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Onze verkiezingsslogan is “Gewoon Sliedrecht”. 

Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee?  

Wat is ‘gewoon’ voor ons? 
 

Gewoon Sliedrecht... 
We willen meegaan met de tijd, maar tegelijkertijd moeten we blijven koesteren dat Sliedrecht een dorp is  

en de positieve kanten daarvan behouden. Dus geen gigantische gebouwen of volgebouwde wijken.  

Daarnaast moet de verbinding met buren en de gemeenschap versterkt worden. 

Gewoon Sliedrecht: Een nuchtere mentaliteit zonder stadse fratsen. 

 

Gewoon Sliedrecht… 
PRO Sliedrecht hecht veel waarde aan passende zorg voor en betrokkenheid met alle inwoners. 

Iedereen heeft recht op de zorg die hij of zij nodig heeft en we moeten extra zuinig zijn op hen  

die anderen ondersteunen, zoals mantelzorgers en vrijwilligers. 

Gewoon Sliedrecht: Voor elkaar klaarstaan en respect hebben voor elkaar. 

 

Gewoon Sliedrecht… 
Wij — alle Sliedrechtse inwoners samen — weten wat het beste is voor ons dorp. 

Samenwerken met andere gemeenten is wat ons betreft geen probleem, maar we willen wel de regie 

zoveel mogelijk in eigen hand houden. Daarnaast willen we niet mee hoeven te betalen aan (bijvoorbeeld) 

een evenement in Dordrecht omdat dat “de regio zo goed op de kaart zet”, of ons aanpassen 

aan plannen die geen voordeel opleveren voor Sliedrecht. 

Gewoon Sliedrecht: Ons beleid niet laten bepalen door de regio. 

 

Gewoon Sliedrecht… Gewoon PRO Sliedrecht!  
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Inleiding 
 
PRO Sliedrecht is de oudste en grootste lokale politieke partij die voor iedereen klaarstaat. 
Al sinds 1974 zetten wij ons in voor een mooi, leefbaar, gezellig, sociaal, uitdagend en gezond dorp waar voor 
iedereen wat te doen is. Ons dorp waar het goed wonen, verblijven en werken is. PRO Sliedrecht heeft geen en-
kele landelijke binding en stelt Sliedrecht en de Sliedrechters altijd centraal. 
 
Omdat onze (steun)fractie, leden en achterban een goede afspiegeling zijn van Sliedrecht en wij dicht bij onze 
inwoners staan, kunnen wij snel inspelen op actuele onderwerpen die onze dorpsbewoners bezig houden. 
Ons motto is: Een volksvertegenwoordiger hoort vier jaar lang tussen de inwoners in te staan en niet tot vlak 
voor de verkiezingen weggestopt in een raadhuis. Daarom zijn wij ook de enige Sliedrechtse lokale partij met een 
wekelijks spreekuur, waar elke inwoner binnen kan lopen met vragen of opmerkingen. 
In coronatijd was fysiek contact lastig en waren ook wij aangewezen op de digitale manier om elkaar te ontmoe-
ten. Door het grote succes hiervan blijven wij deze digitale alternatieven in de toekomst wel gebruiken.  

 

1. Mark Verheul 
2. Maria Stam 
3. Claudia Verheul 
4. Hanny Visser 
5. Timo Pauw 
6. Glawish Safai-Pour 
7. Wim Blanken 
8. Chistiaan Verheij 
9. Rob Penning 
10. Paola Penning 

Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 
11. Kemal Cakir 
12 Ad de Waard 
13.Fernon van Maaren 
14. Erik Heijkoop 
15. Jaako Kraaijeveld 
16. Lia Hertog 
17. Susanne van Dongen 
18. Alex Visser 
19. Cees Caspers 
20. Tom Pauw 
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Lijsttrekker Mark Verheul over dit verkiezingsprogramma 
 
“Ik vind dat we een goed programma hebben en pak er een paar punten 
uit. We blijven tegen bouwen over het spoor; één van de grondslagen van 
onze partij. Dat is lastiger geworden sinds het college een toekomstvisie 
heeft doorgedrukt met 1250 woningen aan de andere kant. Vandaar dat 
we dit dossier met arendsogen bekijken. Wat mij betreft blijft de voetbal 
op de huidige locatie. De ontwikkeling sinds corona rond meer thuiswer-
ken biedt kansen voor betaalbare woningen in omgebouwde kantoorge-
bouwen. Huisvesting is echt een punt. Je kan als jongere Sliedrechter niet 
meer in het dorp blijven; het is onbetaalbaar. Het percentage sociale wo-
ningbouw in alle plannen is bedroevend, we moeten zorgen voor vol-
doende aanbod. 
 

Met een andere vorm van samenwerken in de Drechtsteden is het belangrijk om de rol van Dordrecht te beper-
ken. Dat ze bepaalde wettelijke taken willen uitvoeren is prima, maar als je praktische dingen wil regelen, doen 
we dat in het Bonkelaarhuis en niet in Dordrecht. Duurzaamheid vinden we ook belangrijk. Dat Sliedrecht-Oost 
door de overheid is aangewezen als proeftuin, daarin was geen keuze. Maar de gevolgen; ernstige hinder, geen 
keuze van energieleverancier, financieel nadeel voor huurders en kopers en de gebrekkige communicatie vinden 
we slecht. De communicatie in het algemeen moet ook beter, proactief en met meer inspraak. 
 
Openbare orde en veiligheid vind ik bijzonder belangrijk. Over ondermijning en een gebrek aan drugs- en alco-
holpreventie maak ik mij zorgen. Om straatverkoop te voorkomen blijven we voorstander van het behoud van de 
coffeeshop. Verder moeten we burgerinitiatieven in de vorm van buurttoezicht faciliteren.” 
 
Op www.verkiezingensliedrecht.nl is het volledige, persoonlijke interview met Mark te vinden. 
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Mens 
 
 
 

Jeugd 
Door de Sliedrechtse jeugd te betrekken bij de inrichting van hun eigen leefomgeving, 

willen we ervoor zorgen dat ieder van hen zich hier thuis voelt. Op die manier bieden we 
iedereen een eigen plek, zodat zij op een leuke manier groot worden en uitgroeien 

tot volwaardige en gelukkige volwassenen. 
 

Senioren 
De Sliedrechtse senioren die volop actief zijn en alles nog zelf kunnen, worden actief 

uitgedaagd en initiatieven ondersteunen we zoveel mogelijk. Senioren die ondersteuning 
nodig hebben, faciliteren we daar waar nodig. 

 
Meedoen 

Binnen Sliedrecht is plaats voor iedereen. In een dorp met 25.000 mensen hebben we 
tenslotte 25.000 verschillende identiteiten, allen met hun eigen talenten. 

Deze verschillen mogen nooit een reden zijn om wie dan ook buiten te sluiten. 
 

Meepraten 
Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van de kennis van onze inwoners over hun 

eigen straat, wijk en dorp. Inspraak– en debatavonden moeten dus in de wijk 
plaatsvinden in plaats van in de raadzaal. 
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Jeugd 
 
Kinderen: (0-12 jaar) - Spel, sport en cultuur moeten bereikbaar zijn voor elke leeftijd; 
Spel, sport en cultuur zijn onmisbaar voor een goede ontwikkeling en moeten toegankelijk zijn voor elk kind.  
Onze eerste stap was het gratis diplomazwemmen voor alle kinderen vanaf 5 jaar. In 2021 is dit helaas inkomens-
afhankelijk gemaakt door een meerderheid van de raad. Dit moet teruggedraaid worden en zelfs breder worden 
getrokken, zodat alle kinderen kunnen profiteren van een ruim aanbod aan ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast 
moet ieder kind onderwijs krijgen in een gezonde en veilige schoolomgeving. 
 
Jongeren: (12-18 jaar) - Meer investeren in jeugdwerk; 
Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (S.O.J.S.) verdient meer aandacht. Deze stichting heeft een belangrijke func-
tie, omdat zij zowel activiteiten organiseren die kinderen en jongeren samenbrengen, als een luisterend oor en 
toeziend oog bieden aan jongeren die tegen maatschappelijke kwesties aanlopen. Eindelijk zijn er stappen ge-
maakt om het pand Elektra een moderne uitstraling te geven en zo de ontmoetingsplek van onze jongeren te 
waarborgen. Het jongerenbestuur heeft bewezen dat zij prima in staat is de eigen zaken te regelen en zich bezig 
te houden met het jongerenwerk. In 2021 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het Elektra waarin is vastgelegd 
dat het bestuur van S.O.J.S. de beslissende stem heeft over het gebruik van anderen. Dit moet zo blijven.  
 
Jongvolwassenen: (18-27 jaar) - Meer (betaalbare) huisvesting voor jongeren; 
Het woningaanbod voor jongeren heeft een flinke impuls nodig. Hun kansen op de woningmarkt zijn momenteel 
verre van ideaal. Wij pleiten voor betaalbare woonruimte voor starters op alternatieve plekken. Denk hierbij aan 
het ombouwen van leegstaande gebouwen zoals bedrijfspanden of het ondersteunen van de komst van Tiny 
Houses. 
Met name op de doelgroep 18-27 jaar moet de nieuwe dankzij de - door PRO Sliedrecht geëiste - Doelgroepen-
verordening worden toegepast. Dit houdt in dat nieuwbouwprojecten voor koophuizen deels gereserveerd wor-
den voor een bepaalde doelgroep. 
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De groeiende groep ouderen die langer thuis blijft wonen, vraagt om een specifiek beleid;  
Door het wegvallen van verzorgingstehuizen blijft een steeds grotere groep ouderen langer thuis wonen. Zolang 
de zelfstandigheid qua financiën, dagelijks leven en sociale contacten voldoende gewaarborgd is, redt deze doel-
groep zich prima. Maar PRO Sliedrecht constateert ook een flinke toename van eenzaamheid, armoede en be-
perkte zelfredzaamheid. Dit vraagt om een doordachte aanpak. 
 
Op wijkniveau werken, waarbij de activiteiten dicht bij onze inwoners plaatsvinden; 
In iedere wijk moet een locatie worden ingericht voor activiteiten. Deze activiteiten moeten goed fysiek bereik-
baar zijn en daarnaast meer bekendheid krijgen en laagdrempelig zijn. Wat PRO Sliedrecht betreft zoeken wij 
hierbij hulp bij “buurtambassadeurs” en al bestaande initiatieven. 
 
De kennis en ervaring van onze oudere inwoners benutten; 
De talenten, kennis en ervaring van onze ouderen hebben grote waarde voor ons dorp en als vrijwilligers zijn zij 
de kroonjuwelen van onze samenleving. De gemeente moet een veel actievere rol pakken bij het organiseren 
van initiatieven die ouderen en jongeren met elkaar in contact brengen. Op deze manier kunnen zij van elkaar 
leren en gebruik maken van elkaars kracht. 
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Meedoen 
 
Nieuwkomers in Sliedrecht moeten kans krijgen op volledige integratie; 
Onze nieuwkomers moeten snel inburgeren en op eigen wijze een bijdrage leveren aan de Sliedrechtse samenle-
ving. In 2021 is de Nieuwe Wet Inburgering * aangenomen; PRO Sliedrecht blijft scherp op de uitvoering en on-
dersteuning vanuit de gemeente. 
 
Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt wordt uitzicht geboden op werk; 
Arbeidsplaatsen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen en moeten we lokaal organiseren. Hanny 
Visser heeft er tijdens haar periode als wethouder voor gezorgd dat inwoners zonder middelbareschooldiploma 
gratis een opleiding kunnen volgen, om zo hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Wat ons betreft kun-
nen we dit nog veel verder uitbreiden door een samenwerking tussen lokale werkgevers en gemeente Sliedrecht 
op te zetten, zodat de sociale werkvoorzieningen een nieuwe kans krijgen. Vanwege de coronacrisis is daarbij te 
verwachten dat er de komende periode meer mensen vanuit de WW naar de bijstand dreigen terug te vallen. Er 
moet dus een meer proactieve samenwerking komen tussen de gemeente Sliedrecht en het UWV, om mensen 
met een werkloosheidsuitkering beter te ondersteunen. 
 
Sliedrecht moet breed toegankelijk zijn voor iedereen; 
Het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap is voor PRO Sliedrecht de norm. Daarom staat er 
tegenwoordig – op aandringen van PRO Sliedrecht— in  ieder  raadsvoorstel  een  kopje ‘inclusiviteit’. Oversteekplaat-
sen moeten veilig zijn voor mensen met geen of beperkt zicht. Onze winkels, terrassen, openbare gebouwen 
maar ook speeltuinen moeten aan deze VN eisen voldoen. 
Zo staan bijvoorbeeld aangepaste speeltoestellen voor kinderen met een handicap (denk bijvoorbeeld aan een 
schommel waar je met een rolstoel in kunt) op onze wensenlijst. 
 
LHBTIQA+ gemeenschap; 
Wij dromen van een wereld waarin ‘uit de kast komen’ een feestje mag zijn en  je moeten verantwoorden over je identi-
teit overbodig is. Het veroordelen of negatief behandelen van personen omwille van hun identiteit is onaccepta-
bel. Wij vieren en accepteren alle identiteiten. 
 
Vrijwilligers worden ondersteund; 
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en verdienen steun van de gemeente in de vorm van scholing en 
voorzieningen. Het moet echter niet zo zijn dat vrijwilligerswerk betaalde arbeid vervangt. Het vrijwilligersbeleid 
wordt eenmaal per jaar in de raad besproken en daar waar nodig aangepast. 
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Meepraten 
 
Iedereen in Sliedrecht moet mee kunnen praten over wat er in het dorp gebeurt; 
Niemand kent het dorp zo goed en weet wat er nodig is als de eigen inwoners. Zij moeten meer en beter betrok-
ken worden bij het maken van plannen en hun inbreng moet serieuzer worden genomen. 
Speeltuinen moeten in overleg met kinderen uit de wijk ingevuld worden, inrichting van een wijk moet samen 
met de bewoners gepland worden en Sliedrechters moeten kunnen meebeslissen over de aanschaf van kunst. Dit 
zou bijvoorbeeld kunnen met een ingerichte informatiebus die steeds in een andere wijk neergezet wordt. Hier 
kunnen inwoners dan terecht kunnen voor het geven van hun mening of om vragen te stellen. 
 
Inwoners moeten beter worden geïnformeerd over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen;  
In de wet is bepaald dat inwoners op verschillende manieren invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun straat/
wijk/dorp gebeurt, ruim voordat het zover is. Toch komt het nog te vaak voor dat men pas aan de bel trekt als 
het besluit is genomen. Wij pleiten voor betere (permanente) voorlichting over vergunningsaanvragen en de bij-
behorende mogelijkheden tot bezwaar maken, handtekeningenacties om onderwerpen op de agenda van de 
gemeenteraad te krijgen en het recht op inspraak bij een raadsvergadering. Ook moet de gemeente proactief 
communiceren om meer in samenspraak met de inwoners te kunnen doen. 
 
Meer contact tussen politiek en inwoners; 
De ervaren afstand tussen de raadsleden en inwoners moet worden verkleind. Dit gaan we doen door meer ver-
antwoordelijkheid te verwachten van de gemeente met betrekking tot communicatie. 
Voorafgaand aan de besluitvorming moet veel meer gesproken worden met inwoners, waarbij de gemeenteraad 
actief de wijk in gaat. 
De wethouders en hun ambtelijke ondersteuning moeten het persoonlijke contact met inwoners opzoeken. Als 
wij een wethouder leveren, zal dit onder andere worden vormgegeven door middel van een spreekuur. 
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Maatschappij 
 
 
 

Als er iets is wat we hebben geleerd in 2020 en 2021, is het wel hoe belangrijk sport,  
cultuur en bedrijvigheid zijn voor het algemene welzijn. In 2022 is corona alweer twee 

jaar in ons dagelijkse leven. 
 

Nu de gezondheidsgevolgen onder controle lijken te zijn, moet er aandacht zijn voor alle 
andere gevolgen. De gevolgen voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen 

moeten zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het instellen van een meldpunt. 
Deze meldingen kunnen een basis zijn voor het opstellen van nieuw beleid. 
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Zorg mag geen verdienmodel zijn; 
Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Er moet meer worden ingezet op preventie in plaats van het oplossen 
van problemen achteraf. PRO Sliedrecht kiest voor verlengde jeugdzorg als een jongere hier baat bij heeft, waarbij 
het mogelijk moet zijn om deze zorg te verlengen tot 21 jaar. Een kind in jeugdzorg moet zoveel mogelijk met de-
zelfde personen te maken hebben en niet steeds met nieuwe hulpverleners. Het aantal gecontracteerde organi-
saties moet dus zo laag mogelijk blijven, met behoud van respect voor levensbeschouwing. 
 
Niemand mag tussen wal en schip vallen omwille van zijn of haar portemonnee; 
Voor PRO Sliedrecht staat vast dat, welke situatie zich ook voordoet, kinderen nooit de dupe mogen worden van 
de financiële positie binnen een gezin. Zij hebben recht op goede huiselijke omstandigheden, goede scholing en 
een sociale leefomgeving, waaraan ze volop kunnen meedoen. Spel, sport en cultuur moeten voor iedereen on-
der de 18 jaar bereikbaar zijn, ongeacht het inkomen van de ouders. 
Voor meerderjarigen moet de drempel om ondersteuning te vragen omlaag. Ook hier moet in eerste instantie 
worden ingezet op preventie, door middel van betere bekendheid van Het Bonkelaarhuis. Hier kunnen Slied-
rechtse inwoners terecht met alle hulpvragen die zij hebben. 
 
Extra zorg voor diegenen die getroffen zijn door corona; 
Veel Sliedrechters zijn mentaal en/of financieel getroffen door de gevolgen van corona. Hier moet extra aan-
dacht en ondersteuning voor te zijn. Zo kwamen gezinnen tijdens een lockdown thuis vast te zitten, waardoor zij 
buiten het sociale leven vielen. Dit is niet alleen heel vervelend voor henzelf, maar geeft ook overlast voor buren. 
Wanneer deze gezinnen extra aandacht krijgen, geeft dit niet alleen meer lucht voor henzelf, maar ook voor de 
omgeving. 
 
Mantelzorgers 
Het is belangrijk dat Sliedrechtse mantelzorgers zoveel mogelijk bekend zijn in met Het Bonkelaarhuis. Op deze 
manier kunnen zij worden ondersteund wanneer dit nodig is. Geld dat de gemeente vanuit het rijk krijgt voor de 
ondersteuning van de mantelzorgers, moet ook aan deze doelgroep worden uitgegeven. Kinderen die “onbewust” 
mantelzorger zijn, verdienen bijzondere aandacht. 
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Vrije tijd 
 
Meer kansen voor recreatie; 
Er wordt gewerkt aan een recreatievisie voor Sliedrecht, maar voor PRO Sliedrecht is het prioriteit dat onze inwo-
ners alle dagen van de week ontspanning kunnen vinden in Sliedrecht. De recreatievisie wordt de komende jaren 
vormgegeven. Voor PRO Sliedrecht zijn hierin de volgende punten belangrijk; 
 Voor winkels en musea is er ruimte om naar eigen keuze op zondag open te zijn. 
 De haven van Sliedrecht moet een aantrekkelijk verblijfsgebied worden, waarin passanten gebruik kunnen 

maken van voorzieningen en een bezoek kunnen brengen aan het dorp. 
 De wens van de kinderraad om een baggerjungle te realiseren, moet op korte termijn uitgevoerd worden. 
 Er vindt jaarlijks een kermis plaats in het centrum van Sliedrecht. 
 Momenteel is het toegestaan om maximaal 15 dagen per jaar evenementen te organiseren op de evene-

mentenlocatie in het centrum (Winklerplein). Voor PRO Sliedrecht is dit niet de max. Er moet dus meer 
ruimte komen om nieuwe evenementen te organiseren, ongeacht de doelgroep. 

 Onze vrijheid mag elk jaar op 5 mei worden gevierd, ongeacht op welke dag dit valt. Juist dát is vrijheid. 
 De reclamebelasting die wordt betaald door de ondernemers moet meer worden ingezet voor het organi-

seren van activiteiten en evenementen in het winkelgebied. Vergunningsaanvragers moeten niet bedolven 
worden onder bureaucratie maar juist geholpen worden door het hele traject. 

 
Voetbalvereniging Sliedrecht; 
Al in 2017 heeft de meerderheid van de gemeenteraad van Sliedrecht besloten dat de voetbalvelden moeten 
worden verplaatst. Bijna vijf jaar later is er nog steeds onzekerheid. Deze onzekerheid duurt nu veel te lang.  
Reden genoeg om nu te besluiten de huidige locatie op te knappen. 
 
Kunst en Cultuur verdienen meer aandacht en investering in ons dorp; 
De afgelopen jaren zijn kunst en cultuur steeds naar de achtergrond verdrongen. Beloften zoals een graffitiwall 
langs de rivier zijn niet nagekomen. Keuzes over de aanschaf van kunst en de organisatie van culturele activitei-
ten moeten in samenspraak met onafhankelijke inwoners uitgevoerd worden. Waar mogelijk moet gebruik wor-
den gemaakt van lokale kunstenaars. Daarnaast moeten Sliedrechtse cultuurinstellingen die gemeentelijke subsi-
die krijgen aan een afgesproken inspanningsverplichting voldoen. 
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Wonen 
 
De huidige visie op wonen moet worden aangepast; 
De huidige woonvisie gaat voorbij aan wat er echt nodig is in Sliedrecht. De nieuwe woningen in het Groene Hart 
zijn niet gericht op de inwoner van Sliedrecht, maar op mensen van buitenaf. 
Er moeten meer woningen komen die gericht zijn op starters, eenpersoonshuishoudens en mensen met een be-
perking die zelfstandig willen en kunnen wonen. Er is behoefte aan een betere mix in betaalbare huur– en koop-
woningen in de buurt van voorzieningen. De woonbehoefte blijft veranderen; daarom moet de woonvisie elke 
twee jaar worden herzien en worden aangepast aan de ontwikkelingen van dat moment. Het meest recente on-
derzoek (Woningmarktanalyse Drechtsteden februari 2021) toont aan dat er in Sliedrecht de komende jaren een 
woonbehoefte zal zijn van ca. 600 eenheden. PRO Sliedrecht is er van overtuigd dat deze binnen de natuurlijke 
begrenzing van het dorp te vinden zijn. Hiervoor moet er beter worden nagedacht over en gebruikgemaakt van 
verschillende bouwvormen en creatief omdenken over hergebruik van winkels, industriële panden en andere 
leegkomende ruimten. Daarnaast moet er eindelijk eens serieus gestart worden met een proeftuin voor Tiny 
Houses. 
 
De regels voor voordeurdelers moeten worden aangepast; 
Inwoners die toeslagen en uitkeringen ontvangen worden hier momenteel op gekort als zij inwonende kinderen 
hebben die ouder zijn dan 21 jaar en een eigen inkomen hebben. Onterecht, vindt PRO Sliedrecht. De gevolgen zijn 
vaak dat deze kinderen worden gedwongen om zo snel mogelijk het ouderlijk huis te verlaten. 
Door aanpassingen in het beleid krijgt Sliedrecht vanaf 1 januari 2022 de keus voorgelegd dit zo snel mogelijk in 
te voeren. 
 
Een goede mix binnen alle wijken; 
Wijken worden meer evenwichtig ingericht. Een mix van koop– en huurwoningen, jong en oud en diverse achter-
gronden zorgt ervoor dat een buurt leefbaar is. In elk wijk moeten voorzieningen binnen handbereik zijn. 
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Koopwoningen zijn geen beleggingsobject; 
Een koophuis mag geen beleggingsobject zijn. Met andere woorden: kopen om te wonen en niet om te verhuren 
aan derden. In dat kader moet het wel mogelijk blijven voor ouders om hun kinderen te helpen bij het kopen van 
een woning, maar het verhuren aan arbeidsmigranten moet aan banden gelegd worden. PRO Sliedrecht is klaar 
voor zelfwoonplicht voor koophuizen. 
 
Het effect van Omgevingswet wordt goed in de gaten gehouden en de gemeente blijft faciliteren; 
Met de komst van de Omgevingswet voert de projectontwikkelaar de communicatie met de direct omwonenden, 
in plaats van de gemeente. De gemeente mag zich echter niet terugtrekken uit het gesprek tussen ontwikkelaar 
en belanghebbende. 
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Verkeer 
 
Kilometerzones worden zo ingericht dat er niet harder kan worden gereden; 
Om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen, moeten 30-kilometerzones beter ingericht worden met 
oog op de snelheidsbeperking. Ditzelfde geldt voor woonwijken; meer snelheidsremmende maatregelen, betere 
handhaving en meer sturing op bewustwording van omwonenden moeten ervoor zorgen dat hier niet harder 
dan stapvoets (5 km/u) wordt gereden, zodat buitenspelende kinderen geen gevaar lopen. 
 
Het fietsgebruik moet meer gestimuleerd worden; 
Sliedrecht krijgt steeds meer vrijliggende fietspaden, wat een goede ontwikkeling is. PRO Sliedrecht is voorstan-
der van fietsers in de voorrang op rotondes. 
 
De belasting van vrachtverkeer moet beter worden verdeeld over de toegangswegen; 
Met de toename van het vrachtverkeer is het niet meer realistisch om alles via de Stationsweg te leiden. Het toe-
staan van vrachtverkeer op de Craijensteijn heeft daarom onze steun. 
 
 
De Kerkstraat en de Merwestraat moeten 30-kilometerzones worden; 
Aan de Kerkstraat en Merwestraat zijn twee basisscholen gevestigd. Deze wegen moeten daarom worden inge-
richt als 30-kilometerzones om de kinderen zo te beschermen tegen het toenemende verkeer in het dorp. 
 
Betere verbindingen in lokaal openbaar vervoer; 
Door de huidige aanbesteding van openbaar vervoer zijn er minder aansluitingen en opstapplaatsen. PRO Slied-
recht wil daarom inzetten op meer openbaar vervoer op maat door het gebruik van kleinere (elektrische) voer-
tuigen die de belangrijkste punten in ons dorp met elkaar verbinden, zoals het station, ziekenhuis, winkelgebie-
den en de waterbus. Deze kleinschalige vervoersmiddelen kunnen dan bijvoorbeeld bestuurd worden door men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Onderwijs 
 
De scholen aan de Valkweg moeten worden vernieuwd; 
De gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor de huisvesting van alle scholen. De twee scholen aan de 
Valkweg voldoen al geruime tijd niet meer aan de eisen die de gemeente zichzelf gesteld heeft voor de huisves-
ting van onderwijs. Hier is twee jaar geleden al geld voor gereserveerd, waar tot nog toe niets mee is gedaan. 
Door het samensmelten van de Prins Willem Alexanderschool en De Wilgen kan dit uitgroeien tot een Integraal 
Kindcentrum, waarbij peuterspeelzaal, basisonderwijs en buitenschoolse opvang met elkaar gecombineerd wor-
den. 
 
Keuzemogelijkheid voor voortgezet onderwijs; 
Door het in stand houden van een techniek- en zorgroute moeten kinderen beter onderbouwde en bewustere 
keuzes kunnen maken voor hun toekomst. Wij zijn voor behoud en het liefst uitbreiding van het voorgezet on-
derwijs in Sliedrecht. 
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Milieu en klimaat 
 
 
 

De invloed van de gemeenteraad op het milieu– en klimaatbeleid is afhankelijk 
van landelijk genomen besluiten. PRO Sliedrecht is voor het bevorderen van  

duurzaamheid, maar dit moet wel betaalbaar blijven voor iedereen. 
Er moet door de gemeente meer gecommuniceerd worden over door Den Haag  

opgelegd beleid en de gevolgen hiervan voor Sliedrecht en haar inwoners. 
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Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is en blijft de basis in al het gemeentelijk beleid; 
Als Sliedrecht de slagen wil maken die nodig zijn, moet duurzaamheid de leidraad worden en vast onderdeel 
worden van afwegingen en besluitvorming. De gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt stimulerende 
maatregelen door financiële prikkels of faciliteiten. PRO Sliedrecht blijft voorstander van de Duurzaamheidsle-
ning. 
 
Innovatieve projecten worden omarmd; 
Voorlopers op bijvoorbeeld duurzaamheidsgebied worden ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente.  
Een duurzame toekomst is alleen bereikbaar als de handen ineen worden geslagen en er wordt samengewerkt. 
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Klimaat en energie 
 
Oplossingen op gebied van energiebeleid moeten haalbaar en betaalbaar;  
Om de doelen van de regering te halen, zoals bijvoorbeeld het voor 2050 iedereen van het gas los en voor 2030 
de halvering van de C02 uitstoot, wordt er ook een inspanning gevraagd van de gemeente Sliedrecht. 
Veel van die zaken zijn overheidsbeleid waar we mee aan de slag moeten. Ons uitgangspunt is dat alle maatrege-
len haalbaar en betaalbaar moeten zijn voor iedereen in ons dorp. Dit betekent dat er geen pasklare oplossingen 
zijn. Wel vinden wij dat het gemeentebestuur open moet staan voor vernieuwende technieken, bovenop de nu al 
beschikbare technieken zoals windmolens en zonnepanelen. Wij vinden dan ook dat bij renovaties in Sliedrecht 
niet zomaar van het gasnet kan worden afgegaan. Bij nieuwbouwprojecten moeten de woningen energieneu-
traal bewoond kunnen worden. 
Wij zijn bereid extra geld beschikbaar te stellen voor de duurzaamheidsleningen. 
 
Klimaatadaptatie is onvermijdelijk voor een veilige toekomst voor ons dorp;  
Ons mooie dorp aan de rivier wordt tegen het water beschermd door de dijk. Samen met andere gemeenten in 
de Alblasserwaard en het waterschap is een studie opgeleverd om ons tot 2050 te beschermen tegen waterover-
last. Dit is één van de stappen binnen de klimaatadaptatie, want ook Sliedrecht moet voorbereid zijn om langdu-
rige perioden van hitte en droogte te doorstaan. 
De hitte zal langer blijven hangen en daarom is voldoende groen en minder steen een van de oplossingen. Goede 
investeringen in de buitenruimte is dan ook essentieel. Bij nieuwbouwprojecten moet het een voorwaarde zijn.  
Water uit de rivier zal niet snel schaars zijn, maar bij hitte moet er zuinig worden omgegaan met het drinkwater. 
Regentonnen moeten in Sliedrecht tegen kostprijs worden aangeboden. Dit kan wat ons betreft zonder loterij.  
Bij overvloedige regenval moet er ruimte zijn voor het water. Zoveel mogelijk onverharde gronden buiten ons 
wegenstelsel zijn hierin een oplossing, samen met goed onderhouden sloten. Initiatieven van onze inwoners om 
water op te vangen binnen onze wijken moeten we stimuleren en omarmen. 
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Het Groene Hart moet groen blijven; 
Het Recreatief Knooppunt Sliedrecht wordt - als het aan de meerderheid van de gemeenteraad ligt - volgebouwd 
met huizen die niet bestemd zijn voor het oplossen van het woningprobleem in Sliedrecht, maar voor het aan-
trekken van mensen van buitenaf. Wij zijn hier al vanaf 1974 fel op tegen, daarom blijven wij ons actief inzetten 
om het Groene Hart zoveel mogelijk groen te laten blijven. 
 
Inwoners krijgen meer invloed om anders naar het groenbeleid te kijken;  
Hoewel het algemene groen goed onderhouden wordt, wordt het groen in de aparte wijken regelmatig verwaar-
loosd. De komende twee jaar moet de gemeente daarom in gesprek met de inwoners over het groen in hun ei-
gen wijk en wensen ophalen voor de vergroening van hun directe omgeving. 
Bewustwording van nut en belang van bomen en groengebieden is daarbij noodzaak. De afgelopen periode is he-
laas gebleken dat veel opgestarte initiatieven zijn gestrand door ingewikkelde bureaucratie. Een voorbeeld hier-
van is Operatie Steenbreek - stenen uit je tuin en groen erin - waar de gemeente met veel enthousiasme aan is 
begonnen, maar wat geen vervolg heeft gekregen. Dit is nadelig voor het draagvlak en zorgt voor minder betrok-
kenheid bij de inwoners. 
 
Bijen, vlinders en andere insecten worden beter beschermd; 
Door gemeentelijke borders in te zaaien met bloemenmix, zorgen we ervoor dat bijen, vlinders en andere insec-
ten voldoende eten vinden. Daarnaast is het een prachtig gezicht wanneer deze kleurrijke bloemen in bloei staan. 
Na de bloeiperiode wordt er in het maaibeleid rekening gehouden met de broedtijd van de vogels. Door het op-
hangen van nestkasten en insectenhotels aan gemeentelijke bomen beschermen we deze kwetsbare dieren nog 
beter en krijgen ook zij een betere kans in ons dorp. 
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Afval en vervuiling 
 
Sliedrecht zet alle legitieme middelen in om de gezondheid en veiligheid van de Sliedrechters te waarborgen;  
PRO Sliedrecht gelooft in de kracht van samenwerking met de vergunningverlener en handhaver van de vergun-
ning (Provincie Zuid-Holland) op het dossier Chemours/DuPont. PRO Sliedrecht blijft dit bedrijf kritisch volgen, 
totdat alle gemaakte fouten, tekortkomingen en beperkingen in de regelgeving boven tafel zijn. Hoewel we in de 
afgelopen jaren ver zijn gekomen in het gevecht tegen de uitstoot van schadelijke fluorverbindingen, is er nog 
een lange weg te gaan tot we in Sliedrecht weer schone lucht kunnen inademen. Daarom zijn wij voorstander 
van de mogelijkheid om verleende vergunningen tussentijds aan te passen en niet te wachten tot 2025; het jaar 
waarin de nieuwe vergunning van kracht wordt. Als dit niet wordt gerealiseerd is sluiting het enige alternatief. 
 
Het verbeteren van de luchtkwaliteit verdient meer aandacht; 
Alle geschikte maatregelen en middelen moeten worden ingezet om fijnstof terug te dringen. Er worden bijvoor-
beeld meer bomen en struiken geplaatst die fijnstof opnemen en omzetten in gezonde zuurstof. 
 
De kosten voor huisafval moeten eerlijker verdeeld worden; 
Een DIFTAR (pasjessysteem) waarbij de inwoner betaalt per klik is geen eerlijk systeem. Een tarief per kilo restaf-
val motiveert inwoners om hun afval beter te scheiden en zorgt voor een eerlijkere verdeling van de kosten. 
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“Ik ben blij dat ons verkiezingsprogramma is gericht op het  
na-coronatijdperk. Wij gaan uit van een Sliedrechtse samenleving die  
wegblijft bij luchtfietserij. Ik erger me aan alle plannen, proefballonnen en  
visies waar dure bureaus voor worden ingehuurd. Allemaal plannen, maar 
we maken niks af. We zijn geen tegenstanders van samenwerking, maar 
het moet wel ten goede komen aan de Sliedrechtse gemeenschap. 
 
We kijken trouwens voor wat betreft de samenwerking verder dan de 
Drechtsteden, de zogeheten gemeenschappelijke regeling gaat wat ons 
betreft te veel richting Dordrecht. Kortom, we betalen ruim mee aan pro-
jecten voor andere gemeentes, terwijl wij dat geld liever inzetten voor het 
welbevinden van onze inwoners. Wij richten ons bijvoorbeeld op het soci-
ale programma voor alle jongeren, want er komt een generatie aan die de 
rekening gepresenteerd krijgt. Dat gebeurt nu al. Wij staan voor een sociaal 
beleid voor alle inwoners, vooral voor degenen die het ‘t hardst nodig hebben.” 
 
Hanny zit weer vol energie om zich in te zetten voor haar dorp, maar hoe? 
“Mijn handen jeuken om het belang van de inwoners van Sliedrecht weer te kunnen behartigen, in welke functie dan 
ook.” 
 
Op www.verkiezingensliedrecht.nl is het volledige, persoonlijke interview met Hanny te vinden. 

http://www.verkiezingensliedrecht.nl/
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Nawoord 
 
Ons verkiezingsprogramma 2022-2026 is ontstaan door met veel inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijven, 
ondernemers en leden te praten. Voor de komende jaren leggen wij hiermee een programma voor waar wij als 
vereniging en partij graag mee aan de slag gaan. Regionale samenwerking vinden wij belangrijk, maar alleen als 
het aantoonbare meerwaarde (financieel en/of kwalitatief) heeft voor onze inwoners. PRO Sliedrecht is en blijft 
tegen de vorming van een “Drechtstad”. 
 
De afgelopen vier jaar is er veel gebeurd in de politieke arena. Wij gaan ervan uit dat iedereen hiervan heeft ge-
leerd en dat we de komende vier jaar de kans krijgen om verder te gaan waar we in 2020 zijn geëindigd.  
 
PRO Sliedrecht is een partij voor iedereen. De partij ván en vóór Sliedrechters met hart voor ons dorp. Wij zijn en 
blijven zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar. Niet alleen in verkiezingstijd. U komt ons ook de komende 4 jaar 
weer tegen op straat. In de winkel, bij evenementen, tijdens onze spreekuren en PRO Festijn activiteiten. Daar-
naast zijn wij ook actief op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en onze eigen website. Wij staan graag voor u 
klaar en komen graag naar u toe. 
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Begrippenlijst 
 
Diftar 
Diftar is een afkorting voor Gedifferentieerd Tarief. Dit betekent dat de afvalstoffenheffing bepaalt gaat 
wordt op de hoeveelheid huisvuil die in de container wordt gegooid. 
 
Omgevingswet 
Dit is een nieuwe wet die een aantal andere wetten vervangt. Hierdoor moeten (bouw)plannen veel 
meer in samenhang met elkaar worden bekeken. 
 
Duurzaamheidslening 
Dit is een lening die bij de gemeente kan worden aangevraagd voor investeringen die de duurzaamheid 
van een woning verbeteren. 
 
Nieuwe Wet Inburgering (NWI) 
Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor een goede inburgering van nieuwe statushouders 
die vanaf 1 januari 2022 in Sliedrecht komen wonen. 
 
VN-Verdrag 
Dit verdrag regelt de gelijke rechten voor mensen met een beperking. 
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PRO Sliedrecht 
Baanhoek 174 

3361 GN Sliedrecht 
 

E-mail: secretariaat@prosliedrecht.nl 
Tel. 0184-410376 / 0184-415375 


