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GEACHTE INWONERS 
VAN NISSEWAARD,
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van ONS, dé lokale politieke partij van Nissewaard. ONS 
is niet links of rechts; ONS is er voor alle inwoners van Nissewaard. Al 28 jaar zetten wij ons in 
voor de gemeente en haar inwoners. ONS doet dit door naar de inwoners te luisteren, voor hun 
belangen op te komen en door verantwoordelijkheid te nemen in het bestuur van de gemeente. 
Hierdoor krijgen wij als ONS juist die zaken voor elkaar die inwoners belangrijk vinden. Vandaar 
dat ONS meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022! 

ONS zit niet in het gemeentebestuur voor het ‘politieke spel’. Als partij zoeken we pragmatische 
oplossingen voor zaken die de inwoners bezighouden. Daarbij hoort luisteren naar de inwoners, 
maar ook uitleggen als zaken niet haalbaar zijn. Het maken van keuzes hoort ook bij het besturen 
van een gemeente, het gaat tenslotte om alle inwoners. ONS is een stabiele partij met een duidelijke 
visie op de ontwikkeling van Nissewaard. Door een gedegen financieel beleid is de gemeente 
Nissewaard een gemeente die er financieel goed voorstaat zonder dat de gemeentelijke lasten 
voor de inwoners reëel zijn gestegen. De woonlasten in Nissewaard liggen ruim onder het landelijk 
gemiddelde.

ONS heeft met de campagne “Schrijf met ONS mee” de inwoners mee laten schrijven aan het 
voorliggende verkiezingsprogramma. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd met bewoners, 
vertegenwoordigers van organisaties en bestuurders van verenigingen. Deze gesprekken, 
waarin wensen en mogelijkheden voor nu en in de toekomst aan de orde kwamen, hebben een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het verkiezingsprogramma. Bewoners hebben behoefte aan een 
gesprekspartner die hen serieus neemt, als het gaat om hun directe leefomgeving. Het doet ons 
plezier te constateren dat veel van deze wensen en behoeften in lijn liggen met waar ONS voor staat 
en gaat èn waar ONS al jarenlang invulling aan geeft.

Kijkend naar de afgelopen periode en helaas ook vandaag de dag kunnen we niet om Corona heen. 
Corona heeft iedere inwoner van onze gemeente geraakt, persoonlijk of in de naaste omgeving. 
Maar ook ondernemers en verenigingen zijn getroffen. ONS is groot voorstander van een actieve 
ondersteuning vanuit de gemeente. Corona zorgt helaas ook voor verdeeldheid. Wij pleiten ervoor 
om naast elkaar te blijven staan, naar elkaar te luisteren en de onderlinge verdeeldheid niet groter te 
maken. Uiteraard hopen we net als iedereen dat we zo snel als mogelijk uit deze crisis komen en in 
goede gezondheid optimaal van ons leven en onze mooie gemeente kunnen genieten.
Laat uw stem niet verloren gaan. Geef op 16 maart uw stem aan ONS. Mogen wij op u rekenen? 
Dan kunt u op ons rekenen!

N.B. Dit is een verkort verkiezingsprogramma. Heeft u interesse in een uitgebreide versie of 
een geprinte versie of andere vragen? Dan kunt u ons bereiken via ons@nissewaard.nl of kijk 
op de website www.ons-nissewaard.nl. We gaan graag met u in gesprek!

U kunt dit programma telefonisch opvragen bij: 
Martijn Hamerslag 06-19224550
Jan Willem Mijnans 06-21566504
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ONS heeft een aantal kernwaarden voor een prettige, veilige, schone en zorgzame gemeente 
waar inwoners willen wonen en kinderen veilig en fijn op kunnen groeien. Voor de komende 
verkiezingen heeft ONS de volgende speerpunten.

1. WOONLASTEN VOOR INWONERS STIJGEN NIET
Voor ONS Nissewaard is dit een speerpunt en een verkiezingsbelofte die we al meer dan 25 jaar 
waarmaken!

2. UW BUURT EN DORP IS SCHOON, HEEL en VEILIG 
ONS gaat voor extra geld voor groenonderhoud, onkruid, bruggen, speeltuinen en bestrating. De 
Hoek, Waterland en de Akkers verdienen een extra kwaliteitsimpuls. Dat is onze belofte! 

3. ZORG VOOR OUDEREN!
Aanpak van de WMO wachtlijsten, voorkomen van vereenzaming, adequate voorzieningen en wo-
ningen die aansluiten bij de behoeften van ouderen, dat is ouderenzorg voor ONS!

4. ONDERSTEUNEN VAN VERENIGINGEN
ONS steunt het verenigingsleven. Sport, cultuur, zwembaden, wijk- en dorpsverenigingen vormen 
het cement van de samenleving en moeten worden ondersteund.

5. HARDE AANPAK OVERLAST EN STRAATCRIMINALITEIT!
ONS pleit voor een lik-op-stuk beleid, aanpak verkeersaso’s en jeugdcriminaliteit, uitbreiding came-
ratoezicht en ondersteuning van onze buurtpreventielopers, veiligheid voor alles!

6. BETERE BEREIKBAARHEID
Den Haag, kom nu eens echt over “de Brug”! ONS blijft lobbyen voor een betere ontsluiting en onze 
veiligheid. Daarnaast inzet op veiligheid rondom scholen en aanpak sluipverkeer. 

7. INVESTEREN IN GROEN EN DUURZAAMHEID
Meer bomen in het Bernissegebied, de Uitwaaier en onze parken. Geld vrijmaken voor verenigingen 
en bewoners om te verduurzamen met zonnepanelen, isolatie en oplaadpunten.

8. KANSEN VOOR JONGEREN
Extra woningen voor starters en jongeren, een startersfabriek, betere onderwijshuisvesting en een 
zorg- of techniekcampus. Maar ook een pop-podium en nog meer evenementen. Dat is waar ONS 
voor staat.

9. VOOR IEDEREEN DE ZORG DIE NODIG IS
Maximale inzet op jeugdzorg voor een kansrijke toekomst. Chronisch zieken en inwoners met een 
beperking kunnen rekenen op zorg die nodig is. ONS heeft oog voor mantelzorgers. 

10. ECONOMIE EN ONDERWIJS 
MBO en HBO-onderwijs dat aansluit bij de arbeidsmarkt, een ondernemersloket, lokaal inkopen, 
uitbreiden van bedrijventerreinen en creëren van extra werkgelegenheid. ONS stroopt samen met 
ondernemers de mouwen op!

Spreken deze punten u aan? Doe met ONS mee! En stem ONS op 16 MAART: lijst 1
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IS ONS HET VERTROUWEN 
VAN DE KIEZER WAARD GE-
WEEST?
Zoals u van ons gewend bent wil ONS Nissewaard met u de balans opmaken van de afgelopen 
jaren. Samen met onze coalitiepartners is onder andere het volgende bereikt:

 • Er is een extra mobiele camera aangeschaft, waardoor overlast op meer plekken kan worden 
bestreden.

 • Bij metrostations is het preventief fouilleren uitgebreid ter bestrijding van diverse steekinci-
denten.

 • Op het terrein van de horeca en het ‘gezellig uitgaan’ in Nissewaard is o.a. het volgende be-
reikt: verruiming van de plekken waar terrassen worden uitgezet, inclusief uitbreiding van de 
terrastijden.

 • Ter ondersteuning van ondernemers in de coronacrisis is er een half miljoen euro beschik-
baar gesteld. Daarnaast is de belasting op terrassen stopgezet en zijn er betalingsregelingen 
getroffen.

 • De winkeltijden zijn verruimd, waardoor elke zondag de winkels open mogen zijn.
 • Er is 50 miljoen beschikbaar gesteld voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte 

en het maatschappelijk vastgoed in onze gemeente.
 • Parkeertarieven in de parkeergarages zijn niet geïndexeerd. Hierdoor behoort Nissewaard in 

Nederland tot de gemeente met de laagste parkeertarieven in een garage.
 • Ondanks de economische crisis en dalende inkomsten zijn de lokale lasten reëel niet geste-

gen! De OZB is alleen met het indexpercentage gecorrigeerd.
 • Verdere uitrol van buurtpreventie in heel Nissewaard (nu in 13 wijken en twee kernen).
 • Forse investeringen in met name (grootschalige) herstraatprojecten in vele wijken en kernen.
 • De realisatie van een natuurspeeltuin in Hekelingen en een nieuwe skatebaan in Groene-

woud.
 • Een lik-op-stuk graffitibeleid, aanpak zwerfvuil en een actief hondenpoepbeleid.
 • Realisatie van een natuurspeeltuin, plaatsing toiletgebouwen, vernieuwen fietspaden en 

verbetering strandjes in het Bernissegebied. Daarnaast is de fluisterboot definitief mogelijk 
gemaakt.

 • Geld vrijgemaakt voor de nieuwbouw van diverse scholen in onder andere Sterrenkwartier, 
het Land en het voortgezet onderwijs in de wijk de Vierambachten.

 • Herziening van het armoedebeleid, waardoor de mogelijkheden voor gezinnen in armoede 
wordt vergroot om aan de samenleving te kunnen deelnemen. 

 • Samen met het onderwijs is de koppeling zorg-onderwijs vormgegeven. Dit verbetert de kan-
sen van zorgleerlingen. 

 • Samen met tientallen organisaties het sportakkoord afgesloten waarmee er honderdduizen-
den euro’s beschikbaar zijn gekomen die worden geïnvesteerd in het welzijn van onze inwo-
ners. Daarnaast een geweldig sportgala!

 • Ter bestrijding van de coronacrisis is er 200.000 euro beschikbaar gesteld voor verenigingen 
en stichtingen.
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 • Naast sportcomplex GHVV en de planvorming voor nieuw tenniscomplex zijn er diverse 
kunstgrasvelden gerealiseerd. 

 • Monumentale panden zoals diverse kerktorens en het oude stadhuis van Geervliet zijn opge-
pakt.

 • Uitbreiding van het naschoolse sportaanbod samen met verenigingen en sportscholen.
 • Uitbreiding festivalagenda met. Beleef de Bernisse, magisch Heenvliet en het Under the 

bridge festival. 
 • Uitbreiding van de Bibliotheek op School waardoor leerachterstanden bij kinderen worden 

bestreden.
 • Realisatie van een wijkcentrum in Waterland en de renovatie van het wijkcentrum in de Akkers.
 • Organiseren van een aanbod met zomeractiviteiten voor kinderen die niet op vakantie kun-

nen.
 • Verbeterplan ter bestrijding van kindermishandeling en huiselijk geweld. Opvang de Boeg is 

verhuisd naar een betere accommodatie aan de Hoeklaan met uitbreiding van maatschappelij-
ke opvang.

Het is natuurlijk zo dat niet alle besluiten van de afgelopen periode hebben gebracht wat ervan werd 
verwacht. Dat willen wij u ook niet wijsmaken. Natuurlijk gaan er dingen fout. Waar gehakt wordt, 
vallen spaanders, nietwaar? Echter, met bovenstaande, niet volledige, opsomming van feiten maakt 
ONS duidelijk dat er over het geheel genomen hard is gewerkt en een dikke voldoende is gescoord. 
Dat is zichtbaar in de straten en het beleid van de gemeente.
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WAAR STAAN WE VOOR?
Wat is ONS verhaal? ONS is ontstaan vanuit een bonte verzameling jonge mensen, allemaal nauw 
betrokken bij het sport- en verenigingsleven. Mensen die midden in het maatschappelijk leven staan. 
Geboren vanuit de drang en het geloof dat de gemeente meer zou moeten doen voor de directe 
leefomgeving van inwoners en dat ondersteuning van het sport- en verenigingsleven, bewoners-
groepen en kernplatforms van groot belang is om deze stad en kernen leefbaar te houden. Wij willen 
dat bereiken via een aantal kernwaarden: 

•  Het is prettig wonen in onze gemeente, omdat de wensen van inwoners gehoord en erkend 
worden.

•  Het beheer van de gemeente is van groot belang.
•  Het verenigingsleven is een belangrijk en een onmisbaar onderdeel in de samenleving en krijgt 

steun van de gemeente.
•  Belastingen voor inwoners zijn zo laag mogelijk en altijd gerelateerd aan de voorzieningen voor 

alle inwoners.
•  Gezond opgroeien en passende zorg vraagt om voldoende kwalitatieve voorzieningen
•  Er wordt ingezet op een divers woningaanbod in onze gemeente.

Het is prettig wonen in onze gemeente, omdat de wensen van inwoners gehoord en erkend 
worden
Uitganspunt van een gemeente moet zijn dat de zaken voor de inwoners goed geregeld zijn. Dat 
betekent dat het vuil op tijd wordt opgehaald, het gras wordt gemaaid, inwoners op tijd antwoord 
krijgen op vragen, het voorzieningenniveau op orde is en zo kunnen we nog wel tientallen zaken 
opschrijven die voor de inwoners van belang zijn. Zaken moeten goed geregeld zijn om prettig in uw 
huis, straat, buurt, wijk, dorp of stad te kunnen wonen. 

ONS vindt veiligheid belangrijk. Wij zijn altijd gespitst op zaken die een gevoel van onveiligheid bij 
inwoners teweegbrengen. ONS vindt dat veiligheid en het gevoel van veiligheid op verschillende 
manieren is te vergroten. We staan voor een schone en hele leefomgeving waar overtreders hard 
aangepakt worden met een lik-op-stukbeleid. Camera’s op plekken waar het onveilig is of dreigt te 
worden zijn daarbij een welkome aanvulling.

Een ander belangrijk aspect van prettig wonen is dat de inwoner ervaart dat er geluisterd wordt. 
ONS heeft de afgelopen decennia voor een politieke verandering gezorgd in de gemeente doordat 
inwoners inspraak kregen in hun buurt. Het motto van ONS is dat bewoners tijdig op de hoogte 
gebracht worden over plannen in hun buurt en dat ze daarover mee kunnen praten en denken. Soms 
dienen er echter keuzes gemaakt te worden waarbij het algemeen belang van de stad voor gaat op 
die van het individueel belang.

Inspraakavonden, (digitale) inloopbijeenkomsten, bewonersbrieven, individuele gesprekken en 
algemene informatie vooraf spelen daarbij een belangrijke rol. ONS heeft inspraak op de kaart gezet, 
maar weet dat het altijd beter kan en zal daarvoor blijven pleiten. Daarbij realiseren wij ons ook dat 
we het niet iedereen naar de zin kunnen maken, maar alles begint met goede communicatie. Een 
goed voorbeeld van betrokkenheid en inspraak zijn de kern- en wijkplatforms en buurtpreventie. 
Betrokkenheid van bewoners bij hun buurt en inwoners die een goede gesprekspartner zijn voor het 
gemeentebestuur. Korte lijnen met wethouders en ambtenaren.



NISSEWAARD8

ONS houdt deze lijnen zelf ook kort door wekelijks met de ONS-eend op pad te gaan naar vereni-
gingen, wijken en winkelcentra, en dat al sinds 1994!

Het beheer van de gemeente is van groot belang
ONS heeft het beheer van pleinen, straten, wijken en dorpen altijd als topprioriteit gezien. Een scho-
ne, veilige en hele omgeving maakt het prettig wonen in Nissewaard. Door de grote vervangingsop-
gave en aangescherpte wet- en regelgeving komt het beheer van de gemeente steeds meer onder 
druk te staan. Maar ook de klimaatverandering speelt hierin een rol waardoor het onkruid zichtbaar 
meer aanwezig is. Om daarin een omslag te maken heeft ONS in de afgelopen raadsperiode en voor 
de toekomst structureel 2 miljoen euro extra voor beheer in de begroting opgenomen. Bij beheer 
gaat het niet alleen om onkruid weghalen en grasmaaien, maar ook om vervanging van straatmeu-
bilair, bruggen, reparaties van het wegdek en speeltoestellen om maar een aantal voorbeelden te 
noemen. 

Ook bij het beheer speelt de inwoner een grote rol als het aan ONS ligt. De gemeente moet goed 
toegankelijk zijn en snel reageren als inwoners melding maken van problemen in de openbare 
ruimte. Ook de door ONS gestimuleerde buurtpreventieteams spelen hierin een belangrijke rol. De 
gemeentelijke organisatie moet goed inspelen op hun signalen. 

Inspraak is bij het beheer van de omgeving van groot belang. ONS stimuleert de gemeente om 
inwoners te betrekken bij het beheer van hun buurt. Inspraakavonden, bewonersbrieven en reacties 
van inwoners zijn van belang om de mening van de inwoners over hun buurt te weten. Hierbij dient 
ook de samenwerking met instanties als woningcorporaties, Boa’s, politie en wijk- en kernplatforms 
blijvend gestimuleerd te worden.

Het verenigingsleven is een belangrijk en onmisbaar onderdeel in de samenleving en krijgt 
steun van de gemeente.
Elkaar ontmoeten, samen spelen en sporten zijn onmisbaar in een samenleving. Dat geldt in het 
onderwijs maar zeker ook in de vrije tijd van de inwoners. Voorzieningen om dit mogelijk te maken 
dienen op orde te zijn en voor iedereen bereikbaar en beschikbaar te zijn.
ONS heeft er altijd voor gepleit en gezorgd dat voorzieningen voor het sport- en verengingsleven op 
orde zijn. Of het nu om het wijkcentrum gaat, het voetbalveld of de sporthal. Het beleid moet er op 
gericht zijn dat er goed en veilig samen gespeeld en gesport kan worden. ONS ziet het verenigings-
leven dan ook als één van de bindmiddelen van de steeds meer individuele en digitale samenleving. 
Daarnaast speelt een goed aanbod van voorzieningen een belangrijke rol voor de gezondheid en 
het welbevinden van de inwoners. Wat is er beter dan elkaar echt te ontmoeten, samen iets te berei-
ken of te maken of samen te spelen en sporten? 

Om een goed bindmiddel te kunnen zijn voor onze samenleving vindt ONS dat de club of vereniging 
voor iedereen bereikbaar moet zijn. Inwoners voor wie het verengingsleven door beperkte financiële 
middelen niet als vanzelfsprekend is, verdienen ondersteuning hierin. Vandaar dat een deel van het 
armoedebeleid van de gemeente ook gericht is op het financieel ondersteunen van die inwoners. 
Meedoen is belangrijker dan winnen.
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Belastingen voor inwoners zijn zo laag mogelijk en altijd gerelateerd aan voorzieningen 
voor alle inwoners.
Het is al 28 jaar het hoofdpunt van ONS: de belasting op wonen in Nissewaard mag niet verhoogd 
worden. Een punt dat we al die jaren ook hebben waargemaakt, ondanks de economische crisis of 
coronacrisis die ook onze gemeente en de inwoners hard hebben getroffen. Daarnaast heeft ONS 
altijd voor ogen gehouden dat de voorzieningen in de gemeente voor alle inwoners bereikbaar moe-
ten zijn. Het zijn immers de inwoners die belasting betalen. 

De gemeentelijke financiën zijn dik in orde, maar vooral op het gebied van de zorg krijgt de gemeen-
te te beperkte middelen vanuit Den Haag om de zorg te kunnen bieden die nodig is. Dat brengt 
financiële uitdagingen met zich mee, waarbij tekorten vaak gedicht moeten worden uit algemene 
middelen. Dit doen we door de rekening niet bij onze inwoners neer te leggen en dus niet te kiezen 
voor een belastingverhoging. Wel zet ONS zich in om samen met gelijkgestemden de landelijke 
politiek te blijven bestoken voor een rechtvaardiger bijdrage om de zorg te kunnen bieden die van 
een overheid verwacht mag worden.

Gezond opgroeien en passende zorg vraagt om voldoende voorzieningen
ONS staat voor een hoog niveau van voorzieningen in de gemeente. Het onderwijsaanbod en 
verenigingsleven moet goed en divers zijn, buurten moeten op orde zijn en er moeten voldoende 
algemene voorzieningen zijn voor jong en oud. 
ONS heeft zich altijd hard gemaakt voor goede onderwijsvoorzieningen. Dat begint bij de voor-
schoolse educatie. De gemeente Nissewaard heeft mede onder leiding van ONS geïnvesteerd in 
het voorschoolse onderwijs. Een goed onderwijsaanbod voor kinderen, zodat achterstanden op 
het gebied van taal voor de lagere school kunnen worden aangepakt. Ook op het gebied van mbo/
hbo-onderwijs is ONS op zoek om het aanbod te verbeteren. Bijvoorbeeld een zorg/gastvrijheid en 
techniek/ IT campus waar verschillende vormen van onderwijs wordt aangeboden met een directe 
connectie met het Spijkenisse Medisch Centrum.

We hebben het niet altijd voor het zeggen, maar iedereen kan op een punt in zijn leven terecht ko-
men, waarbij het minder goed met je gaat en in ergste geval zelfs dakloos kan raken. Dan is het van 
essentieel belang dat er ook een goede opvang en begeleiding is. Daarom blijft ONS zich inzetten 
voor goede preventie en goede Maatschappelijke opvang voor dak en thuislozen. Bij gezond op-
groeien hoort ook veilig opgroeien binnen de vier muren van een woning. Zo zullen we ons extra 
inzetten voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De belevingswereld van opgroeiende jongeren is anders dan 20 jaar geleden. Toch gelooft ONS 
ook in het elkaar ontmoeten en samen dingen kunnen doen. Daarom wordt er geïnvesteerd in het 
jeugd- en jongerenwerk en veilig uitgaan. Daarnaast staat ONS voor passende en betaalbare zorg 
van voldoende kwaliteit met korte wachtlijsten. Misbruik van voorzieningen wordt daarentegen hard 
aangepakt.

Er is ruimte voor een divers woningaanbod in onze gemeente.
Nissewaard heeft als ex-groeikern in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een vrij eenzij-
dig woningaanbod opgebouwd. De gemeente heeft de taak om het woningaanbod meer divers 
te maken en af te stemmen op de woonbehoefte. De afgelopen jaren is dat al redelijk gelukt door 
meer appartementen te bouwen in de stad. Maar er is meer. Sommige wijken komen op sociaal en 
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economisch gebied onder druk te staan. ONS streeft er naar om die wijken niet te laten verloederen, 
maar op tijd veranderingen aan te brengen. Hiervoor heeft de partij altijd de goede samenwerking 
met woningcorporaties gezocht. Momenteel is in de wijk Sterrenkwartier een grootschalige her-
structurering gaande. Wijken als Waterland, de Akkers en de Hoek zullen de komende jaren ook 
aangepakt moeten worden.

Zoals bekend is er in Nederland een tekort aan woningen. Voor onze gemeente geldt dit ook op het 
gebied van jongerenwoningen en woningen voor ouderen. Het is voor starters lastig om zich op de 
woningmarkt te begeven en voor jongeren lastig om een eigen plekje te vinden. ONS richt zich dan 
ook op die woonwensen. Zo is er een financieel hulpmiddel opgezet; de starterslening. ONS zet zich 
in om deze voorziening in Nissewaard te behouden. Voor jongeren zijn de afgelopen periode enkele 
projecten opgezet voor meer jongerenwoningen. Bijvoorbeeld het ombouwen van het kantoren-
complex aan de Raadhuislaan in het centrum van Spijkenisse tot jongerenwoningen. ONS zet zich 
in voor meer van dergelijke projecten om jongeren voor de gemeente te behouden en betaalbare 
woningen te creëren. 

Voor diverse kernen geldt ook dat het woningaanbod voor jongeren en ‘eigen’ dorpelingen onder 
druk staat. Met diverse kleine bouwprojecten in de kernen wil ONS de komende jaren voldoen aan 
de vraag van de inwoners. Hierbij valt zeker ook te denken aan nieuwe woonvormen als Tiny Hou-
ses, zogenoemde ‘Knarrenhoven’ en woongroepen voor eenzame ouderen of mensen met een 
fysieke of mentale beperking. Wat ONS betreft een prima vorm van ouderenhuisvesting die kan 
bijdragen aan een betere doorstroming. Deze woonvorm kan ook juist in de kernen leiden tot het 
vrijspelen van betaalbare huizen voor jongeren/starters uit de eigen kern. Ouderen ‘moeten’ en 
willen langer zelfstandig wonen. Maar vaak wel in een aangepaste woning. Maar er zijn ook ouderen 
die wel naar een woonvoorziening met zorg willen verhuizen. Dat aanbod moet er ook zijn. Dit geldt 
zowel voor de stad als de kernen.

Niet alleen het fysiek bouwen van huizen is nodig om de structuur van wijken te verbeteren. Beheer 
en sociale projecten zijn volgens ONS goede instrumenten om wijken leefbaar te houden. Een goed 
voorbeeld is de extra aandacht die er de afgelopen jaren is geweest voor de wijk de Akkers. Samen 
met woningcorporaties heeft de gemeente 5 jaar lang jaarlijks 2,5 miljoen extra geïnvesteerd om 
ingrepen in de woonomgeving te kunnen realiseren. Daarnaast zijn er sociaal bindende initiatieven 
opgestart. Een voorbeeld is het bezoek aan huis bij inwoners die een huurachterstand hebben. Op 
tijd het gesprek aangaan en wellicht kunnen helpen voordat de problemen zich opstapelen. Dat is 
waar ONS voor staat.
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Wat zijn de prioriteiten die ONS zich voor de komende jaren stelt? Het is onmogelijk om in 
dit verkorte verkiezingsprogramma aan alle aspecten van het gemeentebeleid aandacht 
te besteden. Dit houdt niet in dat ONS daar geen mening over heeft. Van belang voor u, als 
inwoner, zijn met name de prioriteiten van ONS. Wij presenteren deze prioriteiten in 21 
hoofdstukken met een duidelijke lange termijnvisie op Nissewaard.

1. OPENBARE ORDE EN (WIJK)VEILIGHEID: PREVENTIE EN LIK-OP-STUK BELEID
Door Rijksbeleid is de politiezorg en het veiligheidsbeleid op een te laag peil beland. Hierdoor 
wordt het steeds belangrijker om als lokale overheid actief bezig te zijn met het vormgeven 
van integraal veiligheidsbeleid. ONS is altijd alert op zaken die een gevoel van onveiligheid 
bij inwoners teweegbrengen. ONS vindt dat veiligheid en het gevoel van veiligheid op 
verschillende manieren is te vergroten, namelijk door:

•  Buurtpreventie en -bemiddeling verder uitbreiden.
•  Uitbreiding van cameratoezicht op onder andere de metrostations. 
• Continueren van extra handhaving en toezicht in uitgaansgebieden met 

horecastewards.
•  Naast preventie een harde aanpak van jeugdcriminaliteit en steekincidenten.

2. FINANCIËN: SOLIDE, BETROUWBAAR EN LAGE LASTEN
Het is al 28 jaar een topprioriteit van ONS: de belastingdruk in Nissewaard mag niet reëel 
verhoogd worden. Financieel hebben we de zaken goed op orde met een sluitende begroting en 
een flinke reserve van circa 65 miljoen. Toch zijn de tekorten op met name de jeugdzorg en WMO 
een zorg die alleen opgelost kan worden als het Rijk met meer geld of meer beleidsvrijheid over de 
brug komt. ONS blijft op het standpunt staan dat het Rijk met voldoende geld over de brug moet 
komen wanneer het gemeenten opzadelt met nieuwe taken. Onze speerpunten:

•  Geen reële verhoging van de gemeentelijke belastingen.
•  De belasting op afval wordt door het Rijk steeds hoger gemaakt. Gemeentelijk beleid moet 

er op gericht zijn om de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.
•  Parkeertarieven zijn geen melkkoe, dus geen verhoging van parkeertarieven.
•  Een harde lobby richting het Rijk om de tekorten in de jeugdzorg aan te vullen.

3. BESTUUR EN ORGANISATIE: OPEN, EERLIJK EN BENADERBAAR
Een belangrijk aspect van prettig wonen in Nissewaard is dat de inwoner ervaart dat er naar hen 
wordt geluisterd. Goede, actieve communicatie middels sociale media. Het motto van ONS is dat 
bewoners tijdig op de hoogte worden gesteld door huis-aan-huis brieven over plannen in hun buurt 
en dat bewoners hierover mee kunnen praten en denken. ONS heeft inspraak op de kaart gezet, 
maar weet dat het altijd beter kan en zal daar voor blijven pleiten. Daarbij realiseren wij ons ook dat 
we het niet iedereen naar de zin kunnen maken. Soms zal het algemeen belang voor het individuele 
belang van de inwoner gaan. Belangrijk voor ONS is en blijft de betrokkenheid van bewoners bij hun 

VERKORT 
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buurt en de mogelijkheid om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. Onze speerpunten:
•  Inwoners kunnen rekenen op korte lijnen met zichtbare en aanspreekbare wethouders, 

raadsleden en ambtenaren.
•  Betrokkenheid en inspraak van bewoners, kern- en wijkplatforms en buurtpreventie 

vergroten.
•  Voortzetten van het wekelijks met de ONS-eend op pad gaan naar verenigingen, wijken en 

winkelcentra. 
•  Een hogere waardering van de service aan onze inwoners en garantie op terugbellen.

4. CORONA: BESTRIJDEN, ONDERSTEUNEN EN VERZORGEN
Corona heeft iedere inwoner van onze gemeente geraakt, persoonlijk of in de naaste omgeving. 
Maar ook specifieke groepen zijn (extra) getroffen, zoals ondernemers en het sport- en 
verenigingsleven. ONS is groot voorstander van een actieve ondersteuning vanuit de gemeente en 
uiteraard hopen we met een ieder mee dat we zo snel als mogelijk uit deze crisis komen en in goede 
gezondheid optimaal van ons leven en onze mooie gemeente kunnen genieten Onze speerpunten:

•  Een fonds voor ondernemers, sport- en verenigingsleven en stichtingen zolang als dat 
nodig is.

•  Actieve ondersteuning vanuit de gemeente voor het sport- en verenigingsleven en 
ondernemers.

•  Handhaven van de coronaregels bij herhaaldelijke overtreding. 
•  Zorgen voor voldoende test- en vaccinatielocaties op korte afstand.

5. BEHEER: SCHOON, HEEL EN VEILIG
ONS heeft het beheer van pleinen, straten, wijken en dorpen altijd als topprioriteit gezien. Een 
schone, veilige en hele omgeving maakt het prettig wonen in Nissewaard. Doordat de grote groei 
van onze gemeente in een korte periode heeft plaatsgevonden is er een grote druk ontstaan 
op de vervangingsopgave in de buitenruimte. Om een belangrijke slag te maken hebben we 
hiervoor reeds 5 miljoen euro extra vrijgemaakt. ONS pleit ervoor ook voor de komende periode 
5 miljoen euro extra uit te trekken voor onder andere betere onkruidbestrijding, vervanging van 
straatmeubilair, bruggen, reparaties aan het wegdek en speeltoestellen. Onze speerpunten:

•  Naast de geplande 50 miljoen aan investeringen in bestaande wijken en kernen nogmaals 
5 miljoen extra reserveren om dit op het gewenste niveau te 
houden.

•  Extra geld voor bestrijding onkruid en ophoging van 
kwaliteitsniveau B naar B+/A. 

•  Wijken de Akkers, Waterland en de Hoek verdienen een 
extra kwaliteitsimpuls. 

•  De parken beter toegankelijk maken met meer plekken 
om te verblijven, recreëren met natuurspeelplekken, 
picknicktafels en ecologisch beheer.

6. STEDELIJKE ONTWIKKELING: TOEKOMSTBESTENDIGE STEDEN EN DORPEN
Spijkenisse als groeistad is definitief voorbij. De ontwikkeling van onze gemeente is desondanks 
een continu proces waarbij we inzetten op de vraagstukken van deze tijd. ONS is voorstander 
van binnenstedelijke ontwikkeling van woningbouw en kleinschalige projecten in de kernen. Dus 
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geen grootschalige woningbouw in het buiten stedelijk gebied. Daarnaast dienen voorzieningen 
behouden te worden en de groenstructuren zoals parken, het Bernissegebied, de Uitwaaier en 
Maasboulevard versterkt te worden. Onze speerpunten:

•  (Her)ontwikkeling van metrostation Centrum met veel ruimte voor startersappartementen.
•  Transformeren van het bedrijventerrein nabij de Spijkenisserbrug (Haven Noord) tot een 

bloeiende wijk voor wonen en werken.
•  Samen met de buurt komen tot een ontwikkelplan voor winkelcentrum Waterland.
•  Toekomstbestendige dorpen met kleinschalige bouwprojecten in alle kernen.

7. VERKEER EN VERVOER: VEILIG, ROBUUST EN BEREIKBAAR
Voor de externe ontsluiting zet ONS onverminderd in op een extra ontsluiting aan 

de oostkant van Spijkenisse met als uiteindelijk doel aansluiting op de A4-zuid. 
Daarnaast moet de infrastructuur waar de gemeente verantwoordelijk voor is op 

orde zijn. Slimme verkeerslichten, uitbreiding van snelheidsmetingen, bestrijden 
van het sluipverkeer in de kernen, blijvende inzet op veiligheid rondom scholen. Ook 

goed openbaar vervoer is een vereiste om onze gemeente bereikbaar te houden. De 
kwaliteitsimpuls voor het metrostation Centrum is wat ONS betreft een mooie kans. 

Onze speerpunten:
•  Kwaliteitsimpuls voor veilige, schone en aantrekkelijke metrostations.
•  Verkeersaso’s hard aanpakken en verdere uitrol veiligheid rondom scholen.
•  Voorstander van een harde lobby richting Den Haag voor een A4-Zuid en aanpak van het 

Hartelkruis voor een betere doorstroming.
•  Uitbreiding van snelheidsmetingen in wijken en kernen met onder andere extra ‘smileys’.

8. WONEN: EEN BEREIKBARE WONING VOOR IEDEREEN
Sommige wijken staan sociaal en economisch onder druk. ONS streeft er naar om 
die wijken niet te laten verloederen, maar op tijd veranderingen aan te brengen. 
Wat ONS betreft verdienen vooral wijken als de Akkers, Waterland en de 
Hoek de komende jaren onze aandacht. ONS pleit ook voor een harde 
aanpak van de huisjesmelkers die voor hoge huren arbeidsmigranten 
faciliteren. Voor alle kernen geldt ook dat het woningaanbod voor jongeren 
en ‘eigen’ dorpelingen onder druk staat. Met diverse kleine bouwprojecten in 
de kernen wil ONS de komende jaren voldoen aan de vraag van de inwoners. Ook in 
het centrum van Spijkenisse gaan de komende jaren door transformatie van kantoren en 
winkels veel bereikbare woningen gerealiseerd worden. Onze speerpunten

•  Aanpak woningnood middels het realiseren van kleinschalige woningbouwprojecten in de 
kernen, het centrum en de ontwikkeling van een woon/werkgebied bij de haven.

•  Voldoende jongerenwoningen middels transformatie van kantoren en winkels 
•  Voldoende bereikbare huurwoningen voor starters en ouderen door harde afspraken met 

ontwikkelaars. Eigen inwoners krijgen waar mogelijk een voorkeurspositie.
•  ONS staat voor een keiharde aanpak van huisjesmelkers om de leefbaarheid in de wijken 

op peil te houden en huizen beschikbaar te houden voor gezinnen en starters.

9. ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID: RUIMTE VOOR ONDERNEMEN
ONS is van mening dat een betaalde baan de beste sociale voorziening is. Werk maakt de kans 
groter dat iemand op een volwaardige manier deel kan nemen aan de samenleving. Het vasthouden 
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of nieuw vestigen van bedrijven in Nissewaard heeft hoge prioriteit. Het centrum van Spijkenisse 
blijft een belangrijke economische pijler. De veranderende winkelmarkt vraagt om een transitie van 
het winkelgebied naar een verblijfsgebied waar verblijven, vertier en winkelen hand in hand gaan. 
Samen met de winkeliers en de vastgoedeigenaren zal hier de komende jaren hard aan moeten 
worden gewerkt. Op het industrieterrein liggen kansen om de werkgelegenheid te versterken door 
te kijken naar uitbreidingsmogelijkheden en transformatie. Onze speerpunten:

•  Vitale kernen en een toekomstbestendig stadshart met ruimte voor een startersfabriek.
•  Een IT/techniek- en/of zorg/hospitality campus die een brug slaat tussen onderwijs en 

werkgevers.
•  ONS is voorstander van het versterken van bedrijventerrein Halfweg middels transformatie 

of mogelijke uitbreiding.
•  Lokaal inkopen en realisatie van een ondernemersloket door de gemeente.

10. KLIMAAT EN DUURZAAMHEID: URGENT, REALISTISCH EN AMBITIEUS
De wetenschap is het erover eens. De aarde warmt op, het weer wordt extremer en de mens is de 
belangrijkste veroorzaker van het teveel aan CO2 in de lucht. ONS pakt haar verantwoordelijkheid 
lokaal op met duurzaam bestuur. De rekening van de energietransitie kan niet bij de inwoners 
worden neergelegd. De gemeente zal haar inwoners en de maatschappelijke organisaties 
moeten ondersteunen in het verduurzamen van vastgoed. Om natte voeten en hitte-eilanden te 
voorkomen is ook een aanpassing van onze buitenruimte nodig. Elk nieuw project moet wat ONS 
betreft voldoen aan strenge duurzaamheidseisen en klimaatadaptie. Onze 
speerpunten:

•  ONS is geen voorstander van het plaatsen van windmolens midden 
in de polders van Zuidland.

•  ONS is trots dat er een jongerenpanel in Nissewaard is en vindt dat 
de klimaatopgave voor Nissewaard een geschikt onderwerp om 
hier regelmatig terug te laten komen.

•  Grote parkeerterreinen worden voorzien van elektrische laadpalen 
en onderzocht wordt of een snellaadstation aan de rand van 
Spijkenisse mogelijk is.

•  Energieneutraal bouwen en stimuleringsmaatregelen 
voor bestaande woningbouw zoals de zonnepaneelacties, 
duurzaamheidslening en subsidie op groene daken.

11. AGRARISCHE SECTOR: BOEREN VERDIENEN ONZE WAARDERING EN 
ONDERSTEUNING 
De gemeente Nissewaard dient de agrarische ondernemers daar waar nodig te faciliteren. Op 
het gebied van bestemmingsplannen moet creatief en flexibel meegedacht worden met nieuwe 
ontwikkelingen in deze sector die van invloed zijn op de bedrijfsruimte. Dit geldt wat ONS betreft 
ook voor de bebouwingshectares en bebouwingsvolumes. Ook hier geldt dat de tijden veranderd 
zijn en wij de agrarische ondernemers moeten bijstaan en de gelegenheid bieden om mee te 
kunnen groeien met hun bedrijf. De trends in deze sector dienen dan ook nauwgezet gevolgd te 
worden en daar waar nodig het beleid bijsturen. Onze Speerpunten:

•  Agrariërs betrekken bij het opstellen van ruimtelijk beleid en waterbeheer.
•  Samen met agrariërs verkennen of de bloemrijke akkerranden kunnen worden uitgebreid.
•  ONS is voorstander van het vergroten van de recreatieve en toeristische waarde van ons 

eiland. Agrariërs worden hierbij ondersteund en gefaciliteerd.
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•  De toenemende overlast van ganzen in overleg met agrariërs aanpakken.

12. ONDERWIJS: DE JEUGD IS ONZE TOEKOMST
Het onderwijs staat onder druk door steeds grotere klassen als gevolg van het lerarentekort en 
toenemende taken vanuit het Rijk. De gemeente ondersteunt de scholen met projecten op het 
gebied van sport, cultuur en natuur. Onderwijshuisvesting staat hoog op de agenda, de grote 
vervangings- en renovatieopgave heeft de hoogste prioriteit. Voor een goede aansluiting met 
de omliggende werkgelegenheid heeft ONS de wens om te komen tot een techniek- en/of 
zorgcampus. Onze speerpunten:

•  ONS wil ieder kind de kans geven zich te ontwikkelen. De gemeente heeft daarom een 
uitgebreid aanbod aan sport-, cultuur- en natuurprojecten.

•  ONS zet zich in voor de komst van een zorg- en/of techniekcampus.
•  Scholen dienen een gezond binnenklimaat te hebben en de gemeente dient hier zorg voor 

te dragen. 
•  Verouderde schoolgebouwen worden vervangen of duurzaam gerenoveerd in overleg met 

het onderwijs.

13. JONGERENBELEID: IEDEREEN VERDIENT EEN GOEDE START
Jongeren en jongerenbeleid zijn voor ONS belangrijke items. Om het jongerenbeleid 

succesvol vorm te geven moeten de huidige voorzieningen in stand worden 
gehouden en dienen er meer activiteiten in samenspraak met de jongeren te 
worden georganiseerd. Het jongerenpanel dient nauwer betrokken te worden 

bij het opstellen van beleid. Meer uitgaansgelegenheden voor de jeugd blijft een 
aandachtspunt. Bij het jongerenwerk dient talentontwikkeling centraal te staan. Onze speerpunten:

•  In overleg met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars worden er 
jongerenappartementen gerealiseerd in voormalige winkels of kantoren.

•  Elke wijk of kern voldoende voorzieningen voor jongeren van alle leeftijden.
•  In het centrum van Spijkenisse wordt een startersfabriek opgezet voor jonge kansrijke 

ondernemers.
•  Meer festivals en evenementen faciliteren.

14. SPORT EN VERENIGINGSLEVEN: SAMEN EEN LEVEN LANG BEWEGEN
ONS blijft een voorstander van een levendig en gevarieerd sport- en verenigingsleven. 
Het spreekt voor zich dat hierbij de gemeente een grotere rol heeft dan alleen maar 
aanmoedigingen. De meerwaarde van sporten en actief zijn bij een vereniging zijn 
inmiddels wijdverspreid bekend. Indien het de gemeente werkelijk serieus is met het 
(sport)verenigingsleven moet actief worden meegedacht en meegewerkt aan activiteiten en 
accommodaties om verenigingen ook vitaler te kunnen maken. ONS blijft verenigingen subsidiëren 
voor hun bijdrage aan een aantrekkelijke gemeente. Onze speerpunten:

•  Een fonds voor het verder verduurzamen en upgraden van sportcomplexen.
•  Mogelijkheden voor kinderen in armoede om deel te nemen aan sport verder onder de 

aandacht brengen en stimuleren.
•  Samen met de organisatie van het sportakkoord initiatieven faciliteren en subsidiëren.
•  Actieve inzet van onze combinatiefunctionarissen in het aanbieden van 

sportmogelijkheden voor specifieke doelgroepen als kinderen en ouderen.
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15. CULTUUR EN WELZIJN: TALENTONTWIKKELING EN SAMEN ZIJN
De vele actieve vrijwilligers in onze stad zijn voor ONS van onschatbare waarde. Zij zijn de smeerolie 
van de samenleving. Actieve ondersteuning en begeleiding van wijkgroepen, bewonersgroepen, 
culturele- en sportverenigingen blijft daarom voor ONS een belangrijk uitgangspunt. Bij een 
complete stad hoort daarnaast een bruisend cultureel leven vandaar dat ONS voorstander is van 
een theater en een centrum van de kunsten met een breed aanbod. Onze speerpunten:

•  Ontwikkelen van een poppodium in het centrum van Spijkenisse met oefenruimtes en 
studio’s voor beginnende bandjes.

•  ONS pleit ervoor dat elke kern een goede voorziening behoeft voor het organiseren van 
culturele en overige activiteiten. Waar nodig moet dit worden uitgebreid. 

•  Meer culturele evenementen faciliteren en organiseren in samenspraak met de 
Boekenberg en een museum over de opkomst van de petrochemische industrie.

•  Samen met wijk- en dorpsverenigingen vereenzaming van 
ouderen tegengaan.

16. TOERISME EN RECREATIE: GENIETEN VAN AL 
HET MOOIS
Recreatie is een belangrijke pijler, maar staat nog 
wat in de kinderschoenen. Hier liggen wat ONS betreft 
kansen. De Uitwaaier, het Bernissegebied, de Wolvenpolder, de 
Beningerslikken maar ook de parken vormen fraaie groene gebieden 
waar onze inwoners kunnen recreëren. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd 
dat er meer waardering komt voor deze gebieden, maar heeft ook blootgelegd 
dat hier nog flink wat te doen is. Wat ONS betreft versterken we deze gebieden door de aanplant 
van duizenden bomen en het realiseren van nieuwe recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Onze 
speerpunten:

•  Extra aanplant van bosschages en bomen in de parken, de Uitwaaier en het 
Bernissegebied.

•  Samen met bewoners een groene boulevard aan de Oude Maas realiseren met behoud 
van vrij uitzicht meer activiteiten, horeca en zit- en verblijfsmogelijkheden.

•  Vervangen van bruggen en steigers in het Bernissegebied en een onderzoek naar het 
bereikbaar maken van de kernen aan de Bernisse over water.

•  Met ondernemers een uitvoeringsagenda maken voor het Bernissegebied en hulp bij het 
aandragen van projecten voor erfgoedlijn historisch Haringvliet.

17. WMO, ONDERSTEUNING EN VOORZIENINGEN: GOEDE ZORG DICHTBIJ
De arbitrage, die is aangespannen door gemeenten naar het Rijk, heeft duidelijk gemaakt dat 
gemeenten onvoldoende middelen krijgen om hun zorgtaken uit te kunnen voeren. ONS staat 
voor een harde lijn: of extra geld naar gemeenten of meer beleidsvrijheid die ervoor zorgt dat het 
geld belandt bij de inwoners die de zorg het hardste nodig hebben. Als centrumgemeente moet 
Nissewaard aan de slag met de uitvoeringsagenda voor kindermishandeling en huiselijk geweld. 
ONS maakt zich sterk voor die gebieden waar ze ook daadwerkelijk invloed uit kan oefenen. Denk 
hierbij aan vervoer, dagbesteding, huishoudelijke hulp, zorg voor de naasten van diegene die zorg 
ontvangt en individuele begeleiding. Onze speerpunten:

•  Ondersteunen van initiatieven die zorgen voor de koppeling tussen mensen die 
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ondersteuning nodig hebben èn vrijwilligers. ONS gelooft in meer inzet op preventie.
•  Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. ONS ondersteunt initiatieven zoals de 

Mantelzorgsalon en de respijtzorg om de mantelzorger even te ontzorgen.
•  Wat ONS betreft dient het ziekenhuis een breed zorgaanbod te hebben waar spoedzorg en 

verloskunde onderdeel van uitmaken. 
•  Bestrijden van eenzaamheid blijft hoog op de agenda. Niet alleen bij ouderen maar ook bij 

jongeren. De afgelopen coronajaren hebben er flink ingehakt bij de jeugd. 

18. JEUGDZORG: GEEF IEDER KIND EEN KANS
De jeugd heeft de toekomst en ONS zal zich daar altijd voor hen blijven inzetten. De arbitrage 
aangespannen door gemeenten heeft aangetoond dat het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar 
stelt aan gemeente om de jeugdzorg te kunnen betalen. Voor ONS is het onbespreekbaar dat we 
de tekorten vanuit het Rijk oplossen met bezuinigingen. Of meer geld of meer beleidsvrijheid is 
het uitgangspunt. ONS blijft pleiten voor voldoende en vernieuwende vormen van jeugdzorg. We 
strijden tegen ellenlange wachtlijsten en bureaucratie. Snelle, adequate, betaalbare zorg op maat is 
hierin de sleutel. Onze speerpunten:

•  Blijven inzetten op vernieuwende en preventieve vormen van jeugdzorg. Kijk hierbij ook 
naar succesvolle projecten in andere gemeenten.

•  Vroegsignalering en sneller passende zorg is voor ONS prioriteit.
•  ONS zoekt naar initiatieven om de zorg te verbeteren zoals in de afgelopen periode de 

inzet van praktijkondersteuners.
•  Blijven investeren in preventie voor onze jongeren en accepteren dat meer zorg niet altijd 

de beste oplossing is. 

19. PARTICIPATIE, WERK EN INKOMEN: EEN BETAALDE BAAN IS DE BESTE 
VOORZIENING
ONS is van mening dat een betaalde baan de beste sociale voorziening is. Werk maakt de 
kans groter dat iemand op een volwaardige manier deel kan nemen aan de samenleving. De 
gemeente heeft een belangrijke rol om mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikten te stimuleren werk naar vermogen te vinden. Inwoners die dat zelf kunnen 
regelen, moeten dat vooral zelf doen. Zo blijven specifieke voorzieningen beschikbaar voor hen die 
echt ondersteuning nodig hebben. Onze speerpunten:

•  Via het leerbedrijf, Voorne-Putten Werkt wordt onder andere arbeidsontwikkeling en 
ondersteuning bij het vinden van werk geboden.

•  Nissewaard moet een inclusieve gemeente zijn. Armoede, schulden 
en eenzaamheid moeten aandacht krijgen. Voor discriminatie is 
geen ruimte.

•  Met een ruim armoedebeleid wordt deelname aan de 
samenleving bevorderd.

•  Controle op voorzieningen blijft nodig om ervoor te 
zorgen dat de hulp terecht komt bij de mensen die het 
nodig hebben.
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20. OUDEREN EN EENZAAMHEIDSBELEID: AANDACHT VOOR ELKAAR
De coronacrisis heeft het thema eenzaamheid hoger op de kaart gezet. De afgelopen jaren konden 
veel initiatieven geen doorgang vinden en is de eenzaamheid niet alleen onder ouderen maar ook 
onder jongeren groter geworden. De komende jaren zal hier dan ook extra aandacht aan moeten 
worden gegeven. ONS ziet in de nieuwe aanpak van Thuis in de Wijk ook een rol om eenzaamheid 
te signaleren en het hoofd te bieden. Er zijn ook algemene voorzieningen die ingezet kunnen 
worden, zoals het steunen van een vrijwilligersorganisatie, maaltijdvoorzieningen, wijkcentra 
en verenigingen. Als echter de eigen kracht, de inzet van het sociale netwerk en algemene 
voorzieningen niet voldoende ondersteuning biedt, kan een maatwerkvoorziening uitkomst bieden. 
Een inwoner vraagt om 1 ingang en korte lijnen bij de hulpvraag van bijvoorbeeld huishoudelijke 
ondersteuning, hulpmiddelen, begeleiding en dagbesteding, woonvoorzieningen, rolstoelen en 
vervoersvoorzieningen. Onze speerpunten:

•  Extra inzet op het bestrijden van eenzaamheid door het actieprogramma ‘Elkaar waard’.
•  Een nieuwe uitvoeringsagenda voor mantelzorgers.
•  Woongroepen voor eenzame ouderen en mensen met een lichamelijke en/of mentale 

beperking.
•  Via subsidies en bemiddeling worden initiatieven ondersteunt vanuit organisaties die 

aantonen dat ze bijdragen aan gezondheid van inwoners. 

21. ARMOEDEBELEID: ONDERSTEUNEN, MEEDOEN EN AANPAK VAN SCHULDEN 
Een actief armoedebeleid is in Nissewaard van groot belang. Naast specifieke voorzieningen 
voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het zoeken naar passend werk, vindt ONS dat 
er ook een vangnet voor kwetsbare inwoners moet zijn. Bestrijding van armoede bij kinderen 
blijft voor ONS een belangrijk speerpunt. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en meedoen. 
Mensen ontvangen indien nodig een uitkering. Voor mensen voor wie de arbeidsmarkt moeilijk of 
onhaalbaar is, dient het beleid gericht te zijn op sociale activering. Ook willen we voorkomen dat 
mensen met schulden te maken krijgen. De laatste jaren is hierin geïnvesteerd onder andere door 
het oprichten van een preventieteam. Onze speerpunten:

•  Bestrijding van armoede bij kinderen; iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en 
meedoen. Voortzetten van het sport- en cultuurfonds.

•  Blijven inzetten op schuldhulpverlening en schuldpreventie ter voorkoming van grotere 
problematiek.

•  Ondersteuning van de voedselbank.
•  ONS wil dat mensen niet te lang wachten met hulp aanvragen. ONS ondersteunt de 

campagne ‘Kom uit je schuld’ en wil betere informatievoorzieningen.



Martijn Hamerslag; Lijsttrekker en 
wethouder financiën bij de gemeente 
Nissewaard sinds 2015. Voorheen 
architect in Heenvliet en sinds 2002 
raadslid voor ONS in de commissie 
Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer 
en van 2013-2015 actief als 
fractievoorzitter. Jarenlang lid geweest 
bij V.V.Hekelingen en tennisvereniging 
LTC. Woont in de wijk Centrum-
Oranjebuurt

Rob van der Waal;
Docent lichamelijke 
opvoeding op PENTA 
College in Spijkenisse. 
Eigenaar tennisschool 
2005 – 2018, laatste 8 
jaar op Zuidland. 18 jaar 
actief jeugdcommissielid 
van LTV Zuidland. Woont 
in Zuidland en is lid van 
LTV Zuidland. Sinds 2018 
gemeenteraadslid voor 
ONS in de commissie 
Leefomgeving.

Jan Willem Mijnans; 
sinds 2006 wethouder o.a. 
voor Beheer Openbare 
Ruimte en Volkshuisvesting, 
Wijkgerichte Aanpak, 
Sport, Dierenwelzijn en 
toekomstvisie Nissewaard 
naar 2040. Voorheen 
sportdocent aan de Ring 
van Putten. Actief binnen 
volleybalvereniging Spivo 
en LTV de Hartel. Voormalig 
voorzitter van de sportraad. 
Woont in de wijk Het Land. 

Jeroen Postma; Huidige 
fractievoorzitter en 
raadslid sinds 2010. Na 
verschillende commissies 
nu in Bestuur. Werkzaam 
als beleidsadviseur 
Radicalisering, Extremisme 
en Polarisatie bij de 
gemeente Rotterdam. 
Voorheen actief bij HVS en 
VVE Ellips. Opgegroeid in 
Groenewoud, nu wonend in 
de wijk Het Land en lid van 
LTV De Dalle.

Robert Vis; 
Relatiebeheerder en 
Gevorderd Assistent 
Accountant bij een 
administratie- en 
belastingadviesbureau. 
Halverwege deze 
periode ingestroomd als 
raadslid en actief in de 
commissie Bestuur. Oud-
penningmeester van en 
meer dan 25 jaar actief lid bij 
VV Hekelingen. Woont in de 
wijk Waterrijk in Hekelingen. 

Mark Huizenga; 
Van lijstduwer naar 
kandidaatraadslid! 
Werkzaam als Quality 
Enabler binnen het 
KYC domein bij een 
grootbank. Tevens sinds 
2011 bestuurslid bij S.V. 
Simonshaven. Woonachtig in 
de wijk Vogelenzang-Noord.

Leon Soeterboek; Sinds 2018 
wethouder zorg, welzijn, cultuur, 
economische zaken en evenementen 
en daarvoor 3 jaar raadslid geweest. 
Voorheen werkzaam als ambulant 
sociaal psychiatrisch verpleegkundige 
en als zelfstandig ondernemer in de 
GGZ op met name scholing en Poh 
werkzaamheden. Oprichter en zanger 
De Juf en Willie & the Windmills. 
Woonachtig in Hekelingen. 

Elaine van Halderen; Het eerste 
nieuwe gezicht op de lijst! Werkzaam 
als Casemanager Dementie in alle 
kernen van Nissewaard. Onderneming 
opgezet zoals versterken 
samenwerking rondom mensen 
met dementie en hun naasten. En 
opzet spreekuur van casemanagers 
dementie binnen het SMC. Geboren, 
getogen en woonachtig in Heenvliet.
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Carolijn Grimm; 
Schoolleider van 
een basisschool in 
Hellevoetsluis. Voorheen 
werkzaam op basisschool 
de Vlasbloem in Zuidland. 
Sinds 2018 raadslid actief 
in de commissie Sociaal 
Domein. In de coronatijd 
activiteiten georganiseerd 
voor kinderen. Woont in 
Hekelingen.

Nathalie de Goei e/v 
Kiers; 
Sinds 2018 
gemeenteraadslid in de 
commissie Leefomgeving. 
Mede-oprichter van 
"Heksenveen" en sinds 
2007 vrijwilliger bij 
verschillende organisaties in 
Nissewaard. Waaronder de 
activiteiten commissie van 
Basisschool de Wegwijzer 
en oud voorzitter van 
Bewonersgroep Waterland. 

Ton van Gelder; 
Wonend in Zuidland. 
Werkzaam als metro 
bestuurder bij de RET.  Veel 
op de tennisbaan te vinden. 
Al 30 jaar betrokken inwoner 
van Nissewaard.

Martin Polder; 
Woont in de Vogelbuurt in 
het centrum van Spijkenisse 
en werkt bij De Rijke 
Transport BV. Acht jaar actief 
lid en voorzitter geweest van 
de medezeggenschapsraad 
De Nachtegaal/Vuurvogel 
en lid van de GMR openbaar 
onderwijs. Sinds 2015 
raadslid in de commissie 
Bestuur. Lid van LTV de 
Dalle.

Nelleke Vonk 
Noordergraaf - Van Dijk; 
Wonend en werkzaam 
in Spijkenisse in de wijk 
Sterrenkwartier. Werkzaam 
als  (Kinder)Fysiotherapeut/
praktijkhouder Fysiotherapie 
de Brug. Sinds 2006 
raadslid. Actief in de 
commissie Sociaal Domein.

Georgo Muller; 
Ondernemer binnen het 
Sociaal Domein en HRM. 
Sinds 2015 raadslid ONS, 
eerst in de commissie 
Welzijn en nu Sociaal 
Domein. Woont in Heenvliet.

Jos Verhoeven; 
Geboren en getogen 
Spijkenisser, sinds 2018 
in de gemeenteraad. 
Initiator van het 
regenboogzebrapad in het 
centrum van Spijkenisse 
en het opknappen van het 
metro-tracé. Zet zich in voor 
jongeren, evenementen 
en de leefomgeving in 
Nissewaard. Woont in het 
centrum van Spijkenisse.

Arno Oomen; 
Gepensioneerd, ervaren 
raadslid, en trouwambtenaar. 
Voorzitter van de commissie 
bestuur en lid van het 
presidium. Voormalig 
regionaal voorzitter 
Zonnebloem en organisator 
shantyfestival Spijkenisse. 
Woonachtig in de wijk 
Hoogwerf.

Jason Blakmoor; Het 
derde nieuwe gezicht op de 
lijst. Leraar in het speciaal 
basisonderwijs (cluster vier) 
in de wijk Schenkel. Actief 
selectie lid en voormalig 
trainer van de jeugd van 
korfbalvereniging Olympia. 
Woonachtig in Vogelenzang-
Noord

Ieke Dusseljee;
Woont in de wijk Schenkel. 
Sinds 2021 lid van de 
gemeenteraad. Was actief 
bij de Kempvis Waterpolo 
jeugd en WSV Hairt-Hille. 
Medeoprichter Bewoners 
organisatie waterland. 
Bestuurslid van de stichting 
fluisterboot Voorne Putten.

Pieter de Vos; 
Eigenaar van een 
marketingadvies bureau. 
Woonachtig aan de Oude 
Maas. Ex-wethouder 
financiën gemeente 
Nissewaard, huidig raadslid 
ONS in commissie Bestuur 
en de auditcommissie. Lid en 
oud voorzitter vv Spijkenisse.

Roland Gruszecki; 
Nieuw op de ONS-lijst. 
Werkzaam bij Gemeente 
Rotterdam als Constructeur 
Sloop en Asbest. Betrokken 
bewoner van De Hoek. 
Penningmeester in de MR op 
de Openbare Daltonschool 
de Vuurvogel. Lid van 
schietvereniging S.V. Diana 
te Abbenbroek.
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Jaco van Bodegom

Michel Seuren

Martin van Assendelft

John Jongeneel

Valerie Broere

Piet Suijker

Bianca Verwijs-
Weerenstijn

Micky Loendersloot

Cor van der Wiel

Jan van der Sluis

Robbert de Vos

Matthijs Bosma

Frank van Pelt

Chanella Stougje 

Stefan Weeda
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Jessy Grootveld

Cees Weeda

Gert-Jan ´t Hart

Ferry Verbeek

Martin Harder 

Ryan Lalay

Sander Straatman

Bo Pernet

Jan van de Stokker

Richard Sitton

Dennis Houkes

Jan van Dijk
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