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Inwoners Belang Voorne (IBV) is ontstaan uit de vier lokale partijen: Inwoners Belang 
Hellevoetsluis (IBH), Inwoners Belang Gemeente Brielle (IBGB), Inwonersbelang 
Westvoorne (IBW) en Gemeente Belang Westvoorne (GBW). Deze partijen hebben samen 
meer dan 50 jaar bestuurlijke ervaring in de politiek. 
 
 

Ons uitgangspunt is: wij zijn er voor onze inwoners. Het gaat dus om jou! Wij zetten 
ons als partij IBV in voor de belangen van alle inwoners in de nieuwe gemeente 
Voorne aan Zee. 

 
• Ons motto is: lokaal organiseren, lokaal oppakken en lokaal vooruitgang boeken.  

 
• Onze leden komen uit alle kernen van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. IBV is 

niet gebonden aan een landelijke partij en haar opvattingen.  
 
In dit verkiezingsprogramma benoemen wij als IBV onze uitgangspunten en doelstellingen 
van beleid. 
 
Daarbij hebben wij onze belangrijkste speerpunten voor de periode 2023 – 2026 benoemd. 
 
1 Leefbaarheid en participatie 
 • Wij gaan met u als inwoner in gesprek. Elke kern en wijk verdient onze 

aandacht, daar gaan wij voor!  
• IBV staat voor schoon, heel en veilig! 
• De dienstverlening naar inwoners en ondernemers MOET beter. 
• IBV maakt zich hard voor medische zorg dichtbij. 

 
 Voor en door inwoners uit Voorne aan Zee, wij nemen burgerparticipatie 

serieus. Deze band met en voor onze inwoners zet IBV door. IBV wil dat uw 
buurt schoon, heel en veilig is! 
 

 
Eigenheid 
Wij willen het karakteristieke van dorpen, wijken en kernen behouden en versterken, zodat u 
trots kunt blijven op uw eigen kern of wijk. Het beleid van de gemeente moet gericht zijn op 
het niveau van dorpen, waarbij de inwoners centraal staan. 
 
Initiatieven vanuit dorpen en wijken tot het oprichten van een dorps- of wijkraad willen we 
stimuleren. Zij kunnen een bijdrage leveren tot het in stand houden van de eigen identiteit en 
vormen een gesprekpartner voor toekomstige ontwikkelingen. Het is daarom van belang dat 
deze raden worden ondersteund door een brede, representatieve afvaardiging van dorp of 
wijk. 
 
We stimuleren het gebruik van buurtapps, zodat buurtbewoners meer met elkaar in contact 
komen en elkaar op de hoogte brengen van gebeurtenissen en ontwikkelingen in hun wijk. 
 
Samenspraak 
In samenspraak met inwoners, verenigingen en ander belanghebbenden zoeken we naar 
mogelijkheden om lokale faciliteiten levensvatbaar te houden. 
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• Als gemeente komen we gemaakte afspraken met inwoners en bedrijven na 
• Proactieve communicatie voorkomt onduidelijkheden, dit moet het uitgangspunt zijn 
• Als gemeente gaan we in gesprek met verzekeraars en de medische sector om de 

zorg waar mogelijk te verbeteren en uit te breiden 
 
Vertrouwen en draagvlak 
IBV vindt het vertrouwen van de overheid in haar eigen inwoners het startpunt voor een 
gezonde onderlinge relatie. Betrokken inwoners zijn immers bereid om hun steentje bij te 
dragen aan hun leefomgeving. Daar heeft IBV heel veel waardering voor. Inwoners zijn ook 
heel goed in staat zich in een dossier te verdiepen en een inhoudelijke bijdrage te leveren. 
Het is daarom erg belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar de inwoners en 
daadwerkelijk wat met hun inbreng doet. Het is tenslotte hun leefomgeving en daarom weten 
zij als beste wat zich daar afspeelt. Dit geldt in het bijzonder voor plannen die een 
ingrijpende invloed hebben op hun directe leefomgeving. Lokaal draagvlak of het gebrek 
daaraan moet zeer serieus genomen worden. Zeker bij moeilijke, gevoelige kwesties is het 
van belang om als overheid rekening houdt met de emoties van inwoners en deze niet 
negeert, maar het gesprek aangaat. 
 
2 Wonen en onderwijs 
 • Nieuwe bouwprojecten moeten worden gestimuleerd. 

• Bouwen voor alle woningzoekende doelgroepen is essentieel. 
• Bij sociale woningen moeten eigen inwoners waar mogelijk voorrang 

krijgen. 
• Goede huisvesting van arbeidsmigranten is nodig, hier moet beleid 

voor worden opgesteld. 
• Goede onderwijshuisvesting is belangrijk voor het leerklimaat van 

kinderen. 
• Voor een verbeteringsslag op de scholen trekken we samen op met de 

partners uit het onderwijs. 
• Het succesvolle Muziek in de Klas in Hellevoetsluis wordt uitgebreid 

naar de overige kernen. 
• Scholen dichtbij in de wijken en kernen is het uitgangspunt. 

 
 Er zijn al veel nieuwbouwprojecten, nieuwe projecten moeten worden 

gestimuleerd. Voor wat betreft de sociale woningen: waar mogelijk moeten 
eigen inwoners voorrang krijgen. Het woonbedrijf kan worden ingezet om in 
deze sociale woningen te voorzien en de voorraad uit te breiden. Goede 
huisvesting voor arbeidsmigranten is nodig en hiervoor dient op korte termijn 
duidelijk beleid te worden opgesteld. Zo blijven meer huizen in de gemeente 
beschikbaar voor eigen inwoners.  
 
Voor het onderwijs willen we inzetten op verdere ontwikkelingen van integrale 
kindcentra, onderwijs- en opvangfaciliteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar. 
Een verbeterslag in onderwijsbeleid stellen we op met de partners uit het 
onderwijs. 
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WONEN 
 
IBV wil dat er gebouwd wordt naar behoefte van de samenleving. Levensloopbestendige 
woningen, jongeren- of juist ouderenwoningen, met de nadruk op betaalbaar of juist iets 
duurder. Er moet meer aandacht komen voor starters in de woningmarkt. Binnen 
nieuwbouwprojecten moet er minimaal een derde aan sociale huurwoningen worden 
gerealiseerd. Met een eigen woonbedrijf in de gemeente is het van belang deze te 
ontwikkelen en in dienst te stellen van onze inwoners. Het is bovendien wenselijk in 
nieuwbouwprojecten een derde van het contingent als betaalbare woningen voor de 
middengroep te realiseren.  
Wat bouwlocaties betreft is IBV van mening dat het open landschappelijke karakter van de 
polders rondom de kernen zoveel mogelijk behouden moet blijven. Het concept “landelijk 
wonen” zal dus met respect voor het open karakter van onze polders moeten gebeuren. Het 
benutten van deze inbreilocaties is een belangrijk onderdeel voor het behouden van het 
prachtige landschap rondom onze mooie stad. 
Bij grotere projecten zien we als IBV graag dat toekomstige inwoners, maar ook de directe 
omgeving, wordt betrokken bij de bouwplannen. Door middel van deze participatie moet er 
uiteindelijk een beter woonproduct worden opgeleverd. 
We vinden het ook belangrijk dat de ontsluiting en de toegang tot voorzieningen meer 
aandacht horen te krijgen. Dit bevordert de leefbaarheid van de huidige en nieuwe inwoners. 
 
IBV vindt het belangrijk dat onze inwoners, jong en oud, in de gemeente kunnen blijven 
wonen als ze een volgende stap maken op de ‘woonladder’. Dus van betaalbare woning aan 
het begin tot bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning op het eind. 
 
Onderwijs 
IBV hecht waarde aan een sluitende hulpverlening waarbij jongeren en hun ouders hulp 
wordt geboden als er problemen zijn op de diverse leefgebieden (gezin, huisvesting, 
gezondheid, school, etc.). De samenwerking tussen organisaties is belangrijk voor een 
adequate hulpverlening aan jongeren en gezinnen in de knel. IBV vindt het belangrijk dat de 
gemeente daarin haar regierol neemt en faciliterend optreedt indien nodig. 
 
Er wacht de nieuwe gemeente een uitdaging met betrekking tot onderwijshuisvesting. Op 
een aantal locaties is nieuwbouw noodzakelijk. Goede huisvesting voor scholen is belangrijk 
om een prettige leeromgeving te creëren. IBV wil in de komende periode voortvarend en in 
goede samenwerking met de onderwijspartners het huisvestingsplan vaststellen en 
uitvoeren. Het combineren van kinderopvang en onderwijs op een plek, in een zogenoemd 
Kindcentrum, kan zowel op grote als kleinere schaal worden ingezet. Dit biedt voor kinderen 
een centrale plek waar ook zorg geleverd kan worden. 
 
Het streven moet zijn – naar alle haalbaarheid – om per kern en per wijk of centraal tussen 
wijken een school te behouden. We hebben in de afgelopen jaren een samenvoeging gezien 
van schoolbesturen. Hierdoor kan in nieuwbouw makkelijker gekozen worden voor het 
verplaatsen van meerdere scholen naar een gebouw, maar met behoud van de identiteit van 
de individuele school. 
 
Initiatieven vanuit zorg- en onderwijsprofessionals om te garanderen dat geen enkel kind 
‘vergeten’ wordt zien we graag ondersteund door de gemeente. In de gemeente Voorne aan 
Zee mag geen kind worden vergeten. 
 
Muziekonderwijs 
IBV erkent het belang van muziekonderwijs en waardeert de professionals en vrijwilligers die 
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zich hiervoor inzetten. Het plezier van het (samen) muziek maken is zeer waardevol. Ieders 
talent op het gebied van muziek moet daarom een plek krijgen als het gaat om 
muziekonderwijs. IBV vindt het wenselijk dat muziekonderwijs in de directe nabijheid van de 
woonomgeving beschikbaar en bereikbaar is. IBV ziet graag dat de gemeente zich in 
samenwerking met de Muziekschool, muziekverenigingen en verdere betrokkenen inzet om 
(uitbreiding van) muziekonderwijs op locatie mogelijk te maken. 
 
Als IBV vragen we vanuit de gemeente aandacht en inzet voor: 

• het tegengaan van digitaal-pestgedrag 
• het ondersteunen van scholen in hun zoektocht naar stageplaatsen, mede door het 

zelf aanbieden van stageplaatsen 
• het stimuleren van ‘lopend of fietsend’ naar school, waar een goede en veilige 

bereikbaarheid van scholen noodzakelijk zijn 
• het ondersteunen van de uitrol van Muziek in de klas naar zoveel mogelijk scholen in 

Voorne aan Zee 
 
3 Jeugd en sport 
 • Sport is preventieve gezondheidszorg en zorgt voor sociale contacten. 

Beweging is belangrijk voor jong en oud.  
• IBV wil de sportverenigingen ondersteunen om zich te blijven 

ontwikkelen.  
• IBV wil het schoolzwemmen voor alle schoolkinderen herinvoeren. 

Ons doel: kinderen verlaten de bassischool met minimaal het 
zwemdiploma A. 

 
• IBV wil de buitenruimte beter inrichten voor sport en beweging en in 

gesprek gaan met de jeugd over de invulling hiervan.  
• Waar deze nog niet aanwezig zijn willen we veilige fiets- en 

wandelroutes aanleggen. 
 

 • Alle bassischolen kunnen gebruik maken van schoolzwemmen. 
• IBV heeft als doel: na afronding van de bassischool heeft iedere 

leerling minstens een A-diploma. 
 

 
Onderhoud 
IBV is voorstander van een adequaat speel- en sportbeleid binnen de gemeente Voorne aan 
Zee. Daarvoor moeten speelplaatsen en sportvoorzieningen goed en frequent onderhouden 
worden. In het kader van veiligheid, dient op regelmatige basis toezicht te worden gehouden 
op de manier van gebruik ervan. Er moet aandacht zijn voor het onderhoud aan de 
sportcomplexen in de gemeente Voorne aan Zee. Om verenigingen een adequate en 
duurzame omgeving te bieden is op den duur renovatie of vernieuwing van gebouwen 
noodzakelijk; de gemeente dient hier (financiële) hulp bij verlenen. 
 
Sport- en speelvoorzieningen in de woonwijk 
 
Nieuwe sport- en speelvoorzieningen 
Niet iedereen is in de gelegenheid zich aan te sluiten bij een sportvereniging. IBV vindt dat er 
ook voor hen mogelijkheden moeten zijn om te bewegen en samen te spelen. Het bevordert 
niet alleen de fysieke gezondheid maar ook ontmoeting en sociale cohesie. IBV vindt het 
belangrijk dat de sport- en speelveldjes voor iedereen toegankelijk zijn en alle kinderen daar 
zorgeloos kunnen spelen en sporten, zonder zich druk te hoeven maken over de veiligheid. 
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Cruyff Courts en Panna kooien 
IBV zet in op het realiseren van uitdagende, vandalismebestendige speelvoorzieningen per 
woonwijk. IBV ziet graag de ontwikkeling van zogenaamde ‘Cruyff Courts’, Panna kooien en 
sportveldjes voor basketbal/tennis/voetbal/hockey. Hierbij wordt toegezien op fatsoenlijk 
gebruik. Deze sportveldjes moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn vanaf de openbare 
weg. De ondergrond bij speeltoestellen dient veilig te zijn voor kinderen en daarom (bij 
voorkeur) te bestaan uit kunstgras of rubber tegels. De adviezen van gezondheidsinstanties 
met betrekking tot de inrichting van speelplekken moeten hierin worden meegenomen. 
 
Bootcamp, street- & fitnesstoestellen en calisthenics 
Een opkomende trend is het uitoefenen van sportactiviteiten in de buitenlucht zoals 
bootcamp en calisthenics. Voor het uitvoeren van calisthenics is het wenselijk om gebruik te 
kunnen maken van street- en (outdoor) fitnesstoestellen. Deze vormen van bewegen en 
training zijn effectief en zeer uitdagend. IBV ziet in deze vormen van sportactiviteiten een 
meerwaarde en daarmee een kans om een groter publiek aan te spreken en te bedienen. 
Ook met het oog op de toekomst van een groeiende gemeente Voorne aan Zee. Bij de 
(her)inrichting van de openbare ruimte is het wenselijk deze vormen van bewegen als optie 
mee te nemen. 
 
4 Duurzaamheid en milieu 
 Bij de inzet op duurzaamheid kiezen we om vooral in te zetten op isolatie, 

zuiniger energieverbruik en zonnepanelen op gebouwen. Hierbij is 
betaalbaarheid en haalbaarheid belangrijk. 
 
In Voorne aan Zee is behoud van ruimte en open landschap belangrijk. We 
zijn voor kleinschalige projecten. De lichamelijke en geestelijke gezondheid 
van inwoners mag niet negatief worden beïnvloed door windmolens. 
 
De overgang naar alternatieve energiebronnen moet stap voor stap. 
 
Nieuwe technologieën volgen elkaar snel op. Om de gevolgen voor de 
inwoner overzichtelijk te houden pleiten wij voor kleine stappen in de 
overgang naar nieuwe energie. 
 

 • IBV is tegen het plaatsen van nieuwe windmolens in de gebouwde 
omgeving. 

• Maak van een ‘zoekgebied geen ‘ziekgebied’. 
 
Duurzaamheid en milieu 
 
Bij duurzaamheid en milieu speelt gezondheid van mens en dier een grote rol. De wet- en 
regelgeving vanuit Europa laat op zich wachten en daarmee ook de verdere ontwikkeling van 
de windparken. Het voorkomen van negatieve effecten op de gezondheid van mens, dier en 
milieu dient voorop te staan bij het vaststellen van regelgeving voor windparken. Wij pleiten 
dan ook voor terughoudendheid bij het plaatsen van nieuwe windmolens. Er dreigen 
nadelige effecten voort te vloeien uit de Herziening Omgevingsbeleid Module 
Energietransitie, hoewel hierin voor de gemeente veel ruimte is om plannen te beoordelen. 
IBV zal er alles aan doen om het open agrarisch landschap in onze mooie gemeente te 
behouden. Er moet een strategische afweging worden gemaakt of de voordelen van 
windturbines wat betreft de opwekking van duurzame energie opwegen tegen de negatieve 
effecten op de leefomgeving, zeker in vergelijking met andere vormen van duurzame 
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energieopwekking. Hierbij moet worden gedacht aan laag frequent geluid, slagschaduw, 
trillingen en schadelijke deeltjes als gevolg van erosie van de windturbines. Nieuwe 
technologieën volgen elkaar bovendien snel op. IBV pleit voor meer tijd om deze in te 
kunnen passen in het proces van de energietransitie. Betaalbaarheid en haalbaarheid zijn 
belangrijke factoren. 
 
5 Veiligheid 
 Het aantal goed opgeleide boa’s moet omhoog. IBV wil dat ze zichtbaarder en 

aanspreekbaar zijn. Een goede samenwerking tussen boa’s en wijkagenten is 
essentieel. Ook de wijkagenten moeten goed zicht- en vindbaar zijn. 
Met alle partners is goede informatie en voorlichting richting inwoners 
belangrijk om Voorne aan Zee veilig te houden en maken. Waar gewenst 
helpen we inwoners met het opzetten van buurtpreventie. 
 
Een gemeentelijk online meldpunt voor overlast moet makkelijk te vinden en 
te gebruiken zijn voor onze inwoners. Binnen de al bestaande ‘Buiten beter 
app’ moet het ook mogelijk worden om overlast (zoals geluidsoverlast en of 
hangjongeren) te kunnen melden. Een terugkoppeling op een melding is 
noodzakelijk om de betrokkenheid van inwoners te behouden. 
 

 
Veiligheid is een mensenrecht. Veiligheid omvat meer dan het op je gemak voelen. Het 
gevoel van veiligheid is het blindelings erop kunnen vertrouwen dat de overheid zich inspant, 
zodat inwoners zich veilig voelen in zowel hun huis als daarbuiten. Dit gevoel van veiligheid 
draagt volgens IBV bij aan een prettiger woongenot. IBV vindt daarom veiligheid een zeer 
belangrijk thema en is bereid hiervoor adequate stappen te ondernemen. Kortom: waar nuttig 
en nodig wil IBV investeren in veiligheid. 
 
Preventie 
Bij veiligheid is het ook belangrijk dat er gedacht wordt aan preventie; het voorkomen dat er 
zich onveilige situaties voordoen. Dit is een thema waar IBV zich voor inspant en in 
investeert. Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van drugs- en drankmisbruik, met 
name in relatie tot verkeer. Hierbij is het van belang dat investeringen in beleid rondom 
preventie duidelijk en kwalitatief hoogwaardig moeten zijn. 
 
Investeren in buitengewoon opsporing ambtenaren, BOA ’s en politie 
De buitengewoon opsporingsambtenaren en politieagenten zijn verantwoordelijk voor de 
veiligheid binnen de gemeente Voorne aan Zee. Zij houden toezicht en handhaven daar 
waar nodig. IBV heeft grote waardering voor hun inzet. Ook waar het gaat om drugs in de 
gemeente Voorne aan Zee hebben BOA ’s en politie een grote rol in het signaleren, 
terugdringen of voorkomen hiervan. IBV maakt graag gebruik van deze mogelijkheid om 
zowel de BOA ’s als de politie hiervoor in te zetten. De BOA’s en politieagenten moeten hun 
werk veilig en met plezier kunnen uitvoeren. Daarom is het van belang dat er voldoende 
personele capaciteit is voor werkzaamheden. 
 
Samenwerking gemeente, politie en buurtpreventie 
Buurtpreventie is een doeltreffend middel waarbij inwoners die verdachte situaties of onraad 
signaleren en dit doorgeven aan de politie of gemeente. IBV vindt het belangrijk dat vanuit de 
gemeente buurtpreventie de volle ondersteuning krijgt en dat de gemeente de regie hierin 
voert. 
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6 Verenigingsleven en vrijwilligers 
 Er is altijd al een nauwe band geweest tussen de lokale partijen en het 

verenigingsleven en de vrijwilligers. Wij zien hen als het cement van de 
maatschappij. Zonder hen zouden onze wijken en kernen levenloos zijn.  
 
Er moet meer aandacht komen voor kwetsbare jongeren en ouderen, vooral 
wat betreft het verminderen van vereenzaming. Ze moeten bij de samenleving 
betrokken blijven. Het is van belang dat faciliteiten bereikbaar blijven. 
 
IBV wil het verenigingsleven en vrijwilligers op alle manieren ondersteunen. 
Een goed subsidiebeleid is van groot belang. 
 

 
Een groot deel van de Nederlanders doet wel eens aan vrijwilligerswerk. Onze gemeente 
kan zich door deze inzet verheugen in veel mooie evenementen en een rijk 
verenigingsleven. 
 
IBV waardeert de vaak jarenlange inzet van vrijwilligers, wat ervoor zorgt dat de inwoners 
gebruik kunnen maken van activiteiten van o.a. jeugd-, sport-, muziek-, gezelligheids- en 
historische verenigingen. 
Ook binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg zorgen vrijwilligers voor extra ondersteuning 
en bieden ze hulp waar nodig. 
 
Kortom, vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar! Door de tijdsgeest en vergrijzing 
kampen echter steeds meer organisaties met een tekort. IBV ziet graag dat gemeentebreed 
kennis en kunde gedeeld gaan worden. Vanuit maatschappelijk belang moet de gemeente 
hier een faciliterende rol in pakken.  
 
De activiteitenkalender in de gemeente Voorne aan Zee staat vol met mooie evenementen, 
sommige hiervan bestaan al 100 jaar, andere worden voor een eerste keer georganiseerd. 
Door de jaren heen is er met tal van partijen een subsidierelatie ontstaan waardoor 
activiteiten mede mogelijk zijn gemaakt. Een van de speerpunten van de nieuwe gemeente 
is het subsidiebeleid op orde te brengen en zekerheid te geven aan de organisaties. 
 
Veranderende en aanvullende regelgeving zorgt voor extra druk bij organisaties. Gezien de 
gemeente de vergunningen afgeeft verwacht IBV dat de gemeente de organisaties 
ondersteunt bij het organiseren van de evenementen. Buiten de vanzelfsprekende 
regelgeving mag het doorslaan hierin niet een reden zijn dat evenementen geen doorgang 
kunnen hebben. 
 
Verenigingen en evenementen vormen een vaste waarden in de kernen en wijken van 
Voorne aan Zee. IBV onderschrijft dit en met deze maatschappelijke partners bouwen we 
samen aan een mooie toekomst. 
 
IBV zet zich in voor: 

• Goede sportaccommodaties 
• goed bereikbare ruimtes voor ontspanning en ontmoeting voor jongeren en ouderen 
• een jaarlijkse bijeenkomst waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet 
• mantelzorgers, die een onschatbare inzet leveren in de zorg voor senioren en 

inwoners die hulp nodig hebben. IBV vindt dat de gemeente hen op alle mogelijk 
manieren moet ondersteunen. 
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7 Economie en infrastructuur 
 De dienstverlening richting ondernemers moet sneller en eenvoudiger. Dit kan 

door het ondersteunen van ondernemers, het opzetten van een professioneel 
bezet ondernemersloket en een betrokken gemeente. Hierbij moeten snelheid 
en zorgvuldigheid hand in hand gaan. Vanzelfsprekend is de digitale 
infrastructuur op orde en wordt er proactief gecommuniceerd. 
 
De agrarische sector is voor onze gemeente van groot belang. IBV 
ondersteunt de sector waar mogelijk om de uitdagingen die spelen het hoofd 
te bieden. 
 
In de regio moeten we ons sterk blijven maken om de bereikbaarheid van 
Voorne Putten te verbeteren. IBV zal zich ook inzetten om lokale problemen 
qua bereikbaarheid aan te pakken. 
 
Voor verkeersveiligheid moet apart budget worden vrijgemaakt.  
 

 • IBV wil investeren in de gerichte aanpak van het verbeteren van de 
verkeersveiligheid. 

 
 
Economie 
 
De economie staat onder druk en dat merken alle mensen in deze moeilijke tijd, veel van de 
in onze gemeente gevestigde ondernemers bevinden zich in zwaar weer.   
 
IBV is voorstander van het opzetten van een ondernemersloket. Hier kunnen zelfstandigen 
direct terecht met hun vragen. Een sterke band tussen ondernemers en de gemeente is voor 
beide partijen van belang. 
Een ondernemersloket bestaat uit vakbekwame ambtenaren die vragen kunnen 
beantwoorden of de ondernemer op weg kunnen helpen naar de juiste afdeling of instantie.  
Een luisterend oor, een goed advies en de juiste en slimme oplossingen! 
 

• IBV wil een campagne ‘Koop Lokaal’ starten. Wij vragen ondernemers een duit in het 
zakje te doen en video’s op te nemen voor deze campagne. 

• In onze gemeente waar het toeristenseizoen erg belangrijk is willen wij de 
horecaondernemers graag ondersteunen. Zo kan gedacht worden aan regels rond 
het tijdelijk uitbreiding van een terras en het tijdelijk niet heffen van precariobelasting. 

• Coulant omgaan met de terugvordering van de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers (Tozo) moet bespreekbaar zijn. 

 
IBV is trots op de boeren, tuinders en andere agrarische ondernemers die onze gemeente 
rijk is. Typisch voor de identiteit van ons agrarisch gebied zijn de kleinschalige 
landbouwbedrijven. De grote uitdagingen die de sector ondervindt kunnen alleen opgelost 
worden door het toepassen van lokaal maatwerk. Dit kan alleen samen met de boeren-
ondernemers zelf. IBV gaat graag met hen om tafel om met elkaar te zoeken naar een 
oplossing. We zijn voorstander om hiervoor ook een budget vrij te maken om dit in te zetten. 
Innovatieve gemengde boerenbedrijven gericht op stikstofreductie ondersteunen wij van 
harte. Deze omschakeling kost wel tijd, welwillende bedrijven moeten hier de ruimte voor 
krijgen.  
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Wij zijn geen voorstander om landbouwgrond om te zetten in grote zonneparken. We willen 
ervoor waken dat Voorne-Putten de energievoorziening van een hele regio moet opvangen.  
 
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
Al jaren staat een betere bereikbaarheid van Voorne-Putten hoog op de agenda. Dit is een 
dossier van lange adem. IBV wil volop blijven inzetten om de N57 verbreed te krijgen en de 
ontsluiting van het eiland te verbeteren. 
 
Naast deze grote bereikbaarheid is ook een goede doorstroom en vlotte verkeersafhandeling 
in de kernen en wijken van groot belang. Bij nieuwbouwprojecten moeten 
verkeerstechnische gevolgen duidelijk in kaart worden gebracht. 
 
Oplossingen om de huidige verkeersdruk te verlichten zijn vaak complex, kostbaar en 
tijdrovend. Van belang is dat er budget komt om verkeersonveilige punten direct aan te 
pakken.  
 

• Met ondernemers en maatschappelijke partijen om tafel gaan om gezamenlijk naar 
oplossingen te zoeken. 

• IBV wil meer aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. 
• Er moet een eenduidig voorrangsbeleid op rotondes in de gehele gemeente worden 

ingevoerd. 
 
8 Financiën 
 De lasten voor de inwoners moeten we zo laag mogelijk houden, maar wel 

verantwoord. 
 
We zijn tegen hondenbelasting. Tenzij het doelmatig wordt ingezet voor de 
overlast die het veroorzaakt. 
 

 
IBV wil een evenwichtige en sluitende begroting met voldoende reserves om tegenslagen op 
te vangen. IBV staat voor een degelijk financieel beleid. Het hebben van voldoende 
financiële middelen is een randvoorwaarde voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk 
beleid. De afgelopen en huidige periode zijn zwaar voor ondernemers en inwoners en stelt 
ook de gemeente voor de nodige extra uitgaven. Het is daarom zaak de effectiviteit van 
uitgaven en investeringen goed te beoordelen en het economische en sociale rendement te 
meten.  
Ook achten wij het van belang de inhuur van externe deskundigen tot een minimum te 
beperken en de kracht van de eigen organisatie te versterken door intern de werknemers 
middels opleidingen te laten groeien. Dit kenmerkt goed werkgeverschap en biedt mogelijk 
nieuwe uitdagingen voor bestaande medewerkers. 
Het is belangrijk dat in tijden van economische groei behoedzaamheid geboden is. De 
financiële reserves van de gemeente moeten daarom meerjarig robuust zijn en tegen een 
stootje kunnen bij economische tegenwind. 
 
Hondenbelasting 
IBV wil de hondenbelasting afschaffen. Het is niet juist dat hondenbezitters worden 
gediscrimineerd t.o.v. bezitters van andere huisdieren en bovendien worden de opbrengsten 
niet aangewend voor deze doelgroep. Daarom wil IBV een einde maken aan deze 
hondenbelasting. 
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9 Buitenruimte 
 In de nieuwe wijken moet er meer aandacht zijn voor groen. Goede 

hemelwateropvang door de hele gemeente moet wateroverlast voorkomen.  
 
Bij nieuwe aanbesteding voor afvalinzameling is het IBV voor nascheiding. 
 

 
In de nieuw te realiseren wijken moet er meer aandacht zijn voor beplanting en groene 
zones. Goede hemelwateropvang, om wateroverlast te voorkomen moet door de gehele 
gemeente de norm zijn.  
Door de problemen met de energielevering moet er steeds meer aandacht komen voor 
alternatieve vervoersmogelijkheden. Hiervoor is het van belang als gemeente tijdig in te 
spelen op het aanleggen van veilige fietsroutes. 
 
Door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de nascheiding is het mogelijk om - afgezien 
van papier en organisch materiaal - alles in één container aan te bieden. 
Wat betreft de nascheiding van afval willen we de inwoners verlossen van de vele containers 
voor de deur. Alleen een container voor het papier, gft en voor het restafval zal noodzakelijk 
zijn. 
 
10 Cultuur en toerisme 
 We maken ons sterk voor het in stand houden van ons erfgoed en behoud 

van de culturele instellingen en watersportfaciliteiten.  
 
De identiteit van Voorne aan Zee leunt sterk op haar geschiedenis, erfgoed 
en monumenten. Hier zijn wij als IBV dan ook trots op en stralen dit graag uit. 

 
De diverse kunst- en cultuursector met haar talrijke instellingen en 
verenigingen maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de identiteit van de 
kernen. Dit willen we behouden. Er zullen in de gemeente Voorne aan Zee 
weloverwogen keuzes gemaakt worden om cultuur te ondersteunen. 

 
Voorne aan Zee moet werken aan haar bekendheid om toeristen uit binnen- 
en buitenland te trekken. De verzanding van onze kustlijn is hierbij een 
belangrijk aandachtspunt. Toeristen vormen een belangrijke bron van 
inkomsten.  
 
Voorne aan Zee is de grootste watersportgemeente van Nederland. IBV wil dit 
inzetten om de bekendheid te vergroten. 
 
IBV gaat voor (meer) watertappunten, oplaadpunten voor fietsen en openbare 
toiletten. Dit is goed voor zowel de eigen inwoners als de toeristen. 
 

 
Historie 
Voorne aan Zee is een gebied met een rijke geschiedenis waarin het heerlijk wonen is maar 
ook zeker uitnodigt voor een dagje uit of een voor langere vakantie. 
 
We mogen trots zijn op datgene wat in een lange tijd is opgebouwd en wat onze gemeente 
nu zo kenmerkt. Intacte vestingsteden, fraaie kerkgebouwen, een middeleeuwse ruïne, 
monumentale boerderijen, musea die hierover verhalen en het Streekarchief dat de kennis 
over de lokale historie beheerd en beschikbaar stelt. 
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De identiteit van Voorne aan Zee komt terug in veel gebouwen, IBV maakt zich sterk voor 
het behoud van dit erfgoed. Hiervoor zullen we ook de vele mogelijkheden van subsidies 
(provinciaal, nationaal en Europees) moeten inzetten. 
 
Cultuur 
Activiteiten en voorstellingen in de huidige locaties bieden ontspanning en ondersteuning 
aan een grote groep inwoners. Dat deze locaties op diverse plekken in de gemeente 
aanwezig zijn, bindt de lokale inwoners met die plek en zijn ze makkelijk te bereiken. 
 
IBV wil de cultuursector kansen bieden om te innoveren en zich te ontplooien. Het behoud 
van podia, ateliers, exporuimtes en theaters voor het uitgebreide aanbod is een prioriteit. 
Voor ons staat wel het belang van verbinden en samenwerken voorop. Als gemeente pakken 
we hier een proactieve en verbindende rol. 
 
Toerisme 
De toeristische sector is een belangrijk onderdeel van onze lokale economie. Alle kernen 
bezitten een camping, hotel of een B&B. IBV beschouwt de sector als de gastheer voor 
bezoekers aan de regio en draagt de toeristische ondernemers dan ook een warm hart toe. 
Ook deze ondernemers kunnen rekenen op steun van de nieuwe gemeente. We willen de 
bestaande samenwerking versterken zodat er samen opgetrokken kan worden. Doel is om 
onze gemeente met mooie natuur en stranden, fietsroutes, historie en horeca nog beter op 
de kaart te zetten en waar mogelijk het aanbod te versterken. 
 
Om ons gebied aantrekkelijker te maken voor toeristen en inwoners die genieten van wat 
onze gemeente te bieden heeft zet IBV zich in voor het: 

• Plaatsen van watertappunten op centrale en drukbezochte plekken 
• Creëren van openbare toiletten  
• Realiseren van meer 24-uur camperplaatsen 
• Stimuleren van Kamperen bij de boer  

 
Cultuur, historie en toerisme zijn drie sterkte, kenmerkende aspecten van Voorne aan Zee. 
Sterk naar binnen, maar ook naar buiten. Onze gemeente goed onder het voetlicht brengen 
zal een gezamenlijk inspanning zijn. Nieuwe inwoners bedrijven en toeristen zullen ons 
moeten gaan vinden! Te denken valt dan aan projecten zoals het succes van de podcast-
walk in Brielle. 
 
Buiten de bovengenoemde onderwerpen/speerpunten vestigen we graag nog 
aandacht op de volgende terreinen: 
 

11. Armoedebeleid 
 
Er zijn inwoners die net op of onder het bestaansminimum leven en de eindjes moeilijk aan 
elkaar kunnen knopen. Zeker voor gezinnen met kinderen kan dat ingrijpend zijn. Er is 
berekend dat 1 op de 13 kinderen in Nederland opgroeit in armoede. Armoede is niet altijd 
zichtbaar. Schaamte of onbekendheid kunnen ervoor zorgen dat aanvullende regelingen 
binnen de gemeente niet worden gebruikt of onbekend zijn. Minimaregelingen voor kinderen, 
zoals schoolkosten, computer en/of printer, een bibliotheekabonnement, lidmaatschap van 
sport- of culturele verenigingen en zwemles, zorgen ervoor dat kinderen kunnen meedoen en 
zich kunnen ontwikkelen. IBV vindt dat van onschatbare waarde. 
Armoede heeft zeer veel gevolgen. Niet alleen voor diegene die ermee geconfronteerd 
wordt, maar ook voor de maatschappij. Het is voor IBV belangrijk dat iedereen in onze 
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gemeente kan meedoen. Ook diegene die te maken krijgt met armoede. Armoede, maar 
vooral ook stille armoede komt uiteraard ook in onze gemeente Voorne aan Zee voor. Dit 
komt niet alleen voor bij inwoners met een uitkering, maar treft vaak ook werkenden, al dan 
niet met schulden, die niet/nauwelijks rond kunnen komen. Daarom wil IBV dat 
armoedebeleid, inclusief de minimaregelingen, een prominente rol gaat spelen en meer 
aandacht gaat krijgen in de komende collegeperiode en dat dit beleid ieder jaar waar nodig 
wordt aangescherpt. Daarnaast wordt de gemeenteraad tweemaal per jaar op de hoogte 
gehouden door het college met betrekking tot het armoedebeleid. 

Schuldhulpverlening 
Met stijgende prijzen van het levensonderhoud in Nederland is er een groeiend aantal 
inwoners dat te maken krijgen met een te hoge schuldenlast of met armoede. Dit kan ertoe 
leiden dat zij niet meer kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen, met als gevolg 
huisuitzetting of afsluiting van gas, elektra en/of water. Deze mensen kunnen een beroep 
doen op de gemeente om hen te helpen bij het saneren van hun schulden. IBV vindt het 
belangrijk om de gemeentelijke schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium aan te 
bieden om erger te voorkomen.  

Voedselbank 
Het is helaas een gegeven dat de Voedselbank in onze samenleving nodig is. Vele 
vrijwilligers leveren heel goed en nobel werk om mensen met een kleine beurs te voorzien 
van voedsel (en kleding), mede dankzij vele gulle gevers. IBV vindt het noodzakelijk dat de 
gemeente voorziet in een doelmatige huisvesting van verschillende vestigingen van de 
Voedselbank, kledingbank, fietsenbank en repaircafé. Bij voorkeur op een bedrijventerrein, 
zodat de drempel om te gaan verlaagd wordt. Dit laatste moet qua vergunning mogelijk 
gemaakt worden. 

12. Seniorenbeleid 
 
Senioren 
De meeste senioren willen zo lang mogelijk zelf de regie over hun leven voeren en 
zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving. In onze gemeente is gelukkig veel geregeld 
om dit voor ouderen mogelijk te maken. Zo kunnen ouderen hulp in de huishouding 
aanvragen, of hulp bij zelfstandig wonen en de maaltijdvoorziening aan huis. IBV vindt deze 
voorzieningen erg belangrijk en wil blijvende aandacht voor het in stand houden van deze 
regelingen. En uiteraard moeten we alert zijn en blijven op het bestaan van lacunes in het 
aanbod van diensten en zo nodig maatregelen nemen. 
 
Eenzaamheid 
Door het wegvallen van de levenspartner, leeftijdsgenoten en door toenemende 
beperkingen, lopen ouderen het risico te vereenzamen. Om dit te bestrijden worden in onze 
gemeente diverse activiteiten georganiseerd. Toch blijft eenzaamheid onder ouderen een 
probleem. IBV wil dat ook de komende jaren hier voortdurende aandacht en zorg voor is en 
blijft. De gemeente Voorne aan Zee kan in samenwerking met kerken, woningcoöperaties, 
welzijn- en zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, scholen en sportclubs, via goede 
samenwerking ondersteuning bieden aan ouderen die vereenzamen en zich alleen voelen. 
De feestdagen zijn een moment dat eenzaamheid sterker gevoeld wordt. Daarom pleit IBV 
voor activiteiten tegen de eenzaamheid rondom de feestdagen. Dit kan door middel van 
kleinschalige activiteiten. 
 
De gemeente kan faciliteren om initiatieven mogelijk te maken. Ook een campagne richting 
de inwoners om “om te kijken naar een ander” kunnen een verschil maken. 
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Dienstverlening aan ouderen 
Ondanks alle inspanningen van de laatste jaren zijn er nog veel ouderen die problemen 
hebben hun zaken te regelen via het internet. De gemeentelijke dienstverlening moet 
daarom dusdanig zijn ingericht dat zij voor ouderen te allen tijde laagdrempelig en 
toegankelijk is. Ook als aan deze hulp extra kosten verbonden zijn. Het moet voor ouderen 
mogelijk zijn om mondeling contact met de gemeente op te nemen en direct hulp te krijgen 
bij het regelen van hun zaken. 
 

• Fijn je te Zien is een lopend, mooi, initiatief. IBV wil dit blijvend ondersteunen. 
• Senioren moeten worden geholpen bij het regelen van online-zaken. 

 
13. Arbeidsmigranten 

 
Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Het aantal migranten 
neemt alleen maar toe. Vooral in de agrarische sector, logistieke dienstverlening en 
distributiecentra werken veel arbeidsmigranten. Hun huisvesting vormt echter een probleem 
en zorgt voor overlast. In veel gevallen is het niet al te best gesteld met het onderkomen van 
arbeidsmigranten. Ze zitten vaak met te veel mensen in een woning of ander verblijf. 
Werkgevers en de gemeente moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Het is hun taak 
om mogelijkheden te creëren voor huisvesting bij bedrijven (al dan niet tijdelijk) en/of op 
geconcentreerde locaties met voldoende voorzieningen. 
 


