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Inleiding: Wat wil GroenLinks in Barendrecht bereiken?
GroenLinks staat voor verandering. Een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek
waarin niet de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de
lange termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor
verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.
Ons verkiezingsprogramma straalt dit uit. We hebben het onderverdeeld in drie hoofdstukken:
de sociale gemeente, de groene gemeente en de open gemeente. In ieder hoofdstuk zetten we
onze idealen uiteen en geven we aan wat u van ons in Barendrecht mag verwachten wanneer u
op GroenLinks stemt.
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1. Barendrecht: een sociale gemeente
GroenLinks wil dat iedereen in Barendrecht een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen
meedoen en zich kunnen ontwikkelen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het
mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je je baan verliest of
ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn.
Ieder kind verdient een goede start en een eerlijke kans. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om
te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal, maar
aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. Een
Barendrecht met GroenLinks in de gemeenteraad laat mensen niet in de steek.

1.1 Jeugdbeleid
Ouderen en jongeren hebben elkaar nodig. Nederland vergrijst in een rap tempo en in Barendrecht is dit
ook merkbaar. Juist daarom is het belangrijk om te zorgen dat de jeugd gehoord wordt en dat zij
mogelijkheden heeft tot ontplooiing en ontspanning in onze gemeente. Ook moet het aantrekkelijk blijven
voor jongeren om in de gemeente te blijven wonen nadat zij volwassen zijn. Hier moet ook in de
woningvoorziening rekening mee worden gehouden.
Kinderen en jongeren doen ertoe in Barendrecht voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en zij zijn de
toekomstige inwoners van onze gemeente. Wij nemen hun wensen daarom serieus.
Op het gebied van jeugdbeleid heeft GroenLinks Barendrecht de volgende standpunten:
1.

De Gemeente Barendrecht moet een open en uitnodigende houding naar jongeren hebben. Jongeren
worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen en de gemeente zorgt
ervoor dat zij hun ideeën kunnen uitvoeren.

2.

Er moeten voldoende groene speelplekken zijn voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. In iedere
wijk moet er een veilige speelplaats of trapveldje zijn. Voor oudere jongeren creëren we hangplekken.
De jeugd denkt zelf mee over de invulling van hun speel- of hangplaatsen.

3.

Hangjongeren en omwonenden worden met elkaar in contact gebracht wanneer er problemen
dreigen: zo wordt escalatie voorkomen en werkt men aan wederzijds begrip.

4.

Iedere lente wordt een ‘wijk-kijk’ georganiseerd: samen met de buurtkinderen inspecteert de
gemeente de speelplekken. Wat kapot is, wordt gerepareerd of vervangen; rommel wordt opgeruimd.
Zo houden bewoners en gemeente samen de speelplekken schoon en heel en geven we kinderen en
jongeren invloed op hun leefomgeving.

5.

Elke schoolomgeving wordt veilig en er komen veilige routes naar scholen. Hierbij kan worden
gedacht aan herinrichting van de openbare ruimte rondom scholen. Bij alle wijzigingen van het
bestemmingsplan, bouwprojecten en herindeling van de publieke ruimte wordt gekeken welke
consequenties dit voor kinderen opleveren.
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6.

In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop (maatwerk) en wordt de hulp zoveel
mogelijk op wijk- of gemeenteniveau georganiseerd. De betrokken professionals krijgen meer
handelingsvrijheid en bureaucratie wordt zoveel mogelijk tegengegaan.

1.2 Onderwijs
Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind
verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee
kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag
voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school of volgt een
leerwerktraject. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en
speelvoorzieningen. De invloed van een gemeente op de inhoud en vorm van onderwijs is echter beperkt.
GroenLinks wil het onderwijs dan ook niet onnodig belasten maar de docenten juist alle ruimte geven.

Op het gebied van onderwijs hebben de volgende punten voor GroenLinks Barendrecht prioriteit:
1.

Goed onderwijs in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel
en groen. In een naargeestig gebouw is onderwijs niet stimulerend.

2.

De gemeente maakt in overleg met de schoolbesturen een plan ‘Verduurzaming scholen’ en
subsidieert duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen, zodat het binnenklimaat van de scholen
optimaal is. Nieuwe schoolgebouwen worden klimaatneutraal gebouwd.

3.

De gemeente faciliteert het groen inrichten van schoolpleinen.

4.

GroenLinks zorgt ervoor dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan de
voorschoolse educatie.

5.

De gemeente zorgt ervoor dat alle middelen die beschikbaar zijn voor de bestrijding van
onderwijsachterstanden daadwerkelijk worden ingezet.

6.

We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen.

7.

Jongeren hebben recht op onderwijs. Thuiszitten is geen optie, ook niet als je lastig gedrag vertoont.

8.

Ook voor uitblinkende leerlingen moeten stimulerende onderwijsvormen beschikbaar zijn.

9.

De schoolmaatschappelijk werk(st)er is een belangrijk onderdeel van de ondersteuningsstructuur van
de school en is als verbindingsofficier verbonden met het wijkteam.

1.3 Sport
Sport is belangrijk voor iedereen. GroenLinks vindt dat onze gemeente dient te zorgen voor goede en
betaalbare sportvelden, zwembaden en sporthallen. Verschillende van onze standpunten sluiten daarbij
aan. Daarnaast wil GroenLinks Barendrecht zo veel mogelijk Barendrechters in beweging krijgen. Door
sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding aan te bieden op
scholen, willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te voorkomen.
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Op het gebied van sport hebben de volgende punten voor GroenLinks Barendrecht prioriteit:
1.

Wij stimuleren iedereen om te gaan sporten. Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn.

2.

Sportverenigingen krijgen zo nodig financiële steun om te kunnen zorgen voor een breed,
toegankelijk en betaalbaar sportaanbod. We werken samen met andere gemeenten als het gaat om het
realiseren van sportvoorzieningen.

3.

De gemeente stimuleert de verduurzaming van de sportaccommodaties in Barendrecht.

4.

Alle leerlingen in het basisonderwijs krijgen een kennismakingsprogramma bij verschillende
sportverenigingen. Zo hopen we te bereiken dat leerlingen meer gaan sporten en zich vaker
inschrijven bij sportverenigingen.

5.

De deelname van jongeren aan sportverenigingen/activiteiten wordt gestimuleerd. Extra aandacht
geven we aan kinderen uit gezinnen met weinig inkomen, meisjes met een migrantenachtergrond en
kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

6.

Alle kinderen leren zwemmen / zijn slootvaardig. Programma’s als Swim to Play en de mogelijkheid
om via Het Kindpakket kosteloos te leren zwemmen voor minima wordt voortgezet.

7.

Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de
behoeften van deze groep, bijvoorbeeld valpreventie.

1.4 Duurzame economie en werk
Een groene economie is een belangrijke uitdaging voor ondernemers. Duurzaamheid levert banen op en is
daarnaast minder belastend voor de leefomgeving.

Op het gebied van duurzame economie en werk hebben de volgende punten voor GroenLinks
Barendrechtprioriteit:

1. GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van lokale markten. De markt is belangrijk voor de verkoop
van betaalbare lokale producten.
2.

De gemeente promoot streekproducten: ze gebruikt consequent duurzame producten bij activiteiten
en evenementen.

3.

Wij willen goede gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. Er komt één bedrijvenloket waar
ondernemers en starters terecht kunnen voor al hun vragen voor de BAR-gemeenten.

4.

Ondernemers worden tijdig geïnformeerd over geplande wegwerkzaamheden en over oplossingen
om de toegankelijkheid te garanderen.

5.

We gaan bestaande winkelcentra versterken en verduurzamen.

6.

Innovatie is een belangrijke taak van de (lokale) overheid. De gemeente gebruikt haar inkoopmacht
om innovaties te stimuleren en te ondersteunen op weg naar de nieuwe circulaire economie.

7.

Duurzame projecten die worden opgezet door ondernemers of inwoners, worden ondersteund.

8.

Bedrijfsterreinen worden duurzaam gemaakt of duurzaam ingericht.

9.

Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van stageplekken,
leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.
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10. GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijkertijd

de

werkgelegenheid in Barendrecht versterken. Daarbij kijken we beter naar wat onze regio nodig heeft.

1.5 Inkomen en uitkering
GroenLinks wil een armoedevrij Barendrecht.

Op het gebied van inkomen en uitkering hebben de volgende punten voor GroenLinks Barendrecht prioriteit:
1.

GroenLinks Barendrecht staat open voor experimenten met een basisinkomen.

2.

GroenLinks wil armoede voorkomen. Wij kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat
mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten voelen en hun kinderen
gewoon mee kunnen doen aan sportieve, culturele- en schoolactiviteiten.

3.

Barendrecht neemt de regierol om schuldenlast van inwoners te verminderen en stimuleert
instellingen en organisaties om dat ook te doen.

4.

Om de weg in o.a. het stelsel van toeslagen niet kwijt te raken komt er een sociaaljuridisch loket in
Barendrecht.

1.6 Participatie en werkgelegenheid
Iedereen doet mee. En Barendrecht is van iedereen!

Op het gebied van participatie en werkgelegenheid hebben de volgende punten voor GroenLinks Barendrecht
prioriteit:

1. Cliënten krijgen één aanspreekpunt bij de sociale dienst: een eigen coach die zorgt voor
‘dienstverlening op maat’.
2.

Met iedere werkzoekende bespreken we een op maat gemaakt leerwerktraject (een combinatie van
opleiding en werkervaring).

3.

Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, krijgen werkactiviteiten in
buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte. Tegen het minimumloon, met normale
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw. Deze banen sluiten aan bij de ambities en
mogelijkheden van de werkzoekende.

4.

Bij aanbestedingen van de gemeente wordt als eis opgenomen dat een minimaal aantal
werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen. Zie ook 1.4.9.

5.

Voor sommigen is beschut werk de enige veilige manier van werken. Barendrecht gaat daar lokaal
invulling aan geven.

1.7 Zorg en Welzijn
Iedereen doet mee. En Barendrecht is van iedereen!
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Op het gebied van Zorg en Welzijn heeft GroenLinks Barendrecht de volgende punten:
1.

Wij streven naar een sterk preventief beleid met goede begeleiding naar zorg.

2.

Inwoners met een hulpvraag, verzorgenden en mantelzorgers laten we niet aan hun lot over.

3.

Het aanbod van algemene voorzieningen zoals ict-vaardigheden, valtrainingen, cursus e-biken, enz. is
groot.

4.

Er komen experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een verzorgings- of
verpleegtehuis.

5.

Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dichtbij de
noodzakelijke voorzieningen gebouwd.

6.

De gehele gemeente is goed te bereiken voor iedereen met een rolstoel of rollator. Barendrecht wordt
‘rolstoel-proof’ en bovendien goed toegankelijk voor doven en blinden.

7.

Informatie over zorg is voor inwoners gemakkelijk te krijgen. Lichte hulp maar ook zwaardere
vormen van ondersteuning zijn dichtbij (op wijkniveau) voorhanden. GroenLinks wil geen
verschraling van de thuiszorg.

8.

In de aanbestedingen voor de zorg worden de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de
aanbieders meegewogen.

9.

Mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebied en statushouder zijn, worden opgenomen in de
gemeenschap. Naast professionele hulp vanuit Vluchtelingenwerk ondersteunen we de vrijwilligers
die zich inzetten voor begeleiding. We bevorderen woonvormen die integratie bevorderen. Talenten
en wensen van de nieuwkomers zijn belangrijke uitgangspunten bij participatie.

10. Barendrecht is een dementievriendelijke gemeente.
11. Functionarissen in Barendrecht stellen de communicatie af op de (on)mogelijkheden van de burgers,
bijvoorbeeld op personen met dementie, of met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De
gemeente zorgt voor scholing op dit punt.

1.8 Wonen
Voor iedereen zijn er passende woonmogelijkheden in Barendrecht
Op het gebied van wonen heeft GroenLinks Barendrecht de volgende punten:
1.

De voorraad sociale huurwoningen dient niet te worden verminderd maar vergroot.

2.

Duurzame renovatie van de woningen vindt GroenLinks belangrijk.

3.

Sociale huurwoningen ouder dan 40 jaar (met relatief lage huren) dienen zo min mogelijk te worden
gesloopt of verkocht, maar goed te worden onderhouden en duurzaam te worden gerenoveerd ten
behoeve van bewoners met lage inkomens.

4.

Voor de wijken uit de periode tot 1980, zoals de Oranjewijk, Zeeheldenbuurt, Driehoek, Noord I -IV,
Centrum-Oost, Smitshoek e.d. dienen voor de woningen en de openbare ruimte in samenhang
zorgvuldige beheersplannen te worden vastgesteld.
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2. Barendrecht: een groene gemeente
GroenLinks wil de balans in Barendrecht herstellen. Het effect van aantasting van onze leefomgeving kun
je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Wij willen dat anders!
GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. Grondstoffen zijn dan geen
afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen we niet langer uit vervuilende
fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven. Zo maken we Barendrecht nóg mooier, schoner en
groener.

2.1 Schone en gezonde leefomgeving
GroenLinks kiest voor een schone gemeente, waarin onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Wat zijn de
voorwaarden voor een schone en gezonde gemeente? Schone lucht, schoon en veilig water, een schone
bodem, een groene woonomgeving, duurzaam energiegebruik en een bestendig klimaat.
De (her)inrichting van de openbare ruimte (water, groen, verhardingen, ondergronds leidingenstelsel)
dient op toekomstbestendigheid (klimaat, temperatuur, waterbeheer) te worden getoetst en afgestemd.
In Barendrecht wordt afval beschouwd als grondstof. De gemeente geeft het goede voorbeeld en beperkt
de hoeveelheid afval.

Op het gebied van een schone en gezonde leefomgeving heeft GroenLinks Barendrecht de volgende punten:
Schone lucht, water en bodem
1.

Langs wegen planten we bomen: ter verfraaiing en om de luchtkwaliteit te verbeteren.

2.

Op bewolkte en mistige dagen verbranden we geen hout. Dit is met name goed voor mensen die last
hebben van hun luchtwegen.

3.

De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen op de meest
milieuvriendelijke manier.

4.

Inwoners en (landbouw)bedrijven worden gestimuleerd om onkruid op milieuvriendelijke wijze te
bestrijden.

5.

De gemeente zorgt in overleg met het Waterschap voor schoon water en verbetering van de
waterkwaliteit.

6.

Om periodieke wateroverlast te voorkomen worden bewoners en bedrijven gestimuleerd om geen
onnodige verhardingen aan te brengen en waar mogelijk waterdoorlatende verhardingen te
gebruiken. De gemeente start hiertoe een voorlichtingscampagne. Grote parkeerplaatsen worden
voorzien van een doorlaatbaar plaveisel.

7.

De gemeente voorkomt bodemverontreiniging. Verontreinigde (water)bodems worden gesaneerd. De
schade wordt waar mogelijk verhaald op de veroorzaker.
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8.

De gemeente staat toekomstige winning van fossiele energiebronnen (zoals aardgas) niet toe,
evenmin de opslag onder de gemeente van afvalgassen en andere schadelijke restproducten van nietduurzame productie.

9.

GroenLinks wil geen schaliegaswinning in onze gemeente. Wij zijn een ‘Schaliegasvrije gemeente’.

10. GroenLinks vindt dat de gemeente bewoners-initiatieven die zijn gericht op verduurzaming van de
leefomgeving actief moet ondersteunen en faciliteren.

Geluidsoverlast, lichthinder en zwerfafval
1.

De openbare ruimte wordt zo ingericht dat geluidsoverlast door het verkeer en door andere
geluidsbronnen zoveel als mogelijk wordt beperkt.

2.

De gemeente controleert zo nodig in overleg met de milieudienst Rijnmond (DCMR) actief of
geluidsnormen worden overschreden. In voorkomende gevallen worden passende maatregelen
getroffen.

3.

De gemeente neemt binnen de bebouwde kom maatregelen die de geluidsoverlast van het verkeer
zoveel mogelijk minimaliseren.

4.

GroenLinks wil dat het aantal vuurwerkvrije zones wordt uitgebreid.

5.

De nachten in de gemeente worden donkerder: we gaan lichthinder van bedrijven tegen en besparen
daarmee energie.

6.

De gemeente gaat de strijd aan met zwerfafval. Samen met onze inwoners houden we de gemeente
schoon. Barendrecht levert een actieve rol in het voorkomen van zwerfafval en plasticsoep. Langs de
Oude Maas worden Jutterbakken geplaatst.

7.

We zorgen voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd.

8.

Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. Dit afval wordt direct verwijderd.

Afval is grondstof in een circulaire economie
1.

Als eerste stap naar een circulaire economie streeft GroenLinks ernaar dat in de periode 2018-2022
ieder jaar 25 kg minder restafval per huishouden geproduceerd wordt.

2.

Per wijk zal bekeken worden wat de beste manier is om afval te scheiden en hoe dit op te halen. Afval
Loont wordt hierbij als strategisch partner betrokken.

3.

Voor het weinige restafval dat overblijft, voert de gemeente een systeem van gedifferentieerde
tarieven (‘diftar’) in op basis van volume, frequentie of gewicht. Scheiden van afval wordt hiermee
beloond.

4.

We hergebruiken afval van de gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Net als afval
afkomstig uit natuur en plassen.

5.

Biomassastromen worden regionaal bewerkt tot compost, houtchips, biobrandstof en biologische
kringloopproducten.

6.

De gemeente koopt duurzaam in (circulair), bij aanbestedingen is duurzaamheid (circulair) een
zwaarwegend criterium zodat er op korte en/of lange termijn geen afval ontstaat dat niet opnieuw in
de kringloop kan worden opgenomen.
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7.

Bij oude gebouwen wordt de keuze voor sloop en nieuwbouw pas gemaakt nadat er een goed
onderbouwde afweging is gemaakt die aantoont dat vernieuwbouw (renovatie) niet haalbaar is;
daarbij kan niet alleen het economisch motief de doorslag geven.

8.

De gemeente werkt in samenwerking met het Waterschap aan het sluiten van de kringloop van fosfaat
en andere voedingsstoffen.

9.

Het hergebruik van oude spullen wordt in nauwe samenwerking met het kringloopbedrijf of
kringloopwinkels gestimuleerd.

2.2 Verkeer en vervoer
GroenLinks stimuleert het gebruik van de fiets of het openbaar vervoer.

Fietsverbindingen naar

Rotterdam en andere buurgemeenten zijn qua snelheid en comfort concurrerend met de auto. GroenLinks
vraagt bedrijven om werknemers te belonen als ze niet met de auto komen.
Op het gebied van verkeer en vervoer heeft GroenLinks Barendrecht de volgende punten:

1. GroenLinks stimuleert het gebruik van de fiets voor korte afstanden. Het moet aantrekkelijker zijn om
de fiets te pakken dan de auto. Dit is gezond voor lichaam en geest en komt het milieu ten goede.
2.

Er komen extra fietsparkeermogelijkheden rond de winkelcentra en waar nodig speciale
parkeervakken voor bakfietsen en elektrische fietsen.

3.

Het oog wil ook wat. We maken de rondwegen waar je Barendrecht binnenkomt weer groen en
aantrekkelijk.

4.

Voetgangers en fietsers kunnen op een veilige manier naar de Zuidpolder.

5.

Bij scholen komen er speciale “Kiss & Ride” -plekken en mag de auto niet worden geparkeerd.

6.

GroenLinks stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. Wij dringen er bij de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (opdrachtgever van het openbaar vervoer in de regio) op aan niet verder te
bezuinigen op het openbaar vervoer. Ook vragen wij om continuering van het huidige serviceniveau
van het aantal buslijnen en dienstregelingen in de gemeente en waar mogelijk om uitbreiding van het
aantal buslijnen en/of dienstregelingen des gewenst in de vorm van een buurt- en/of belbus.

7.

GroenLinks

wil

dat

het

gehele

gemeentelijke

wagenpark

(vuilniswagens,

veegwagens,

plantsoenendienst, etc.) op elektrisch rijdt.

8. Op verschillende plaatsen starten we met het delen van elektrische auto’s .
9.

Auto’s die op fossiele energie rijden, zijn vanaf 2030 niet meer welkom in Barendrecht.

2.3 Natuur en groen
Iedereen wil wonen, werken, ondernemen en recreëren in een aantrekkelijke leefomgeving. In ons
stedelijk gebied is nog steeds een grote druk op open groene ruimte. GroenLinks wil een groene wijk voor
iedereen! Wijken met veel steen krijgen meer groen. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen
vergroenen, krijgen onze hulp. Bij overvloedige neerslag zal er voldoende waterberging moeten zijn. En in
tijden van droogte zal er voldoende water moeten zijn.

10

Verkiezingsprogramma GroenLinks Barendrecht 2018-2022

Op het gebied van natuur en groen heeft GroenLinks Barendrecht de volgende punten:
Groen in de gemeente
1.

Bestaand groen blijft groen. De groene parels blijven behouden en we zorgen er goed voor.
Beeldbepalende, monumentale bomen en struiken blijven staan.

2.

De gemeente stimuleert groenaanleg op eigen grond door burgers en ontmoedigt verdere verstening
van tuinen en semi-openbare ruimte door o.a. gerichte voorlichting.

3.

GroenLinks wil dat de gemeente bewoners stimuleert en ondersteunt als zij een open ruimte binnen
de bebouwing in hun eigen buurt willen (her)inrichten en gebruiken voor vormen van
stadslandbouw, groene ontmoetingsplekken, natuurlijke speelruimte, enzovoort.

4.

Er is een ruim aanbod voor natuur- en milieueducatie voor Barendrechters. Speerpunt zijn de
leerlingen van basisscholen. Gemeente, natuurorganisaties en De Kleine Duiker zorgen voor een
gezamenlijk aanbod.

5.

Om dieren in de natuur de ruimte te geven, laten we groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar
aansluiten.

6.

Bij het beheer van het gemeentelijke groen staan biodiversiteit, bescherming van dieren en hun
leefgebieden voorop.

7.

Om de wateroverlast bij extreme neerslag te kanaliseren, realiseren we alternatieve, tijdelijke
waterbergingslocaties (wadi’s in bermen, waterpleinen, sportvelden, vijvers in parken). Regenwater
wordt waar mogelijk niet via het riool afgevoerd. Bij nieuwbouw en zo mogelijk bij bestaande bouw
zullen ook wadi’s worden gerealiseerd.

8.

Verdere verstening van de bodem wordt voorkomen, het vervangen van bestaande ondoorlatende
verharding door waterdoorlatende oppervlakken wordt gestimuleerd.

9.

Het gebruik van groene daken als waterbuffer wordt bevorderd.

10. Bij herinrichtingsplannen respecteren we bomen: de verschillende mogelijkheden worden
meegenomen in de besluitvorming.
Een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving
1.

Voor kinderen komen er speelplekken waar kinderen met fantasie kunnen spelen en de natuur
ontdekken zoals speelbossen en waterspeelplaatsen, zo mogelijk in combinatie met plukweiden.

2.

De gemeente stelt samen met de andere BAR-gemeenten een stadsecoloog aan. Met deze functie kan
de gemeente de juiste kennis inzetten voor een goede inrichting van de stadsnatuur.

3.

Er wordt één samenhangend ecologisch plan gemaakt voor de gehele gemeente.

4.

Wij kiezen voor natuurlijk groenbeheer: onkruidbestrijding voeren we op een duurzame wijze uit.
Hierbij past ook het terugdringen van het gebruik van landbouwgif (vooral neonicotinoïden en
glyfosaat).

De

gemeente

beperkt

en

ontmoedigt

het

gebruik

van

gewas-

en

insectenbestrijdingsmiddelen.
5.

Ruimte, groen en leefbaarheid hebben voor ons meer prioriteit dan overal kunnen parkeren.

6.

In principe zijn wij geen tegenstander van betaald parkeren.
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2.4 Klimaat en energie
GroenLinks maakt van Barendrecht een energie neutrale gemeente! Barendrecht is in uiterlijk 2030
energie-en klimaatneutraal. Dat geldt voor de gemeentelijke organisatie maar ook voor Barendrecht als
geheel. GroenLinks heeft een ambitieus klimaatbeleid en maakt daar de benodigde middelen voor vrij.
De gemeente maakt alle nieuwbouw energieneutraal door goede isolatie, groene daken, zonnepanelen en
warmtepompen. We sluiten nieuwbouw niet langer aan op het aardgasnet en starten projecten om wijken
te ontkoppelen van aardgas.
1.

Voor elke wijk stellen we een plan op voor energiebesparing en overschakeling op duurzame warmte.
Noodzakelijke vervangings- en vernieuwingsoperaties nemen we daarin mee.

2.

Barendrecht maakt afspraken met woningcorporaties en andere verhuurders over het versneld
energiezuinig maken van huurwoningen. De totale woonlasten voor huurders mogen hierdoor niet
stijgen. Wij helpen particuliere huiseigenaren met het verduurzamen van hun woning en vragen
inwoners om actief mee te denken over manieren om de energiedoelstellingen te behalen.

3.

Alle geschikte daken worden groene daken met zonnepanelen. De gemeente geeft het goede
voorbeeld. We stimuleren zonnepanelen, groene daken en groene gevels bij woningen en andere
gebouwen (bijvoorbeeld bedrijven en scholen).

4.

We bevorderen eigen initiatieven op het gebied van energiebesparing. Ondernemers die energie
willen besparen, ondersteunen we met kennis en bij de vergunningverlening.

5.

In onze gemeente gebruiken we duurzame energie. De gemeente koopt uitsluitend groene elektriciteit
in, waar mogelijk van Nederlandse bodem.

6.

De gemeente stimuleert initiatieven voor het opwekken van duurzame energie.

7.

De openbare verlichting wordt volledig vervangen door ledverlichting.

2.5 Dierenwelzijn
Barendrecht ontwikkelt een goed en respectvol dierenwelzijnsbeleid. Bij het beheer van het gemeentelijke
groen staan biodiversiteit en bescherming van dieren en hun leefgebieden .

1.

Dierenwelzijn wordt een voorwaarde bij het geven van opdrachten voor beheer van de openbare
ruimte.

2.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door alleen biologische en dierproefvrije producten te kopen.
In de catering van de gehele gemeentelijke organisatie vinden we een ruim assortiment aan
vegetarische producten.

3.

De gemeente zorgt voor voldoende goede en schone losloopgebieden voor honden. Voor de
bekostiging hiervan wordt de hondenbelasting gehandhaafd.
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4.

We leggen groenstroken aan die bijen, hommels, vlinders en andere insecten aantrekken. Zo houden
we biodiversiteit in stand.

5.

Vuurwerk heeft grote impact op het welzijn van dieren. GroenLinks Barendrecht wil daarom een
beperking van het afsteken van vuurwerk.
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3. Barendrecht: een open gemeente
GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je
vindt. Je voelt je er thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders dan jij:
we geven elkaar een kans. Altijd. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden,
overtuigingen en voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars
problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven. GroenLinks wil een gastvrije gemeente die luistert
naar inwoners.

3.1 Openbare orde en veiligheid
GroenLinks wil dat we samen zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving. We zetten vol in op het
voorkomen van criminaliteit, maar waar daadwerkelijk meer repressie nodig is schuwen wij dit middel
ook niet.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid heeft GroenLinks Barendrecht de volgende punten:
1.

GroenLinks wil rechtstreeks contact tussen gemeente en inwoners en tussen inwoners onderling
bevorderen. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving, voor zover het niet
gaat om wetsovertreding. Je mag verwachten dat ze zorg hebben voor zichzelf en voor de buurt
waarin ze leven.

2. Buurtpreventie wordt aanvullend, en indien nodig, ingezet en de gemeente draagt zorg voor
ondersteuning en professionalisering.
3.

Zwerfvuil zorgt voor verloedering en draagt bij aan gevoelens van onveiligheid. GroenLinks
Barendrecht wil daarom samen met inwoners de strijd aangaan tegen zwerfafval. Het dumpen van
afval wordt beboet.

4.

In het kader van inbraakpreventie bevorderen we dat alle woningen gaan voldoen aan het
politiekeurmerk Veilig Wonen.

5.

We willen in Barendrecht meer wijkagenten die de buurten en hun bewoners kennen.

6.

GroenLinks wil speciale aandacht voor jongeren. Uitgangspunt: waar jongeren betrokken zijn bij een
conflict, worden ze ook betrokken bij de oplossing.

7.

Cameratoezicht, mosquito’s, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden
worden alleen toegepast in situaties waarin niets anders helpt en onder strenge voorwaarden.

8.

Bestrijden en voorkomen van huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen is
belangrijk. We zorgen voor een goede samenwerking van hulpdiensten zodat signalering, aanpak en
hulpverlening bij huiselijk geweld zo snel en effectief mogelijk is.

9.

De gemeente ziet actief toe op de aanrijtijden van de hulpdiensten.
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3.2 Kunst en cultuur
Cultuur is geen doel op zich, maar een middel voor een prettige Barendrechtse samenleving. Inwoners
worden via cultuur bewust gemaakt van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en uitgedaagd om
hieraan bij te dragen.

1. Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur en bestaande culturele kernfuncties (denk aan
cultuureducatie en theater) in onze gemeente, houden we altijd budget beschikbaar voor de
ondersteuning van interessante nieuwe projecten. Daarmee stimuleren we samenwerking en
verbreding van het publiek.
2.

Een onafhankelijke 'cultuurmakelaar' maakt het mogelijk dat er een breed en gevarieerd cultureel
aanbod in Barendrecht is dat aansluit bij behoeften van inwoners.

3.

Barendrecht stimuleert het ontwikkelen van cultureel ondernemerschap in Barendrecht. Makers en
instellingen die hun ondernemerschap willen versterken worden door de gemeente ondersteund in
(bijvoorbeeld) de vorm van een kennisvoucherregeling.

4.

Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte.

5.

De gemeente faciliteert historische wandelingen en beelden- en architectuurroutes. Door deze
activiteiten leren mensen niet alleen over de lokale geschiedenis, maar zullen ze deze ook meer gaan
waarderen. Cultuurhistorische waarden worden tegelijkertijd toeristisch én recreatief benut.

6.

Beeldbepalende panden, objecten en terreinen worden aangewezen als waardevol erfgoed.

3.3 De gemeente en haar inwoners
GroenLinks wil dat inwoners samenwerken met hun gemeente. We ondersteunen eigen initiatief,
luisteren en denken mee! Meedoen is het uitgangspunt.

1. Inwoners van Barendrecht kunnen in een vroeg stadium al meepraten over belangrijke beslissingen
en worden desgewenst betrokken bij beslissingen. De inwoners van Barendrecht krijgen de
mogelijkheid om punten op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

2. De gemeente stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven. Inwoners hebben de mogelijkheid om zelf
projecten uit te voeren in de openbare ruimte of om diensten te organiseren. De gemeente is leidend
in projecten die niet door individuen georganiseerd kunnen worden, zoals het Kruispunt. In andere
projecten heeft de gemeente de regie of is faciliterend. In de zorg en in de cultuur wordt gestimuleerd
dat burgers initiatieven nemen. Inwoners die een idee hebben worden ondersteund om dit op papier
te krijgen.

3. Vrijwilligerswerk wordt goed ondersteund.
4. Medewerkers aan het loket van de gemeente zijn klantvriendelijk, denken mee en kennen hun
inwoners.
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5. Iedereen heeft gemakkelijk toegang tot gemeentelijke informatie. De informatie wordt vraaggericht
en makkelijk vindbaar aangeboden. Mensen hoeven niet onnodig lang te zoeken naar informatie op de
gemeentelijke website.

6. Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente
ontvangt. De subsidies worden jaarlijks geïndexeerd.

7. Het vertrouwen in de democratie gaat de gemeente aan het hart. Raad, college en ambtelijke
organisatie laten in ieder geval één keer per raadsperiode de eigen integriteit doorlichten door een
externe partij.
8.

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen hun kiesrecht uitoefenen.
Belemmeringen worden weggenomen.

9.

Door internationale contacten verruimen we onze blik en krijgen we een breder beeld op de wereld.
De gemeente steunt scholen en instellingen die hier actief in zijn.

3.4 De gemeentelijke organisatie
Een GroenLinks gemeente werkt doelgericht en efficiënt. Goede ambtenaren betekent tevreden inwoners!
1.

Barendrecht is een mooie gemeente. Als samenwerking noodzakelijk is, schuwt GroenLinks deze niet
te zoeken. Bijvoorbeeld in BAR-verband of met Rotterdam.

2.

In het belang van de inwoners zorgt de gemeente voor ambtenaren die vanuit het perspectief van de
inwoners kunnen denken.

3.

De gemeente levert kwaliteit. Het liefst met ambtenaren met een vast contract. Waar dat effectiever is,
kan dat met behulp van externe adviseurs.

4.

Als de gemeente taken uitbesteedt, zoals de thuiszorg, let ze in de eerste plaats op kwaliteit en niet
alleen op kosten. Een goede omgang met personeel (vaste contracten) nemen we mee in de beslissing.
Daarbij is ons uitgangspunt dat er geen extreem hoge salarissen worden betaald voor het
management.
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