Verkiezingsprogramma 2014-2018

Barendrecht, een gemeente met maatschappelijke impact

Kies GroenLinks, kies voor een gemeente waar
… welzijn van burgers centraal staat
… het groen vertoeven is
… jongeren leren, werken en wonen
… de wijk mee bestuurt
… samenwerken wordt gestimuleerd
… afval geld waard is
… in- en tegenspraak mogelijk is
Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 van GroenLinks Barendrecht. Maatschappelijke impact laat
zich opdelen in drie onderdelen: ecologische impact, sociale impact en economische impact. Elk
gemeentelijk project of besluit beoordeelt GroenLinks op een goede samenhang tussen de drie onderdelen.
De indeling van dit verkiezingsprogramma volgt deze drie onderdelen. Rangschikking is gebeurd op grond
van het onderdeel dat het zwaarst weegt, maar neemt niet weg dat er naar de andere twee onderdelen is
gekeken.

U recreëert, de gemeente faciliteert
Natuur

tel u voor … dat u door groen kunt wandelen en fietsen
De snelle groei van Barendrecht in het laatste
decennium leidde ertoe dat het groen in de
gemeente versnipperd is geraakt. GroenLinks
kiest voor een
Barendrecht

functies hebben deze routes ook sociale èn
economische functies. Zo komen er rust- en
ontmoetingsplaatsen en speelplaatsen langs
de routes. Er is ruimte voor pluk- en
moestuinen en voor kleinschalige horeca. De
voorzieningen bieden kansen aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
handicap of uitkering. Wij kijken naar wat zij
wel kunnen, waarbij wij verder kijken dan
alleen het bekende buitenwerk.

tel u voor … dat er in Barendrecht
evenveel bomen als inwoners zijn

se Ecologische Structuur (BES) waarin wandelen fietspaden omringd zijn door groen en
water en leiden langs cultuurhistorische
plekken. Aansluitend op de buurgemeenten
worden hoofdroutes
door Barendrecht ontwikkeld. De
biodiversiteit zal floreren. Naast ecologische

GroenLinks geeft Barendrecht ook buiten de
BES een groene uitstraling.
Zij realiseert dit door het instellen van de
'bomennorm': voor elke inwoner een boom.
De gemeente faciliteert dat burgers op diverse
plaatsen in de gemeente bomen kunnen
planten, bijvoorbeeld bij de geboorte van een
kind. Het beheer vindt in overleg met de
buurtbewoners plaats en snoeihout staat ter
beschikking van de bewoners.

Duurzame energie

tel u voor … dat u zelf uw energie opwerkt
GroenLinks kiest voor het duurzaam
opwekken van energie met zonnepanelen.
Makkelijk te plaatsen en direct opbrengst.
Iedereen is in de gelegenheid om zelf zijn
energie op te wekken. Voor de financiering
stelt de gemeente duurzaamheidsleningen
met aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar.

Voor degenen die geen geschikte plaats voor
zonnepanelen hebben, stimuleert GroenLinks
het oprichten van lokale energiecoöperaties.
Op deze wijze kunt u uw energieverbruik
compenseren. De gemeente stelt daken van
haar gebouwen beschikbaar. Door te kiezen
voor lokale ondernemers zorgt GroenLinks
voor groene werkgelegenheid.

tel u voor … dat u de straatverlichting aan
en uit kunt zetten
Enorm veel energie wordt verspild aan
straatverlichting die gedurende de hele nacht
aan staat. Daarnaast veroorzaakt
straatverlichting 'lichtvervuiling': door de
hoeveelheid kunstlicht verdwijnt de
nachtbeleving. Zowel mens, dier als groen
ondervinden hier overlast van. GroenLinks
kiest voor het realiseren van sensorverlichting op plaatsen en langs wegen waar
dit de veiligheid niet in het geding komt. Ook
kijkt GroenLinks kritisch naar
reclameverlichting in de gemeente.

Mobiliteit

tel u voor … dat u al uw activiteiten in
Barendrecht fietsend kunt doen
Barendrecht beschikt over het algemeen over
goede fietspaden. Verbeteringen zijn mogelijk
op het aansluiten van de bedrijventerreinen
op het fietsnetwerk. Wie nu naar zijn werk
fietst, manoeuvreert tussen geparkeerde
auto's en vrachtverkeer. GroenLinks voorkomt
deze gevaarlijke situaties door het aanleggen
van veilige fietspaden op de Barendrechtse
bedrijventerreinen.
Naast het uitbreiden van het fietsnetwerk, wil
GroenLinks de huidige fietspaden veiliger
maken. Doorgaande routes naar scholen en
werklocaties zorgen voor drukke
hoofdverkeersaders. GroenLinks brengt de
veiligheid van de hoofdverkeersaders in kaart
en brengt waar nodig aanpassingen in de
verkeerssituatie aan om het fietsverkeer veilig
te maken en te houden.
Een ander knelpunt dat GroenLinks wil
oplossen is de combinatie van recreatief en

sportief gebruik van de fietspaden op de
mooie routes langs de Oude Maas. Door het
geschikt maken van de Achterzeedijk voor
snellere sportactiviteiten, ondervinden beide
groepen minder hinder van elkaar.
Vanzelfsprekend zorgt GroenLinks ervoor dat
u uw fiets goed en veilig kunt parkeren door
voldoende stallingen, waarvan enkelen
bewaakt.

tel u voor … dat er minder auto's naar de
bedrijventerreinen rijden
Veel verkeer op de Carnisserbaan en de
Barendrechtse rondweg wordt veroorzaakt
door werkverkeer. De bedrijventerreinen zijn
slecht bereikbaar met openbaar vervoer.
GroenLinks wil dat er elektrische
vervoersvoorzieningen tussen het NS-station
en de Barendrechtse bedrijventerreinen
komen. Deze maatregel straalt af op de
duurzaamheid van de bedrijven en groene
werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Afval

tel u voor … dat uw afval geld waard is
Zo verdient u aan uw afval èn spaart u het
milieu. Voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
creëert GroenLinks op wijkniveau
inleverpunten. U haalt op dit punt gratis
compost voor uw tuin. Hiermee creëert
GroenLinks groene werkgelegenheid, waarbij
inzet van mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt, handicap of uitkering een must
is. De afname van de hoeveelheid afval
vertaalt GroenLinks door in het verlagen van
uw afvalstoffenheffing.

Veel van uw afval is herbruikbaar of
recyclebaar. Dit vraagt om het gescheiden
aanleveren van afval. Om dit te stimuleren
introduceert GroenLinks een lokaal
statiegeldsysteem op diverse soorten afval,
zoals blik en kleding.

tel u voor .. dat u gratis drinkwater kunt
tappen in de gemeente
GroenLinks vindt dat u tijdens het winkelen of
recreëren over gratis drinkwater moet kunnen
beschikken. Nu belanden uw vaak duur
betaalde plastic flesjes nutteloos bij het afval.
Daarom leggen wij watertappunten op druk
bezochte plaatsen aan en kunt u aan het
einde van uw activiteit het flesje inleveren via
het lokaal statiegeldsysteem.

Gezondheid

tel u voor … dat u minder fijnstof inademt
Vertoeven in het groen is prettig, maar niet
als u daarbij bloot staat aan een te hoge
dosering fijnstof en andere stoffen.
Barendrecht is omringd door verkeersaders
(snelwegen A15 en A29, negen spoorlijnen,
Oude Maas) waar niet alleen veel verkeer is,
maar ook vervoer van gevaarlijke stoffen.
GroenLinks wil deze risico's verminderen door
het instellen van 80 km-zones rondom de
gemeente en grote verkeerstrekkers op
Vaanpark I, Barendrecht-Oost en straks Nieuw
Reijerwaard direct aan te sluiten op
snelwegen en het spoor. Op andere plaatsen
in dit verkiezingsprogramma leest u hoe
GroenLinks alternatieve vervoersmiddelen wil
inzetten.

U regisseert, de gemeente faciliteert
Iedereen doet mee

Stel u voor ... dat u geen beroep hoeft te doen op gemeentelijke voorzieningen
Vaak klopt de burger pas aan bij de gemeente als zijn situatie zodanig is verslechterd dat een beroep
op gemeentelijke voorzieningen noodzakelijk is. GroenLinks vindt dit geen gezonde situatie en ziet
een pro-actieve rol voor de gemeente weggelegd. Door vroegtijdige signalering vanuit de gemeente
of op eigen aangeven van de burger, kunnen uitval of problemen worden voorkomen. De gemeente
houdt hiervoor gesprekken en zet haar netwerk voor de burger in.

tel u voor … dat u in uw kwaliteiten en
mogelijkheden wordt gesteund
GroenLinks kijkt anders naar het invullen van
zorg. Wij kijken niet naar wat de gemeente u
kan aanbieden, maar wat u nodig heeft om
uw kwaliteiten en mogelijkheden te
ontplooien en optimaal in te zetten. Door
gesprekken wordt bepaald waar uw behoefte
aan begeleiding en ondersteuning ligt. De
gemeente zet haar kennis en netwerk in en
steunt met op maat gemaakte financiële
steun.

tel je voor … dat je als jongere in
Barendrecht leert, woont en werkt
Jongeren hebben een eigen rol in de
samenleving. Voorkomen moet worden dat
jongeren vanwege studie, woning of werk de
gemeente verlaten. De grote groente- en
fruit(AGF)sector moet volgens GroenLinks
kansen bieden voor onze jongeren. Een goede
aansluiting tussen onderwijs en de sector is
voor GroenLinks
een speerpunt. De gemeente faciliteert de
gesprekken en ondersteunt initiatieven tot het
verbeteren van de aansluiting.

Naast het nu al goed georganiseerde
beroepsonderwijs op Mbo-niveau, ziet
GroenLinks kansen voor het hoger
beroepsonderwijs in de agrarische sector en
daaraan gerelateerde dienstverlening. Nieuw
Reijerwaard is een goede plek voor deze
opleiding. Jongeren ervaren direct de relatie
tussen onderwijs en werk.
Voor jongeren moeten er voldoende en
betaalbare woningen zijn. GroenLinks stelt de
eis dat van de nieuwe bouwplannen 10%
bestemd is voor jongerenhuisvesting in de
gemeente. Dit is het percentage van de
Barendrechtse bevolking tussen 18 en 28 jaar
oud. Ook wil GroenLinks de mogelijkheden
voor het verbouwen van leegstaande
kantoorgebouwen tot jongerenwoningen
onderzoeken.

Maatschappelijke ontmoeting

tel u voor … dat er een maatschappelijk
initiatief is dat bij uw interesse past
GroenLinks vindt dat Barendrecht een
levendige gemeente moet zijn onder het
motto 'voor ieder wat wils'. Daarom maakt de
gemeente niet de keuze welke initiatieven
gesubsidieerd worden, maar

doet u dit. Burgers met een goed idee
verenigen zich en kloppen aan bij de
gemeente voor ondersteuning. Deze
ondersteuning kan vorm krijgen in kennis, het
inzetten van het gemeentelijk netwerk en
beperkte financiële steun. GroenLinks
stimuleert dat meerdere partners worden
gezocht voor het realiseren van dergelijke
initiatieven.

tel u voor … dat er een plaats is voor
ontmoeten, ontspannen en cultuur
proeven
GroenLinks als een eerste positieve stap in de
samenwerking. In de uren waarin culturele
instellingen geen gebruik maken van de
ruimte, ontmoeten zelfstandige ondernemers
en burgers elkaar in de (sociale) hotspot.
GroenLinks ziet het gebouw van Het
Kruispunt als de eerste culturele hotspot.
Uiteraard heeft de bibliotheek daarin een
plaats!

De discussie rondom de Barendrechtse
bibliotheken doet GroenLinks inzien dat
anders moet worden gekeken naar het
aanbieden van en onderdak geven aan
cultuur. GroenLinks creëert culturele hotspots
waar culturele instellingen zich bundelen en
waar samenwerking ontstaat. Er is ruimte
voor lokale creatieven en klein vakmanschap.
Het ontstaan van de Culturele Alliantie ziet

Wijken

tel u voor … dat u zelf uw wijk regisseert
Het standpunt van GroenLinks is 'wie in
de wijk woont weet het best wat de wijk nodig
heeft'. GroenLinks stimuleert wijkbestuur,
zodat bewoners meer zeggenschap krijgen
over de inrichting en het beheer van de wijk.
De gemeente ondersteunt het wijkbestuur
met kennis en expertise. Als het wijkbestuur
bepaalde gemeentelijke taken overneemt,
ontvangt zij daarvoor budget. Ook andere,
kleinschalige initiatieven van bewoners
(bijvoorbeeld een gemeenschapstuin) kunnen
vanuit de gemeente worden begeleid.
Bestuurders en ambtenaren schuiven aan bij
wijkoverleggen

.
Sociale cohesie

tel u voor … dat u snel met openbaar
vervoer van Barendrecht Oost naar West
kan (en andersom)
De slechte cohesie tussen de twee delen van
Barendrecht is een doorn in het oog van
GroenLinks. Eén van de oorzaken is de

verbinding, waardoor burgers minder
makkelijk tussen de delen reizen. Wij willen
een snel alternatief voor het huidig openbaar
vervoer tussen de twee delen en spannen ons
in regionaal verband in om dit te realiseren.

U investeert, de gemeente faciliteert
Duurzame economie

tel u voor … dat ondernemers in
Barendrecht elkaars producten en
grondstoffen hergebruiken
Dat Barendrecht al jaren een sterk
economisch presterende gemeente is, is te
danken aan onze ondernemers. GroenLinks
daagt ondernemers uit om ook goed te
presteren in de circulaire economie. Dit houdt
in dat ondernemers zoveel mogelijk
producten en grondstoffen hergebruiken en
daarmee voorkomen dat waarde vroegtijdig

wordt vernietigd. Ondernemers besparen op
kosten voor inkoop en afvalverwerking.
Kennis van elkaars bedrijfsactiviteiten is
daarbij een vereiste. GroenLinks faciliteert
bijeenkomsten waarop ondernemers zich
kunnen presenteren en elkaar leren kennen.
Via lokale ondernemersfondsen, waar de
bedrijveninvesteringszone een voorbeeld van
is, stimuleert GroenLinks het inrichten van de
circulaire economie. De werkgelegenheid in
logistiek en (de)montage neemt toe.

Gemeentelijke organisatie

tel u voor … dat de gemeente haar eigen
constructieve tegenspraak organiseert
De afgelopen jaren liet de communicatie
vanuit de gemeente te wensen over.
GroenLinks neemt het standpunt in dat
burgers en ondernemers in een zo vroeg
mogelijk stadium betrokken moeten zijn bij
plannen die hun woon-, leef- en
werkomgeving beïnvloeden. De gemeente stelt
een 'stakeholdersprotocol' op waarin onder
andere is vastgelegd dat belanghebbenden bij
projecten vroegtijdig worden betrokken en dat
de gemeente transparant is in haar besluiten.
Bestaande adviesraden als de WMO-raad,
sportraad, monumentencommissie worden
uiteraard als belanghebbenden gehoord.
Hiermee organiseert de gemeente haar eigen
constructieve tegenspraak. Het protocol is ook
van toepassing op projectontwikkelaars en
woningcorporaties als het grootschalige of
herstructureringsprojecten betreffen.

tel u voor … dat u meepraat in de
gemeenteraad
Ook het inspraakrecht bij commissie- en
raadsvergaderingen moet volgens GroenLinks
serieuzer worden genomen. U krijgt als
deelnemer aan het debat meer tijd om uw
punt uiteen te zetten en de discussie met
raadsleden te voeren. Om burgers te activeren
organiseert de gemeente debatavonden met
raadsleden.

tel u voor … dat ambtenaren meedoen in
de samenleving
De BAR samenwerking heeft vele voordelen,
maar het risico is aanwezig dat de band
tussen de ambtelijke organisatie en groepen
uit de Barendrechtse samenleving afneemt.
GroenLinks waakt ervoor dat de ambtenaren
niet te ver van de Barendrechtse samenleving
komen te staan door ze vrijwilligerswerk te
laten doen. Met acht dagdelen per jaar
houden de ambtenaren voeling met wat er in
Barendrecht speelt.

tel u voor … dat Barendrecht de
duurzaamste gemeente van Nederland is
Een gemeente die haar burgers en
ondernemers vraagt om meer
maatschappelijk verantwoord te zijn, moet
volgens GroenLinks het goede voorbeeld
geven. Voordat wordt ingekocht, vindt
beoordeling plaats of de gemeentelijke
goederen langer kunnen worden gebruikt. Als
de gemeente inkoopt, wordt getoetst aan
criteria voor klimaat, maatschappelijke
bijdrage (social return) en sociale
voorwaarden. GroenLinks vindt het belangrijk
om in het inkoopbeleid ruimte voor lokale

ondernemers in te bouwen en daarmee de
lokale economie te stimuleren. In het eigen
personeelsbeleid zijn dezelfde criteria voor
social return en sociale voorwaarden
opgenomen. GroenLinks laat u zien dat de
gemeente het goed doet door zich jaarlijks te
toetsen aan duurzaamheidscriteria,
bijvoorbeeld de MVO Prestatieladder.
Daarnaast wordt Barendrecht in deze periode
een Fairtrade Gemeente.

Financiën

tel u voor … dat u kunt participeren in
gemeentelijke projecten
De gemeente moet meer taken verzorgen met
minder middelen. Tenzij de gemeente op zoek
gaat naar aanvullende middelen. GroenLinks
vindt dat burgers en ondernemers financieel
moeten kunnen participeren in gemeentelijke
projecten. Via crowdfunding draagt u bij aan
het realiseren van bepaalde onderdelen van
het project.

tel u voor … dat voor alle taken en doelen
middelen beschikbaar zijn
GroenLinks wil de financiën laten aansluiten
bij de taken en doelen van de gemeente. Dit
houdt in dat in het verleden gevormde
reserves en voorzieningen kritisch tegen het
licht worden gehouden of zij ten dienste staan
van de huidige taken en doelen. Als dit niet
het geval is, laat GroenLinks deze middelen
ten gunste vloeien van de komende
raadsperiode.

tel u voor … dat Barendrecht financieel
gezond is
Om goed te kunnen functioneren zorgt
GroenLinks dat de gemeente een gezond
vermogen heeft. Wij sturen niet alleen op een
ondergrens, maar ook op een bovengrens.
GroenLinks vindt dat de middelen zoveel
mogelijk aan taken en doelen moeten worden
besteed. Immers, een appeltje voor de dorst is
gezond, vet leidt tot klachten. In dit geval
ontevreden burgers.

Centrumontwikkeling

tel u voor … dat het centrumgebied
rondom de Middenbaan een
winkelbeleving wordt
Al vanaf het begin volgt GroenLinks de
plannen voor het centrumgebied rondom de
Middenbaan met een positief-kritische
insteek. GroenLinks vindt dat er iets gedaan
moet worden om het gebied aan te laten
sluiten bij moderne eisen aan winkelbeleving
en om meer sociale woningbouw voor jong en
oud in het centrum te realiseren. Voor

GroenLinks is het belangrijk dat de
centrumontwikkeling een duurzaam karakter
heeft en dat het plan goed past binnen de
bestaande bebouwing. Gezien de economische
situatie is het de vraag of de
centrumontwikkeling financieel haalbaar is.
GroenLinks vindt dat risico's voor de
uitvoering van de planning zoveel mogelijk bij
marktpartijen moet worden neergelegd.
GroenLinks pleit voor een gefaseerde
ontwikkeling.

Nieuw Reijerwaard

tel u voor … dat het ontwikkelen van
Nieuw Reijerwaard kansen voor
Barendrecht biedt
Barendrecht is een van de partners in het
ontwikkelen van Nieuw Reijerwaard.
GroenLinks gelooft dat Nieuw Reijerwaard
kansen biedt voor de Barendrechtse
samenleving en voor ondernemers. De
ontwikkeling van het bedrijventerrein kent
ook een groot aantal risico's. GroenLinks volgt
het project daarom op de voet. Wij maken ons
zorgen over de veilige en groene ontsluiting
van het gebied en vinden dat er een
rechtstreekse aansluiting op het
Rijkswegennet moet komen. GroenLinks vindt
het belangrijk dat Nieuw Reijerwaard zich
ontwikkelt tot een duurzaam bedrijfsterrein
met een circulaire economie. GroenLinks wil
afspraken maken over het verwerken van

afgekeurde groenten en fruit, bijvoorbeeld ter
beschikking stellen aan de Voedselbank, en
het opwekken van lokale energie via
biomassa. Ook vragen we aandacht voor
mogelijkheden om Nieuw Reijerwaard te
benutten om onze jongeren kansen te bieden
op onderwijs- en werkgebied.

BAR samenwerking

S

tel u voor … een autonome gemeente met
een efficiënt ambtelijk apparaat

In een tijd van minder financiële slagkracht is
het fijn om te kunnen besparen op kosten.
Ook de verdergaande decentralisatie vanuit
het Rijk noopt de ambtelijke organisatie tot
verdere samenwerking en specialisatie. Dit is
de reden dat GroenLinks de BAR
samenwerking steunt. Tegelijkertijd volgen wij
kritisch dat de dienstverlening richting onze
burgers van kwalitatief voldoende niveau is
en dat de Barendrechtse identiteit
standhoudt. Van een vrijwillige bestuurlijke
fusie is, als het aan GroenLinks ligt, in deze
periode vooralsnog geen sprake.

.

