PRO Sliedrecht is de enige echte lokale politieke partij die voor iedereen klaar
staat. Al sinds 1974 zetten wij ons in voor een mooi, leefbaar, gezellig, sociaal,
uitdagend en gezond dorp. Een dorp waar het goed wonen, verblijven en
werken is. PRO Sliedrecht heeft geen enkele landelijke binding en stelt altijd
Sliedrecht en de Sliedrechters centraal.

Verbinden, versterken en verbeteren zijn 3 werkwoorden die ons als partij op het gele hart
geschreven staan.

 Verbinden
Jong of oud, rijk of arm, hier geboren of nieuwkomer, werkend of zonder werk, man of
vrouw, rechts of links georiënteerd, gelovig of niet-gelovig; door elkaar op te zoeken
en te leren kennen creëren we een gezellig, sociaal en leefbaar dorp.

 Versterken
Omzien naar elkaar, opkomen voor hen die ondersteuning kunnen gebruiken, zorgen
voor degenen die zorg nodig hebben, talenten benutten en initiatieven ondersteunen.
Door samen te werken bereiken we meer, door handen ineen te slaan staan we
sterker.

 Verbeteren
PRO Sliedrecht leert van haar fouten, kleurt de grijze gebieden tussen wet en
regelgeving in en zoekt daarbij soms de grenzen op. Wij nemen geen genoegen met
een zesje. Door kritisch te zijn, zowel op anderen als op onszelf, zorgen wij er met
elkaar voor dat Sliedrecht vooruitkomt en zich door-ontwikkelt.

PRO Sliedrecht is een partij voor iedereen. De partij ván en vóór Sliedrechters met hart voor
ons dorp. Wij zijn en blijven zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar. Niet alleen in
verkiezingstijd. U komt ons ook de komende 4 jaar weer tegen op straat. In de winkel, bij
evenementen, tijdens onze spreekuren en PRO Festijn activiteiten. Daarnaast zijn wij ook
actief op Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en onze eigen website. Wij staan graag
voor u klaar en komen graag naar u toe.

Gewoon Sliedrecht…
is voor ons het dorp dat de positieve kanten van het dorpse vasthoudt.
Dus geen stadse fratsen of Drechtstad ambities.

Gewoon Sliedrecht…
is voor ons het dorp waar zorgen voor elkaar hoog in het vaandel staat en waar we met
respect met elkaar omgaan.

Gewoon Sliedrecht…
is voor ons het dorp waar de inwoners centraal staan en gewoon doen de maat is.

Gewoon Sliedrecht… Gewoon PRO Sliedrecht
Op veel plaatsen in ons programma pleiten we voor een grotere betrokkenheid van de
Sliedrechters bij hun woonomgeving en ons dorp. PRO Sliedrecht neemt hierin het voortouw
en komt voor het eind van 2018 met een initiatief om onze inwoners eerder en bij meer
beslissingen van het gemeentebestuur te laten meepraten. Voor de uitwerking zullen we
gebruik maken van her en der in ons land al toegepaste manieren om de grotere
betrokkenheid te bereiken, zoals stadsgesprekken en burgertoppen. Dit nieuwe initiatief lijkt
ons een goed vervolg op het burgerinitiatief dat PRO Sliedrecht eerder (april 2013) aan de
gemeenteraad voorlegde.

MENS

 Jeugd en jongeren verdienen onze aandacht en inzet op alle
vlakken.
o
o
o
o

Meer (betaalbare) huisvesting voor jongeren;
Meer investeren in jeugd en jongerenwerk;
Divers aanbod van uitgaan, activiteiten en feesten;
Ruim aanbod van spel, sport en cultuur voor alle leeftijdsgroepen.

Onze jeugd en jongeren verdienen alle aandacht en steun van de gemeente. Zij zijn onze
toekomst.
PRO Sliedrecht vindt dat het woningaanbod voor jongeren een flinke impuls nodig heeft.
Betaalbare woonruimte voor starters op alternatieve plekken zijn een kans. We denken
daarbij aan het ombouwen van leegstaande gebouwen zoals scholen en bedrijfspanden.
PRO Sliedrecht blijft scherp op een breed draagvlak voor Stichting Open Jeugdwerk
Sliedrecht (S.O.J.S.) binnen de politiek en ons dorp. Deze stichting heeft een belangrijke
functie binnen onze gemeenschap. PRO Sliedrecht vindt dat S.O.J.S. een zelfstandige
stichting moet blijven, die eigen afwegingen maakt. Het jongerenzelfbestuur is prima in staat
de eigen zaken te regelen!
Het pand Elektra is de perfecte uitvalsbasis voor jongeren en jongerenwerkers. Onze jeugd
verdient een plek in het hart van ons dorp. In dit pand kan wat PRO Sliedrecht betreft
geïnvesteerd worden. De combinatiefunctionaris Sport en Cultuur is een groot succes en
diens werkzaamheden moeten uitgebreid worden.
Jongeren hebben recht op ontmoetingsplaatsen waarvoor ze zelf (eventueel met anderen)
verantwoordelijk zijn en waar ze zich terug kunnen trekken met toegang tot internet. De
doelgroep van 12 t/m 18 jaar verdient meer aandacht. Ons idee hiervoor is om activiteiten op
maat aan te bieden en daar willen wij als partij graag in faciliteren.

 Verzilvering van ons dorp door groeiende groep ouderen
vraagt om een passend beleid .
o
o
o

De groeiende groep ouderen die langer thuis blijft wonen, vraagt om een
specifiek beleid;
Op wijkniveau werken waarbij het aanbod van activiteiten dicht bij onze oudere
inwoners gebracht wordt;
De kennis en kunde van onze oudere inwoners benutten.

Door het wegvallen van verzorgingstehuizen blijft een steeds grotere groep ouderen langer
thuis wonen. Zolang de zelfstandigheid qua financiën, dagelijks leven en sociale contacten
voldoende gewaarborgd is, redt deze doelgroep zich prima. Maar PRO Sliedrecht
constateert ook een flinke toename van eenzaamheid, armoede, beperkte zelfredzaamheid
en dat vraagt om een doordachte aanpak. Gemeentelijk beleid ontbreekt!
PRO Sliedrecht vindt dat de gemeente specifiek ouderenbeleid moet ontwikkelen met
daarbij zeker aandacht voor digitalisering, domotica (technologie in en om het huis) en
techniek. PRO Sliedrecht wil uiterlijk in de eerste helft van 2019 een uitgewerkt plan hebben,
dat is opgesteld in samenspraak met senioren, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals.
Ons dorp heeft ruime zorgvoorzieningen nodig. Niet allemaal op één plek, maar goed en
bewust verspreid over de wijken; dicht bij de woonomgeving van oudere Sliedrechters. PRO
Sliedrecht vindt dat initiatieven geconcentreerd in de wijken een plek moeten krijgen en dat
niet alle goede initiatieven/ideeën ergens centraal in het dorp gerealiseerd moeten worden.
Meer spreiding (over de wijken) creëert meer sociale binding.
Ouderen vergrijzen niet, zij verzilveren. Hun talenten, kennis, kunde en ervaring hebben
grote waarde voor ons dorp en als vrijwilligers zijn zij de kroonjuwelen van onze
samenleving.

 Alle inwoners verdienen onze steun om aan het dagelijkse
leven mee te kunnen doen.
o
o
o

Nieuwkomers in Sliedrecht moeten kans krijgen op volledige integratie;
Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt wordt uitzicht geboden op werk;
Sliedrecht moet breed toegankelijk zijn voor iedereen.

PRO Sliedrecht vindt dat onze nieuwkomers volwaardig mee moeten kunnen doen in ons
dorp. Sneller integreren biedt voordelen voor mens en maatschappij.
Arbeidsplaatsen voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen we lokaal
organiseren. Binnen 2 jaar moeten werkprojecten van de grond komen, waarbij maatwerk
leidend is. Het opzetten van een Klussendienst, waarbij mensen tegen betaalbare tarieven
hulp in en om de woning kunnen krijgen, lijkt PRO Sliedrecht een mooi project.
Het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap wordt
meer de norm in gemeentelijke en regionale beleidsstukken, uitvoeringen van voorzieningen
en ons dagelijks doen en denken.

Maatschappij

 Sport, cultuur en bedrijvigheid versterken de sociale binding
in ons dorp.
o
o
o
o

Jaarlijkse kermis in het centrum van ons dorp;
Bevrijdingsdag 5 mei 2019 wordt gewoon gevierd, ook al valt dit op een
zondag;
Kunst en Cultuur verdienen meer aandacht en investering in ons dorp;
Sport moet voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn.

De sociale samenhang in ons mooie dorp wordt onder andere versterkt door evenementen
en activiteiten die wij met elkaar vieren.
PRO Sliedrecht is blij dat de kermis (een feest voor jong en oud) de afgelopen jaren weer
een plek kreeg op het Burgemeester Winklerplein. Eigenlijk vinden we dat dit nu tweejaarlijks
feest elk jaar zou moeten worden gehouden en daar gaan we ons best voor doen.
Het herdenken van onze vrijheid wordt elk jaar op 5 mei gevierd. Of Bevrijdingsdag op een
dinsdag, zaterdag of zondag valt mag niets uitmaken.
Integrale afstemming van activiteiten in ons dorp zorgt voor betere spreiding van
bedrijvigheid, zodat we het hele jaar door mooie dingen met elkaar kunnen beleven. Het
uitbrengen van een kalender, waarin alle activiteiten (bijvoorbeeld per kwartaal) zijn
opgenomen, maakt het mogelijk Sliedrecht (nog) meer op de kaart te zetten.
PRO Sliedrecht vindt dat de weekmarkt een boost moet krijgen. De discussie over
modernisering gaan we dan ook niet uit de weg.
Cultuur is een geweldig sociaal bindmiddel. Kunst in de breedste zin van het woord verfraait
het dorp en helpt de herkenbaarheid van Sliedrecht vergroten. Van kunst die onze binding
met de rivier laat zien tot aan een graffitiwall. PRO Sliedrecht vindt dat keuzes over de
aanschaf van kunst aan de Sliedrechters overgelaten moet worden.
Sport blijft betaalbaar voor elke inwoner. Nieuwe sportinitiatieven omarmt PRO Sliedrecht.
Vrijwilligersorganisaties en besturen van verenigingen verdienen steun van de gemeente. Dit
kan door het bieden van scholing en ontwikkeling ter ondersteuning en versterking van
verenigingen en stichtingen. Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend. De gemeente
Sliedrecht werkt met de vrijwilligers samen, staat naast ze en koestert hen.

 Huisvesting moet passend en toekomstgericht zijn op de
diversiteit van onze inwoners
o
o

PRO Sliedrecht vindt dat er een nieuwe visie op huisvesting moet komen;
PRO Sliedrecht gaat voor een Proeftuin met Tiny Houses.

Het regionale woning-verdeelsysteem staat voor PRO Sliedrecht ter discussie en zou
moeten worden aangepast aan deze tijd. Zo maken jongeren of koppels die uit elkaar gaan
nu nog minimale kans op een zelfstandige woning in ons dorp.
Een nieuwe visie op huisvesting is hard nodig met aandacht voor starters, langer
thuiswonende senioren, combinatiewoningen waar jong en oud samenleven en de
opkomende markt voor de zogenaamde Tiny Houses. Ook een juiste mix van koop- en
huurwoningen, variaties in bouwstijl en creatief omdenken over hergebruik van winkels,
industriële panden en andere leegkomende ruimten hoort hierin thuis. Voor PRO Sliedrecht
is er geen harde grens tussen bedrijfs- en woongebied, tenzij combinaties gevaar voor
(bijvoorbeeld) de gezondheid zouden opleveren.
PRO Sliedrecht kiest voor evenwichtig opgebouwde wijken waar het goed wonen, werken en
verblijven is. Een mix van jong en oud, rijk en arm, diverse gezindten, Sliedrechts of een
migratieachtergrond zorgen ervoor dat een buurt leefbaar is, waarbij voorzieningen binnen
handbereik zijn.

 Zorg en sociaal beleid
o
o

PRO Sliedrecht vindt dat niemand tussen wal en schip mag vallen omwille van
zijn of haar portemonnee;
Wij pleiten voor een aanvullend lokaal beleid ter bevordering van eigen regie en
zelfstandigheid voor iedereen.

Ons uitgangspunt blijft dat we op sociaal en zorggebied moeten uitkomen met het geld dat
wij krijgen vanuit het Rijk.
Voor PRO Sliedrecht staat voorop dat, welke situatie zich ook voordoet, kinderen nooit de
dupe mogen worden van de omstandigheden binnen het gezin. Zij hebben recht op goede
huiselijke omstandigheden, goede scholing en een sociale leefomgeving, waaraan ze volop
kunnen meedoen.
PRO Sliedrecht vindt dat er voor iedereen een sociaal vangnet moet zijn. Dit vangnet
voorziet niet alleen in de basisbehoeften, maar kijkt ook naar de persoonlijke
omstandigheden. Maatwerk is dus een vereiste.
Sliedrechters hebben het recht op zelfregie. Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en
zelfontplooiing zijn basisbehoeften. Er moet worden ondersteund waar nodig en waar dat
kan moet worden losgelaten.

 Mobiliteit
o
o
o

30 kilometerzones moeten zo ingericht worden dat men er ook echt niet harder
dan 30 km/uur kan rijden;
Bevordering van het fietsgebruik in ons dorp ;
Fietsers verdienen voorrang op de rotondes binnen Sliedrecht.

Begin 2017 was er veel te doen over het zogeheten Verkeers- en mobiliteitsplan 2017 –
2040. PRO Sliedrecht vindt dat met de uitvoering haast moet worden gemaakt. In mei 2017
is besloten dat er in 2018 en 2019 voor € 3.350.000 geïnvesteerd wordt in de mobiliteit
binnen Sliedrecht. De oplossingen op en rond de Craijensteijn krijgen voor PRO Sliedrecht
hierin voorrang. Daarnaast wordt door deze investering een groot deel van de verwachte
toekomstige knelpunten op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor de
fiets, openbaar vervoer of auto, bij voorbaat opgelost. Voor PRO Sliedrecht is het van belang
dat deze afspraken worden nagekomen en niet worden vertraagd.
Fietsers moeten veel meer gefaciliteerd worden. Wij pleiten al langer voor voorrang op
rotondes en het wordt nu echt eens tijd dat Sliedrecht deze stap gaat maken. Ook vrij
liggende fietspaden (nieuw aan te leggen en al bestaande) hebben onze duidelijke voorkeur.

Milieu

 Duurzaam denken, doen en leven moet de standaard worden
o
o
o

Duurzaamheid is de basis van het gemeentelijk beleid;
Innovatieve projecten van voorlopers worden omarmd;
PRO Sliedrecht vindt nog steeds dat de aandelen van ENECO verkocht kunnen
worden en de opbrengst daarvan ten goede moet komen van de duurzaamheid.

Duurzaamheid moet de basis zijn in al het gemeentelijk beleid. Wil Sliedrecht de slagen
maken die nodig zijn, dan moet duurzaamheid de leidraad worden en vast onderdeel worden
van afwegingen en besluitvorming. De gemeente is het goede voorbeeld en biedt
stimulerende maatregelen door financiële prikkels of faciliteiten. Bij nieuwe projecten vormt
duurzaamheid de rode draad.
Voorlopers op bijvoorbeeld duurzaamheidsgebied worden ondersteund en gefaciliteerd door
de gemeente. Een duurzame toekomst is alleen bereikbaar als de handen ineen worden
geslagen en er samengewerkt wordt.
De opbrengst van de verkoop van de aandelen van ENECO moet gebruikt worden om op het
terrein van duurzaamheid slagen te slaan en kan niet zomaar aan andere zaken besteed
worden.

 Uitstoot van vervuilende stoffen, zoals GenX door vervuiler
Chemours/DuPont, moet aan banden gelegd worden
o
o

Sliedrecht zet alle legitieme middelen in om de gezondheid en veiligheid van de
Sliedrechters te waarborgen;
Naast de vervuiling door Chemours/Dupont vraagt ook de luchtkwaliteit
(fijnstof) de inzet van verbeterende maatregelen en middelen;

PRO Sliedrecht gelooft in de kracht van samenwerking met de vergunningverlener en
handhaver van de vergunning (Provincie Zuid-Holland) op het dossier Chemours/DuPont.
PRO Sliedrecht blijft het vergrootglas houden op dit bedrijf, totdat alle gemaakte fouten,
tekortkomingen en beperkingen in de regelgeving boven tafel zijn. Het bedrijf naar een
minder dicht bewoond gebied verplaatsen heeft onze voorkeur, maar PRO Sliedrecht
realiseert zich daarbij de (o.a. financiële) gevolgen.
Daarnaast vinden wij dat alle rechtsmiddelen moeten worden ingezet om de
gezondheidsbelangen van de Sliedrechters te beschermen.
Luchtkwaliteit is levenskwaliteit. PRO Sliedrecht vindt dat alle geschikte maatregelen en
middelen ingezet moeten worden om deze problematiek te lijf te gaan. Bewuste aanplant van
fijnstof opnemende bomen en struiken is daarbij een praktisch voorbeeld.

 Het vergroenen van ons dorp biedt kansen om gezondheid,
recreatie en dierenwelzijn naar een hoger niveau te tillen
o
o
o

Het Recreatief Knooppunt lijkt een feit, kansen die daar liggen om te
vergroenen pakken wij met beide handen aan;
De gemeente is voortrekker en voorbeeld om samen met haar inwoners anders
naar het groenbeleid te kijken;
Bijen, vlinders en andere insecten worden beter beschermd.

Het Recreatief Knooppunt Sliedrecht (RKS) lijkt, ondanks onze principiële tegenstem, een
feit. Die tegenstem wil niet zeggen dat PRO Sliedrecht nu aan de kant gaat zitten. Wij zetten
ons actief in om het RKS zo groen mogelijk te krijgen en daarmee het Groene Hart zoveel
mogelijk groen te laten blijven.
“Vergroenen” is een werkwoord en is daarmee onderdeel van plannen en ontwikkelingen.
Het onnodig kappen van bomen moet stoppen. Bewustwording van nut en belang van
bomen en groengebieden door voorlichting, educatie en voorbeeldgedrag van de gemeente
moet stukken beter. Toepassen van wintergroen is een mogelijkheid om ook in de koudere
wintermaanden het aanzicht van ons dorp te verfraaien. De middenberm van de
Rembrandlaan-West blijft voor ons het voorbeeld voor andere middenbermen langs
(bijvoorbeeld) de Thorbeckelaan en Deltalaan.
De gemeente geeft inwoners meer zeggenschap over het groen(beleid) in hun wijken.
Vergroenen doe je namelijk samen.
Kwetsbare dieren zoals bijen, vlinders en andere insecten zijn van groot belang voor onze
natuur en daarmee voor ons. Bij het groenbeheer wordt nadrukkelijk rekening gehouden met
deze diertjes. Specifiek plantenaanbod is een mogelijkheid, die we graag zien uitgewerkt.
Daarnaast stimuleert de gemeente imkers om op gemeentelijke gronden en gebouwen
bijenkasten te plaatsen. Daarmee krijgen bijenvolken een goede plek in ons dorp. Kansen
liggen hiervoor bijvoorbeeld in het Recreatief Knooppunt Sliedrecht als ook op het dak van
het gemeentekantoor.

NAWOORD
Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 is ontstaan door met veel inwoners, organisaties,
verenigingen, bedrijven, ondernemers en leden te praten. Voor de komende jaren leggen wij
hiermee een programma neer waar wij als vereniging en partij heel graag mee aan de slag
gaan. Samenwerking zoeken wij graag, ook regionaal, maar alleen als het aantoonbare
meerwaarde (financieel of kwalitatief) heeft voor onze inwoners.
De afgelopen 4 jaar hebben wij als coalitiepartner Sliedrecht mee mogen besturen. Voor ons
de eerste keer, waar wij veel wijze lessen uit geleerd hebben. Ging alles goed? Nee zeker
niet, het kan vele malen beter. Maar wij hebben de laatste 4 jaar ook veel voor elkaar
gekregen en daar zijn wij trots op. Zijn wij klaar? Nee, zeer zeker niet. Ons dorp verdient nog
veel meer geel in al haar uitingen.
Wij hebben uw steun en stem hard nodig om Sliedrecht het dorp te laten zijn… waar
verbinden, versterken en verbeteren gewoon is.

Gewoon Sliedrecht… gewoon PRO Sliedrecht

