
DORDRECHT: EEN “STAD VOOR GOED LEVEN, WONEN EN WERKEN” 
DE VSP VOOR ALLE DORDTENAREN VAN JONG TOT OUD.

VERKIEZINGS-
PROGRAMMA 
VSP 
PERIODE 
2022 T/M 2026

VSP Dordrecht wil 
samen met U een 
welzijnssamenleving 
realiseren!
Dit betekent dat de VSP staat 
voor een: 
● Verenigde Stad, 
● Samenwerkende Stad, 
● Senioren Stad  ● Sociale Stad, 
● Sport Stad ● Veilige Stad, 
● Schone Stad



  Dordrecht telt tussen de 35.000 en 40.000 
inwoners boven de 55 jaar. Een belangrijke groep die 
35% van het totaal aantal inwoners omvat. Waar nu 
geen beleid voor is. De VSP wil beleid in Dordrecht 
dat recht doet aan deze Dordtenaren, naast de al 
jarenlange inzet van de VSP voor de belangen van 
de ouderen, kwetsbare inwoners, mensen met een 
beperking, maar ook jongeren en mensen die in 
armoede leven. 

Vergrijzing betekent iets voor de manier waarop we 
met elkaar wonen, werken, leven en zorgen. De VSP 
wil samen met u de veranderingen die noodzakelijk 
en wenselijk zijn gaan aanpakken en zorgen dat deze 
worden doorgevoerd.

Weet u dat Dordrecht door de verkoop 
van Eneco aandelen voor 390 miljoen 
euro bij de rijkste gemeenten in 
Nederland hoort, maar landelijk 
gezien de meeste gezinnen heeft 
die onder de armoedegrens 
leven? De VSP wil een deel van 
deze Eneco meevaller gebruiken 

om armoede te bestrijden.

Uit onderzoek blijkt, dat de economische groei in 
ons land de laatste tientallen jaren vrijwel alleen ten 
goede is gekomen aan bedrijven en aandeelhouders. 
Maar voor medewerkers zijn de lonen, salarissen, 
AOW-uitkeringen en het minimumloon in deze 
groeiperiode nauwelijks verhoogd en pensioenen 
zelfs gedaald.

Huren, zorgkosten, energieprijzen, kosten voor 
levensonderhoud en koopprijzen van woningen zijn 
enorm gestegen. Hierdoor is de armoede onder de 
bevolking, ook in Dordrecht, in deze periode fors 
toegenomen. 

DE VSP STAAT 
VOOR EEN 
BETROUWBARE 
OVERHEID 
EN POLITIEK
De VSP wil een integere, naar inwoners luisterende overheid en 
politiek. Waarbij de inwoners van Dordrecht niet klem komen te zitten 
tussen balie en beleid door steeds weer wijzigende uitgangspunten en 
te ingewikkelde wetten en regels.

2 | VSP DORDRECHT

Margret Stolk
Lijsttrekker VSP 
Dordrecht

Bij VSP telt 
    iedere Dordtenaar mee!
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DIT MOET 
ANDERS! 

De VSP wil naar een welzijnssamenleving waar iedereen mee- 
profiteert van economische groei en Eneco gelden. De mensen zijn 
het belangrijkst. Er moet voor hen een grote inhaalslag komen. Dus 

hogere lonen, AOW, bijstandsuitkeringen en minimumloon om de 
opgelopen achterstand van de afgelopen jaren in te halen.

  

Eerlijke en sociale overgang 
van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energie

Dordrecht bezuinigt niet op 
zorg, participatie, werk en 
jeugdhulp

Stimuleren van de breedtesport 
en ondersteuning van 
sportverenigingen

Een leefbare stad 
met voldoende natuur 

Het gemeentelijke 
huishoudboekje op orde

  Een veilige en schone stad

De VSP zet in het beleid 
voor de komende 

zittingsperiode het welzijn 
van de samenleving 

voorop en wil daarbij de 
navolgende doelstellingen 
op de agenda plaatsen en 

realiseren:

Meer kwalitatief goede sociale 
huur- en koopwoningen en 

seniorenwoningen 

Armoede en eenzaamheid
bestrijden
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Een eerlijke en juiste verdeling van economische groei en 
welvaart leidt tot meer welzijn. Om dit te bereiken zal de VSP 
zich de komende jaren uitvoerig inspannen voor het welzijn van 
de samenleving. 

1
HET WELZIJN 
VAN DE 
SAMENLEVING
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- Ouderenbeleid is nu versnipperd. De VSP wil ouderenbeleid concentreren bij 1 wethouder.

-  Vergrijzing biedt kansen. Een brede en integrale benadering is nodig, waarbij wordt uitgegaan 
van mogelijkheden in plaats van beperkingen. 

- De WMO en ZORG WMO is een recht en moet niet afhankelijk zijn van gemeentebudget.

- De VSP wil een goede ouderenzorg.  

-  De VSP wil dat ouderen zolang mogelijk zelf de regie houden over hun 
eigen leven.

-  De VSP wil dat er een goed samenspel is tussen zorgprofessionals, 
vrijwilligers, het eigen sociale netwerk en de mantelzorger(s) van 
ouderen.

-  De VSP wil Maatwerk WMO lokaal uitvoeren en niet, zoals nu gebeurt, 
regionaal.

-  De VSP vindt dat de zorg toegankelijk moet zijn via één loket. Minder 
bureaucratisch en integraal geregeld.

-  De VSP vindt het ongewenst en onmenselijk om oudere stellen die 
al jaren samenleven uit elkaar te halen, omdat ze een verschillende 
zorgvraag hebben. We blijven ons hiertegen verzetten. Zorg vindt zo 
lang als mogelijk plaats in de eigen woonomgeving met toereikende 
hulp.

-  Bij zorgindicatiegesprekken (de zogenaamde keukentafelgesprekken) 
wil de VSP dat er een onafhankelijke deskundige aanwezig is in de 
vorm van een zorgombudsman/vrouw, zodat er altijd een juiste 
zorgindicatie komt.

-  De VSP vindt dat er een gemeentelijke ombudsman/vrouw moet 
komen.

- Er moet snel meer crisisopvang komen.

-  De VSP wil de uitrol van sociale wijkteams per wijk met 1 plan en  
1 regisseur snel realiseren.

-  Geld voor de zorg moet uitgegeven worden aan de zorg. De VSP is 
voorstander van het maken van een duidelijk afgebakend budget.

-  De VSP wil om ondervoeding en eenzaamheid bij ouderen tegen 
te gaan in alle zorginstellingen het mogelijk maken om elke dag 
gezamenlijk te eten. Waar nodig zal de gemeente Dordrecht 
financiële ondersteuning moeten geven.

-  De toegankelijkheid van de openbare ruimtes in de stad (trottoirs, 
parken, publieke voorzieningen) voor mensen met beperking dient 
sterk verbeterd worden.

-  De VSP wil een actief beleid om de steeds verder groeiende groep 
mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee 
te laten doen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld ook aan dag-
besteding bij mensen thuis en in zorginstellingen. Dordrecht als 
dementievriendelijke stad.

-  De VSP wil bij langdurige en intensieve mantelzorg dat de 
mantelzorgverlener zelf ook financieel wordt ondersteund. 

-  De VSP pleit ervoor dat er adequate en snel inschakelbare respijt- 
en crisisvoorzieningen beschikbaar komen en dat de voorzieningen 
ook uitgebreid en beter toegankelijk gemaakt worden.



1.1 ARMOEDEBELEID
Door de armoede te verminderen groeien welvaart en welzijn 
van de hele Dordtse bevolking!

-  De VSP wil het aantal gezinnen dat in Dordrecht onder de armoedegrens leeft in de komende 
zittingsperiode zo veel mogelijk terugbrengen.

- De VSP vindt dat de bestrijding van armoede in de stad een maatschappelijke taak is.

-  De VSP vindt dat daar niet de lokale belastingen voor verhoogd mogen worden, maar dat het 
geld op de komende begrotingen anders verdeeld moet worden.

-  De VSP wil meer ondersteuning aan de Stichting Leergeld. Voor de groep jongeren tussen  
18 en 21 jaar moet er een overgangsregeling komen die hen in staat stelt om geleidelijk van 
steun naar zelfstandigheid te groeien. 

-  De VSP vindt dat er een regeling moet komen via Stichting Leergeld om kinderen die in 
armoede leven te voorzien van een maaltijd.

-  De VSP wil dat er voor ouderen die in armoede leven een stichting opgericht wordt waarop 
ouderen een beroep kunnen doen als zij om financiële redenen niet mee kunnen doen aan 
sociale activiteiten.

-  De VSP wil dat zzp-ers in het midden en 
kleinbedrijf een sociaal vangnet krijgen.

-  De VSP wil dat zzp-ers de 
mogelijkheid krijgen om 
deel te nemen aan een 
arbeidsongeschiktheids-
verzekering die bij de 
gemeente wordt afgesloten. 
(vrijwillige verzekering voor 
zelfstandigen)
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1.2

1.3

1.4 WERK EN INKOMEN
- De VSP wil dat iedereen die kan werken ook werkt. 

- De VSP wil dat als iemand in een uitkeringssituatie belandt, zo snel mogelijk weer aan het werk is. 

- De VSP wil dat de gemeente mensen ondersteunt die buiten hun schuld hun baan verliezen. 

- De VSP wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel op vooruit gaat. 

- De VSP vindt dat werk moet lonen. 

-  De VSP wil dat inwoners die echt niet kunnen werken kunnen rekenen op de steun van gemeente. 

-  De VSP wil dat mensen met een blijvende beperking worden verlost van onnodige regels, zoals 
jaarlijkse herzieningen of herkeuringen.

-  De VSP wil dat de gemeente een stimuleringspakket ontwikkelt om oudere werknemers, die hun 
baan hebben verloren, weer aan een betaalde baan te helpen.

BESTRIJDING VAN EENZAAMHEID
-  De VSP wil een actief beleid voeren bij de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, mensen 

met een beperking en jongeren. Bij dit alles moet worden gedacht aan de ontplooiing van 
activiteiten om mensen uit hun isolement te halen en te ondersteunen bij de strijd tegen de 
eenzaamheid. 

-  De VSP wil in elke wijk een soort huiskamer waar mensen op een laagdrempelige manier elkaar 
kunnen ontmoeten voor een kop koffie of een hapje eten.

-  De VSP wil buurtbewoners rondom zorginstellingen voor ouderen toegang geven voor het 
“dagelijks gezamenlijk gezond eten”. 

ONDERSTEUNING MANTELZORGERS
De VSP is voor het behoud van verschillende regelingen voor mantel-
zorgers, zoals ‘de dag van de mantelzorger’ en ‘het mantelzorgcompliment’. 
- De VSP wil geen bezuinigingen meer op de mantelzorg.

- Mantelzorg mag niet worden opgelegd!

-  De VSP wil bij langdurige en intensieve mantelzorg dat de mantelzorgverlener zelf ook financieel 
wordt ondersteund. 

-  De VSP pleit ervoor dat er adequate en snel inschakelbare respijt- en crisisvoorzieningen 
beschikbaar komen. 

-  De VSP wil ervoor zorgen dat die voorzieningen ook uitgebreid en beter toegankelijk gemaakt 
worden.
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WONINGBOUW 
IN DORDRECHT   
De VSP vindt dat huisvesting een grondrecht is!

-  De VSP wil de huidige bouwplannen aanpassen. Naar een verhouding van 10.000 te bouwen 
woningen moeten er 3000 sociale woningen, 3000 woningen uit het middensegment en 4000 
uit het duurdere segment komen.

-  De VSP wil nù bouwen om de woningnood goed aan te pakken. We hebben nù een probleem. 
De VSP wil snel bouwen voor de huidige Dordtenaren. 

-  De VSP wil meer ouderenwoningen bouwen in de stad. Dit zal de doorstroming op de 
woningmarkt vergroten. Rekening houdend met de menselijke maat en de hoogte van de huur.

- De VSP wil Prefab woningen, omdat deze sneller gebouwd kunnen worden.

-  De VSP wil meer kwalitatief goede sociale huur- en koopwoningen en seniorenwoningen in 
gemixte wijken met voorzieningen op loop- en fietsafstand.  

-  De VSP wil meer starterswoningen voor jongvolwassenen, zodat zij zich in hun geboortestad 
kunnen vestigen. 

-  De VSP wil een opkoopbescherming voor de gehele stad waardoor beleggers geen goedkope 
en middeldure woningen meer mogen opkopen en verhuren.

- De VSP wil het eerste Zorgbuurthuis realiseren voor ouderen en zwakkeren in onze stad. 

- De VSP wil in iedere wijk een buurthuis.

-  De VSP wil onderzoeken of de bestaande zorginstellingen kunnen worden aangepast aan de 
voordelen die een Zorgbuurthuis heeft, zodat alle ouderen kunnen profiteren van een hoger 
welzijnsniveau.

- De VSP wil leegstaande kantoren transformeren tot woonruimten.

- De VSP wil ook betaalbare studentenhuisvesting realiseren.
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-  De VSP wil een betere samenwerking tussen wooncorporaties en de gemeente bevorderen. Dit is 
essentieel om de huidige wachttijden voor een sociale huurwoning van wel 7 à 8 jaar te bekorten.

 -  De VSP wil een verzilverlening om de bestaande woning leeftijdsbestendig te maken. Op deze wijze 
kunnen ouderen langer in hun eigen omgeving blijven wonen.  “De Verzilverlening is een hypotheek 
waarmee je de overwaarde van je woning kunt opnemen. Je betaalt tijdens de looptijd geen rente 
en lost niets af. De lening los je pas af na verkoop van de woning of bij overlijden van de laatst 
overgebleven partner.”

-  De VSP is bereid om politieke ondersteuning te bieden aan initiatieven op het gebied van de 
duurzame ontwikkeling van Tiny Houses in Dordrecht.

-  De VSP wil meer woningen op het water om woonruimte te creëren en anderzijds een oplossing te 
bieden aan de stijgende waterspiegels. 

-  De VSP wil indien noodzakelijk, onderzoeken of er aan de randen van de polders gebouwd kan 
worden. 

-  De VSP is van mening dat de standplaatshouders van woonwagens op het gebied van woningbouw 
dezelfde rechten moeten krijgen als huurders en kopers van woningen in Dordrecht. 

-  Er moeten meer standplaatsen voor woonwagens komen. Kinderen en kleinkinderen van de huidige 
bewoners moeten in de buurt van hun familie kunnen blijven wonen als ze uit huis gaan.  
Het moet mogelijk worden dat woonwagens op eigen grond komen te staan i.p.v. op huurgrond, 
zodat er gelijke condities komen voor woonwagens en reguliere woningen.

-  De VSP wil de woonwagenplekken op de huidige locaties behouden en uitbreiden i.p.v. verplaatsen. 
De woonwagencultuur is onderdeel van de stad Dordrecht en moet behouden blijven.

- De VSP wil meer kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen (‘knarrenhofjes’).
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EERLIJKE EN SOCIALE OVERGANG VAN 
FOSSIELE BRANDSTOFFEN NAAR 

DUURZAME 
ENERGIE
De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energie (energietransitie) is een kans voor verbetering van de 
leefsituatie voor iedereen. Maar de aanschaf van woningisolatie, 
zonnepanelen en energiezuinige apparatuur is niet voor iedereen 
betaalbaar.

- De VSP wil dat iedereen mee kan doen.

-  De VSP wil een gemeentelijke regeling voor groepen met 
lage inkomens want de lagere inkomens lukt het bijna niet 
om subsidie te krijgen, aangezien ze de kosten niet kunnen 
voorschieten.

-  De VSP vindt dat de hoge energieprijzen gecompenseerd  
moeten worden door de rijksoverheid.
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4
DORDRECHT 
BEZUINIGT NIET 
OP ZORG, PARTICIPATIE,  
WERK EN JEUGDHULP

De Sociale Dienst Drechtsteden helpt Dordtse bewoners, rekening 
houdend met de menselijke maat, zowel bij schuldhulpverlening, 
WMO, GGZ en Jeugdhulpverlening. 

- De VSP wil niet bezuinigen op sociale voorzieningen.

- De VSP wil een betere verdeling van de beschikbare gelden.

- De VSP vindt dat de Dordtse vrijwilligers meer aandacht verdienen.
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STIMULEREN VAN DE BREEDTESPORT EN 

ONDERSTEUNING 
SPORTVERENIGINGEN

De VSP vindt dat sport in de afgelopen zittingsperiode van de 
gemeente Dordrecht onvoldoende aandacht heeft gekregen.
Dit moet anders! Sport en cultuur zijn belangrijke, verbindende factoren 
en moeten zoveel mogelijk gestimuleerd en gesteund worden. 

-  De VSP vindt dat er substantieel meer moet worden geïnvesteerd in sportvoorzieningen.

- De VSP wil sportparken moderniseren.

-  De VSP is voor een nieuw multifunctioneel sportstadion waar diverse sporten op topniveau kunnen 
worden beoefend en waar FC Dordrecht ook gebruik van kan maken.

-  Schoolzwemmen moet op elke lagere school in Dordrecht onderdeel zijn van het lespakket! 

-  De VSP wil gratis parkeren bij de sportboulevard.

-  De zwembaden De Dubbel en Het Wantij moeten behouden blijven. 

-  De VSP wil meer sport voor senioren en mensen met een chronische ziekte,  mentale of fysieke 
beperking, onder het motto: een leven lang sporten. 

-  De VSP wil dat er sportcoaches in de wijken komen die zich specifiek op deze doelgroepen richten. 
Inclusief valpreventie en valtraining.

-  Sport voor iedereen: dat is het motto van de VSP. Sport is gezond voor lichaam en geest en sport 
verbindt.

-  De VSP gaat voor duurzaamheid in de sport. Zonnepanelen op daken van clubhuizen.

5
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EEN LEEFBARE STAD MET 

VOLDOENDE 
NATUUR
EEN AANTREKKELIJK DORDRECHT 

 Dordrecht is een prachtige stad om 
in te leven, te wonen, te werken en te 
recreëren. Met een schat aan cultuur 
en een unieke oude binnenstad. 

-  De VSP wil de aantrekkelijkheid van de stad 
bewaken en verder verbeteren.

-  De VSP is tegen de verlaging van subsidies voor 
evenementen.

-  De VSP wil meer groen in de stad en een beter onderhoud van de natuur. Dit in verband met de 
opwarming van de aarde en milieuproblematiek.

-  De VSP wil illegaal kappen van bomen tegengaan.

-  De VSP is vóór de plannen om van de Dordtwijkzone een stadspark te maken met ruimte voor sport en 
recreatie.

-  De VSP is voorstander van meer natuur in de stad en als dat gestimuleerd kan worden door stenen uit 
de tuin te halen willen wij dit subsidiëren.

-  De VSP wil meer dan ooit Dordrecht als toeristische trekpleister promoten en meer kwalitatieve 
horeca, hotels en terrassen in de stad. 

-  De VSP wil een versoepeling van het terrassenbeleid, afschaffing van de precariobelasting, 
versimpeling van regelgeving en vergunningenverlening hiervoor.

-  Verder wil de VSP dat veel meer wordt ingespeeld op ‘Dordt als waterrijke stad’ met aandacht voor de 
havens en het drierivierenpunt in Dordrecht.

- Het Nationale Park De Biesbosch is een “Unique Selling point” dat meer aandacht verdient.

-  De VSP is voor het maximale aan natuurbehoud op ons eiland. Het behoud van de Biesbosch in zijn 
huidige vorm met landbouwstructuur en natuurbeleving is een must.

-  Met een compact kernwinkelgebied en de gerenoveerde panden gebruiken als woonhuizen, 
werkplaatsen voor oude ambachten en kunstenaars krijgt de binnenstad een nog betere uitstraling.  

- De VSP wil de huidige cultuur en kunstinstellingen behouden voor Dordrecht.

6
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LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
Het is de VSP al jarenlang een doorn in het oog hoe 
pandeigenaren hun bezit verwaarlozen of leeg laten staan met 
als meest aanspreekbare voorbeeld het Teerlink pand. 

Om de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad en de wijken te verbeteren en te garanderen wil de VSP 
naar Haags voorbeeld een Dordtse Pandbrigade instellen. Inspecteurs van de pandbrigade krijgen juridische 
bevoegdheden op basis van vastgesteld, gemeentelijk beleid om (woon)overlast en gevaarlijke situaties in panden 
sterk te verminderen, misstanden op te sporen en zaken als huisjesmelkers, overbewoning, hennepteelt en 
belastingontduiking tegen te gaan door de opsporing en aanpak van:

● Ernstige onderhoudsgebreken aan panden 

● Onrechtmatige bewoning (illegale kamerverhuur) 

● Illegale activiteiten en verkeerd gebruik van sociale voorzieningen

●  Controle of de persoonsgegevens van de bewoners hetzelfde zijn als in de  
Basisregistratie Personen

● Als het nodig is verder onderzoek te doen en maatregelen te nemen.

In de pandbrigade werken gemeente, politie, brandweer, woningcorporaties en sociale dienst samen 
onder leiding van het Dordtse college van B&W dat jaarlijks via een jaarverslag aan de gemeenteraad 
over de verrichtingen en de handhaving rapporteert.

-  De VSP wil dat verkrotting en leegstand van winkelpanden in de binnenstad en de wijken met 
alle mogelijke middelen bestreden worden. 

-  De VSP is van mening dat het opleggen van dwangsommen aan pandeigenaren een goed 
middel is om de stad weer in oude glorie te herstellen. 

STAD VOOR OUDEREN ÉN JONGEREN
“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” Een uitspraak die we 
allemaal kennen. 

-  De VSP zal zich inzetten om jongeren aan onze stad te binden. 

-  Dordrecht moet een stad zijn waar jong en oud iets voor elkaar kunnen betekenen.  

-  De VSP vindt het belangrijk om Hoger Onderwijsinstellingen in Dordrecht gevestigd te krijgen,  
om te voorkomen dat jongeren voor hoger onderwijs de stad verlaten.

-  De VSP wil deze goed opgeleide groep ook om economische redenen in de stad houden. 

-  Meer studenten zorgen voor meer levendigheid en overlevingskansen voor de horeca in 
Dordrecht.

-  De VSP vindt dat lichamelijke opvoeding en zwemonderwijs door vakleerkrachten moet worden 
onderwezen. 

-  Leerlingenvervoer moet goed geregeld zijn. 
 Vervolg 6.3 $

6.2

6.3
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-  De VSP wil dat leerlingen uit alle onderwijsvormen binnen onze stadsgrenzen goede 
stageplaatsen krijgen bij het Dordtse bedrijfsleven. 

-  De VSP wil met een kwaliteitsslag het onderwijs verbeteren en daar waar nodig gemeentelijke 
subsidies voor beschikbaar stellen.

- De gemeente heeft een belangrijke functie bij de kwaliteitscontrole op het openbaar onderwijs. 

-  Er moet een gericht, gemeentelijk plan komen om laaggeletterdheid bij ouderen en jongeren aan 
te pakken.

STAD VOOR ONDERNEMERS
-  Het vestigingsbeleid voor ondernemers (ook horeca) moet aantrekkelijk zijn zodat in Dordrecht 

de economie verder kan doorgroeien. Jong en oud moeten werk en huisvesting kunnen vinden 
in onze stad en regio. Bij huisvesting in Dordrecht van een hoogopgeleide groep werknemers zal 
de bijdrage aan inkomsten aan de stad meer dan gemiddeld stijgen

- De VSP vindt het van groot belang om onderwijs en bedrijfsleven op elkaar af te stemmen. 

-  De VSP vindt dat de gemeente zich tot het uiterste moet inspannen om vrij ondernemerschap te 
stimuleren en ondersteunen.

- De VSP wil duidelijke regels en meer transparantie bij aanbestedingen.

-  Niet alleen lage lonen banen aantrekken, maar ook kwalitatief hoogwaardige banen en 
werkgelegenheid in het hogere segment. 

- De VSP wil dat ondernemers zelf  kunnen beslissen over de openingstijden van hun bedrijf.

6.4

6.3
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HET GEMEENTELIJKE HUISHOUDBOEKJE 
MOET OP ORDE
De komende jaren worden tekorten op de begroting verwacht. 
Oorzaak is volgens de VSP onder andere dat het college risicovol 
heeft belegd met geen of lage dividenduitkeringen. 

-  De VSP wil dat deze beleggingen worden gebruikt om dure leningen af te lossen waardoor er geen 
tekort op de begroting meer is.  

- De VSP wil ervoor zorgen dat de structurele inkomsten dekkend zijn voor de structurele uitgaven. 

-  De VSP is van mening dat de lokale belastingen de komende periode slechts verhoogd mogen worden 
met 2% per jaar.

7



18 | VSP DORDRECHT

EEN VEILIGE EN 
SCHONE STAD
Het aantal misdrijven in Dordrecht daalt al geruime tijd. Maar het 
gevoel van onveiligheid lijkt toe te nemen. Oorzaak: verharding in 
de misdaad en toename van steek- en schietincidenten. De VSP zal 
zich inzetten om van Dordrecht weer een gemeente te maken waarin 
wederzijds respect de norm is. 

-  De VSP wil bezit van wapens onder jongeren aanpakken en voorkomen.

-  De VSP wil de wijkagent herkenbaar terug in de wijken.

-  Gesloten wijkbureaus van de politie moeten weer open. Met extra ondersteuning op het gebied van 
preventie van babbeltrucs en zakkenrollers.

- De VSP is in risicogebieden en op scholen voor het preventief fouilleren op wapens.

- De VSP wil handhaven bij coffeeshops. 

-  De VSP wil coffeeshops verplaatsen naar de randen van de stad waar dan een coffeeshop to go kan 
komen, zodat de overlast in het centrum vermindert.

-  De VSP wil dat overlast, geweld, vernieling, diefstal en andere vormen van criminaliteit harder 
aangepakt worden. 

- Extra aandacht wil de VSP voor de aanpak van ouderenmishandeling.

-  De VSP wil meer politiecontroles op illegale straatraces. Figuren die hard en gevaarlijk rijden moeten 
streng bestraft worden.

-  De VSP wil een strengere aanpak van overlastgevende en dealende hangjongeren en een verbod op 
lachgas.

- De VSP wil op meerdere plekken in de stad cameratoezicht.
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HOUD DE STAD SCHOON
Zwerfafval is samen met hondenpoep 
op het voetpad één van de grootste 
ergernissen in de stad. Het zorgt voor 
een rommelig straatbeeld en is schadelijk 
voor mens, dier en milieu. Blikjes, 
petflesjes, snoepverpakkingen, sigarettenpeuken, kauwgum 
en vuilniszakken horen in de afvalbak en niet op straat waar ze 
vogels en ongedierte aantrekken die weer voor overlast zorgen. 
Hondenpoep hoort te worden opgeruimd.  

- De VSP wil voldoende afvalbakken door de gehele stad om zwerfafval te voorkomen.

-  De boetes op afval op straat gooien en het niet opruimen van hondenpoep dienen fors te 
worden verhoogd en de controles verstevigd.

-  De VSP wil op scholen het verstrekken van informatie over het voorkomen van zwerfafval 
stimuleren.

-  Om de leefomgeving schoon en prettig te houden, moet het voor bewoners aantrekkelijker 
worden om afvalinspecteur van de buurt (Dordtse Doorpakker) te worden of om een 
afvalcontainer te adopteren in samenwerking met de gemeentelijke afvalverwerker.

- De VSP wil het ophalen van grofvuil voor particulieren weer gratis maken.

- De VSP wil het aanbieden van vuil bij de milieustraten gratis houden.

- De VSP vindt dat het scheiden van afval dient te gebeuren bij HVC.

 Vervolg 8. 3 $

8.1

8.2

KLIMAAT
De VSP wil een update van het waterplan Dordrecht, waarin 
de risico’s en aanpak van wateroverlast worden beschreven. 
Gevaarlijke situaties qua waterveiligheid moeten aangepakt 
worden.

- De VSP wil dat Dordrecht in de aanpak van waterveiligheid een landelijke voortrekkersrol krijgt.

-  De VSP wil klimaatverandering hoog op de agenda van Dordrecht. Het is urgent om de 
waterhuishouding in Dordrecht te herijken met meer groen in de stad.

- De VSP is geen voorstander van hoge windmolens op ons eiland.

- De VSP wil meer zonnepanelen in de stad. Te beginnen bij scholen en overheidsgebouwen.
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VEILIG VERKEER
De stad veilig bereiken en doorkruisen om zodoende het aantal 
verkeersslachtoffers te verminderen staat voor de VSP hoog op de 
agenda. Binnen de stad moet de fiets zoveel mogelijk voorrang krijgen 
zonder dat dit leidt tot ‘autootje pesten’. De bereikbaarheid van Dordrecht 
dient verbeterd te worden om economische- en milieuschade te 
voorkomen en het vestigingsklimaat te verbeteren. 
Het openbaar vervoer moet verbeterd en daarna gestimuleerd worden. 
Voor het autoluw maken van de binnenstad moeten goede alternatieve 
vervoersmogelijkheden naar centrale parkeermogelijkheden komen.

-  De VSP wil transferia met goede en goedkope parkeermogelijkheden inclusief snel openbaar 
vervoer naar de binnenstad.

- Bewoners die in de binnenstad wonen moeten te allen tijde naar hun woning kunnen rijden.

- De VSP wil de voorrangssituaties voor fietsers in de stad overal gelijkstellen en verbeteren.

-  Doorstroming voor fietsers bij verkeerslichten moet snel en veilig gebeuren om reistijd per fiets 
te verkorten en de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto te maken.

- Waar mogelijk moeten wegen voorzien worden van gescheiden fietspaden.

- Snelheid remmende maatregelen moeten kruising van fiets- en autoverkeer veiliger maken.

-  Doorgangswegen voor autoverkeer moeten voor veilige doorstroming en zoveel mogelijk 
zonder filevorming zorgdragen met goed afgestelde verkeerslichten.

-  De VSP is niet voor meer verkeersremmende maatregelen, maar is voorstander van betere 
handhaving op snelheid en roekeloos rijgedrag.

-  De VSP vindt dat het goederenvervoer per trein van gevaarlijke stoffen door Dordrecht moet 
stoppen. 

- Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen via de N3 moet aan banden worden gelegd.

-  De VSP wil dat Chemours Dupont gehouden wordt aan de milieuwetgeving en als bedrijf 
behouden blijft voor Dordrecht. De omgevingsdienst Zuid Holland Zuid moet hier handhavend 
en controlerend optreden.

-  De VSP wil dat het behartigen van het belang van de bewoners eerste prioriteit wordt bij het 
overleg over openbaar vervoer en niet het belang van de provincie of vervoerder.

-  De VSP wil onderzoeken of een op te richten metropoolregio Drechtsteden als opdrachtgever 
van het regionale en stedelijke openbaar vervoer voor meer invloed van Dordrecht op het 
openbaar vervoer in de stad kan zorgen dan wel of aansluiting bij de metropoolregio  
Rotterdam-Den Haag een betere optie is.

-  Het openbaar vervoer over water (waterbus en watertaxi) moet waar mogelijk uitgebreid en 
gestimuleerd worden. 

- Openbaar vervoer speelt een sleutelrol bij nieuwe woningbouwontwikkelingen.

- De VSP wil gratis openbaar vervoer voor 65+. 

-  Goedkoop personenvervoer van deur tot deur handhaven voor ouderen en mensen met een 
beperking die niet meer met het openbaar vervoer kunnen reizen. 

- De VSP wil nog steeds een bushalte bij de algemene begraafplaats realiseren. De Janny Bozuwalijn.

-  Dordrecht moet intercitystad blijven en snelle verbindingen via lightrail en intercity’s krijgen en 
behouden met Breda, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Schiphol, Amsterdam en Utrecht.

8.3
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OVERIGE BELANGRIJKE

PUNTEN VAN 
DE VSP  
Aanpak files $  De VSP wil de bereikbaarheid van Dordrecht via de autosnelwegen verder 

verbeteren. Ook de bereikbaarheid binnen de stad moet verbeteren. Bij de 
kleinste omleiding of klein incident staat het verkeer in de halve stad vast.

AED	 $  Ieder leven is er één. De VSP wil heel veel AED’s zoveel mogelijk verdeeld in 
onze gemeente.

Binnenstad $  Grote Markt herinrichten met wonen, groen en parkeren. Geen winkels meer 
op de Grote Markt. Geen appartementen op het Scheffersplein vanwege 
overlast of isoleren als buffer tegen geluid. Bereikbaarheid van de binnenstad 
met de auto nader onderzoeken in relatie tot aantrekkelijk wonen. Goede 
voorzieningen parkeren voor mensen die in de binnenstad wonen. Ook voor 
hen die er wonen en het nu niet hebben. 
Verplaatsen van bedrijven in goed overleg zonder dwang. Soort ruilverkaveling 
binnenstad.

 $  Statenplein wordt het evenementenplein met alles erop en eraan dus stroom, 
water etc. Bij evenementen horeca meer betrekken en ook terrassen open.

Burgerinitiatief $  De VSP wil een transparant beleid en consequente uitvoering daarvan. 
Burgerinitiatieven hebben hier een duidelijke plaats in. Invoering van 
stadsreferenda bij belangrijke en ingrijpende wijzigingen in de woon/
leefomgeving overwegen.

 $  Samenwerking tussen overheid en ondernemers moet bevorderd worden. 
Geen eilandjescultuur, maar gezamenlijke verantwoordelijkheid voor te maken 
keuzes en de uitvoering ervan. 

Burgerbegroting $  De VSP wil onderzoeken of Dordtenaren kunnen worden betrokken bij het 
opstellen van een burgerbegroting, waarbij bewoners kunnen beslissen over de 
besteding van geld voor een stadsdeel. Ook is de VSP voor een Bewonersraad 
van Woonbron. De bewonersraad doet veel goed werk als vrijwilliger en is 
laagdrempelig voor mensen om te benaderen. Het initiatief is representatief 
voor problemen rondom wonen en zorg etc. 

Busvervoer 
in Dordrecht $  De VSP wil meer zeggenschap over het busvervoer in Dordrecht realiseren, 

zodat gemeenteraad en burgers weer meer inspraak krijgen over te rijden 
routes. Nu regelt de provincie de aanbesteding waardoor invloed op de routes 
er nauwelijks tot niet meer is.

Coalitie  $  De VSP sluit geen partijen uit als het gaat om samenwerking maar zal wel altijd 
kritisch handelen in het belang van de burgers van Dordrecht. De VSP is op 
basis van herkenbaarheid van haar standpunten bereid deel te nemen aan een 
nieuw college.

Communicatie $  De VSP wil duidelijkere en betere communicatie naar de burger.  
Met daarbij een "afspraak is afspraak" mentaliteit.
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Controle op samenwerking 
in de Drechtsteden  $  De VSP wil controle op het geld van de Drechtsteden gemeenten 

verbeteren. De verantwoording hiervan moet eerder en duidelijker aan de 
gemeenteraden. De VSP is geen voorstander van één Drechtstad. 

Dierenwelzijn  $  Dierenwelzijn staat hoog op de agenda bij de VSP. De veeteelt op ons 
eiland moet diervriendelijk en duurzaam zijn. Er is geen plaats voor 
bio-industrie en megastallen. Meer aandacht voor het stimuleren van 
biologische landbouw. Controle op dierenleed en misstanden moet worden 
aangescherpt.

Energietransitie $  Energietransitie is een kans voor verbetering van de leefsituatie voor 
iedereen. Maar de aanschaf van woningisolatie, zonnepanelen en 
energiezuinige apparatuur is niet voor iedereen betaalbaar. De VSP wil 
dat iedereen mee kan doen. De VSP wil een gemeentelijke regeling voor 
groepen met lage inkomens.

Gratis openbaar 
vervoer $  De VSP wil gratis openbaar vervoer en gratis personenvervoer van deur tot 

deur voor 65 plussers als instrumenten om interactie tussen ouderen en 
de maatschappij te bevorderen.

Hondenbelasting $ De VSP is tegen hondenbelasting. Daarom wil de VSP deze afschaffen. 

Intercitystad  $ De VSP vindt dat Dordrecht intercitystad moet blijven.

 $  Directe nationale en internationale verbindingen moeten blijven of hersteld 
worden.

Islamitische 
begraafplaats $  De VSP wil de mogelijkheden voor een Islamitische begraafplaats in 

Dordrecht onderzoeken.

Jeugdzorg $  De VSP vindt dat er meer geld vanuit Den Haag moet komen voor de 
jeugdzorg.

Leerachterstand $  De VSP ondersteunt de plannen om een deel van de Eneco gelden te 
investeren in het onderwijs aan kinderen met taal- en leerachterstand. 
Investeren in kinderen met leerachterstand kan armoede in de toekomst 
voorkomen en geeft kansen op de arbeidsmarkt.

LHBTI $  LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, 
transgender- en interseksen personen. Informatie over en aandacht voor 
deze groep is belangrijk en kan leiden tot meer emancipatie en begrip. De 
VSP wil dit emancipatiebeleid toevoegen aan haar beleid. 

 $  De VSP wil een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en 
geaccepteerd en gerespecteerd wordt door de gehele samenleving. De 
VSP wil ook discriminatie op scholen tegengaan.

Lightrail $  De VSP wil via lightrail verbindingen met Rotterdam, Den Haag en Gouda 
zonder overstap realiseren. Ook direct vanaf Stadpolders, Sterrenburg en 
Amstelwijck. Dit zal in Dordrecht en omstreken de werkgelegenheid sterk 
verbeteren. 

Mantelzorg $  De VSP is voor het behoud van verschillende regelingen voor 
mantelzorgers, zoals ‘de dag van de mantelzorger’ en ‘het 
mantelzorgcompliment’. De VSP wil geen bezuinigingen meer op de 
mantelzorg. Mantelzorg mag niet worden opgelegd! De VSP wil bij 
langdurige- en intensieve mantelzorg dat de mantelzorgverlener zelf ook 
financieel wordt ondersteund.
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Parkeren  $  Om Dordrecht een nog betere uitstraling, beter imago en de regionale 
centrumfunctie terug te geven kan een verlaging van de parkeertarieven helpen. 
Voor mensen met een beperking zal parkeren in de hele stad gratis moeten zijn. 
Speciale aandacht voor parkeren bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis (voor 
bezoekers en alle werknemers) en de Sportboulevard alwaar een gratis of een 
zo goedkoop mogelijk parkeertarievenbeleid moet worden gehanteerd. 

Referendum $ De VSP wil  een correctief referendum invoeren in Dordrecht.

Regionaal 
samenwerken $  De VSP wil dat Dordrecht de leiding neemt in de  kostenbesparing voor de 

samenwerkende partijen. Dordrecht moet weer centrumgemeente worden. 

RTV Dordrecht $  De VSP wil RTV Dordrecht voor de stad behouden. Het is belangrijk dat in een 
stad als Dordt een onafhankelijke omroep is. Zij biedt zowel televisie, radio, 
website, Facebook, Instagram, YouTube, etc.

School en buurt $  De VSP vindt dat jongeren de kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen. 
De school heeft hier een belangrijke rol. Schoolgebouwen moeten voldoen 
aan moderne eisen en uitgerust zijn om onderwijs in alle vormen te kunnen 
faciliteren. Schoolpleinen en gymlokalen moeten zodanig zijn ingericht dat ook 
de buurt gebruik kan maken van deze faciliteiten. 

Sociale 
voorzieningen $  De VSP wil niet bezuinigen op sociale voorzieningen en een betere verdeling 

van de beschikbare gelden.

Sport $  De VSP vindt dat sport in de afgelopen zittingsperiode van de gemeente 
Dordrecht onvoldoende aandacht heeft gekregen! Sport en cultuur zijn 
belangrijke verbindende factoren en moeten zoveel mogelijk gestimuleerd 
en gesteund worden. De VSP vindt dat er op sportgebied substantieel moet 
worden geïnvesteerd in voorzieningen. De VSP wil sportparken moderniseren, 
waarbij er geen sporten of sportclubs uit onze stad mogen verdwijnen.

Spuiboulevard 
en Maasterras $  De VSP wil de leegstaande kantoorgebouwen op de Spuiboulevard ombouwen 

tot appartementen. Op het Maasterras moet luxe hoogbouw komen.

Subsidies $  De VSP vindt dat er beter naar subsidies gekeken moet 
worden. Subsidieverlening breder trekken dan alleen cultuur. In horeca grote 
verschillen in subsidieverlening verkleinen. De gemeente moet beter nagaan 
hoe het Europese subsidies kan krijgen.

Toerisme $  De VSP wil Dordrecht nog aantrekkelijker maken voor toeristen. Met de 
Spuihaven open voor sloepen, waterfietsen en bootjes verhuur. Een grote 
camperparkeer- en overnachtingsplaats. Hotel op de Spuiboulevard.

Vuurwerk $  De VSP is voorstander van afschaffing van vuurwerk afsteken door inwoners 
maar voorstander van centraal georganiseerd vuurwerk op diverse punten in de 
stad.

Woningbouw $  De VSP is van mening dat nieuwbouw in de binnenstad en 19de -eeuwse 
schil aan de gevelkant architectonisch dient te passen binnen het historische 
karakter van deze delen van de stad. Hetzelfde geldt voor Dubbeldam en zijn 
dorpse karakter. Bij het verlenen van sloopvergunningen dient als voorwaarde 
het behoud van monumentale onderdelen te worden opgenomen.
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Voor het volledige verkiezingsprogramma en 
de kandidatenlijst van de VSP Dordrecht zie:

www.vsp-dordrecht.nl
Voor vragen bel 06 559 885 20

Ons verkiezingsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met;

- WMO-adviesraad, -50 plus Drechtsteden,  - De Seniorenbond Dordrecht, 
Wooncorporaties, - Platforum voor Armoedebestrijding, 

Burgerraad en met VWS, inzake het Pact voor de ouderenzorg.

Vindt u, dat ons programma nog niet compleet is, 
of hebben wij iets over het hoofd gezien dan horen 

wij dat graag van u!


