn schulden één van de hoofdredenen waarom iemand dakloos wordt. Daar-
om willen we experimenteren met preventieve maatregelen. Zo kan de gemeente 
(beginnende)schuld overnemen of gebruik maken van de zogeheten “doorbraak” 
methode. Er zijn momenteel onvoldoende financiële middelen om goede dagbe-
steding te bieden aan mensen in de daklozen- of crisisopvang. GroenLinks wil hier 
structureel op investeren. Het stigma op daklozen moet weg. Lang niet iedereen die 
met dakloosheid te maken krijgt is aan de drank of in de war. Er zijn veel redenen 
waarom iemand dakloos kan raken, vooroordelen helpen niemand en maken een 
hulptraject zo mogelijk alleen maar moeilijker. GroenLinks wil daarom werken aan 
bewustwording en zich inzetten voor acceptatie van deze mensen. Zo maken we de 
drempel om hulp te zoeken kleiner.
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14.VITALITEITSAKKOORD.  
Veel bewegen is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van
Vlaardingen. Het Vlaardings Sportakkoord is al van kracht. GroenLinks ondersteunt
ook preventie door het Vlaardings Vitaliteitsakkoord te onderschrijven. Bewegen
draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsklachten, sneller herstel na ziekte en
ook het verminderen van klachten van mensen die (chronisch) ziek zijn. GroenLinks
wil daarom dat er een wethouder Bewegen komt en dat er in het volgende college
breder wordt gekeken dan sport. Alle portefeuillehouders moeten hun verantwoor-
delijkheid nemen en op hun terrein alles doen om het bewegen in Vlaardingen te
stimuleren. Deze aanpak biedt kansen om een sterkere verbinding te leggen tussen
het zorg en welzijn en het fysieke domein. Bovendien levert een integrale inzet op
bewegen op de langere termijn ook geld op vanwege de versterking van een vitale en
gezonde stad.

15. IEDEREEN DOET MEE.
GroenLinks vindt dat iedereen naar vermogen moet kunnen participeren in de sa-
menleving. Dat betekent dat de gemeente zorg draagt voor werkgelegenheid voor
mensen met een arbeidsbeperking. Door zelf voor banen te zorgen via inbesteding,
door het instandhouden van het werkleerbedrijf en door werkgevers te stimuleren
om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of detacheringsplekken te
bieden. Loonkostensubsidie wordt hierbij actief ingezet, ook voor andere mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. GroenLinks vindt dat de gemeente een 
zorgtaak heeft voor alle Vlaardingers, maar met name voor de kwetsbare burgers. 
Wij pleiten voor een gemeentelijk vangnet dat de menselijke maat hanteert.
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