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Slydregt.NU gewoon realistisch!
Voorwoord
Slydregt.NU is een jonge en moderne partij. De partij wil zich profileren als een partij die
kijkt naar het algemeen belang voor de gehele Sliedrechtse gemeenschap. Ons inziens staat
een goed politiek beleid los van geloofsovertuiging. Wij willen als partij er zijn voor iedere
inwoner binnen onze gemeente. Iedereen is welkom, van jong tot oud, gelovig of juist niet
gelovig, of waar iemand ook vandaan komt. Slydregt.NU respecteert iedereen. Wij zijn er
voor u, en namens u!
Slydregt.NU hecht ook veel waarde aan de Nederlandse historie. Zo vinden wij het belangrijk
dat bijvoorbeeld dodenherdenking ook écht kan geschieden op 4 mei, en bevrijdingsdag kan
worden gevierd op 5 mei, ook al vallen beide data in een bepaald jaar op een
zondag. Slydregt.NU ziet kerk en staat als gescheiden van elkaar. Wij zetten daarom in op de
mogelijkheid tot meer vrijheid van keuze qua bijvoorbeeld winkel en horeca openingstijden
beleid. Wij vinden het belangrijk dat de ondernemer zélf hieraan zijn of haar invulling kan
geven. Wij verplichten niets, maar moedigen dus ook niets aan.
Slydregt.NU vind het belangrijk dat we de jongeren weten te behouden binnen onze
gemeente. Zo zetten wij in op de mogelijkheden tot het verkrijgen van meer sociale
huurwoningen en meer mogelijkheden tot de bouw van nieuwe starterswoningen. Jongeren
die op zoek zijn naar een huurwoning, en die al jaren staan ingeschreven via Woonkeus,
genieten dan ook de eerste keus. De jongeren zijn tenslotte onze toekomst, laten we dan
ook voorkomen dat zij hierdoor elders op zoek gaan naar een woning!
Slydregt.NU is gebouwd op fundamenten uit meerdere ideologieën. Slydregt.NU kan zich
daardoor een conservatief-liberale partij met een vleugje Fortuynisme noemen. Uniek in
haar uitgangspunten is de centrale positie van de Sliedrechter met zijn belangen. Beleid
moet met de Sliedrechtse burger worden ontwikkeld en niet zoals nu het geval is door alleen
de bestuurders (ambtenaren). De Sliedrechter moeten worden betrokken bij het
ontwikkelen van plannen en activiteiten in hun wijken. Wijken moeten meer worden
afgestemd op de belangen van de Sliedrechter. Dit geldt ook voor de ondernemers op de
bedrijventerreinen. De individuele mens met zijn individuele belangen moet veel meer bij
alles “centraal” worden gesteld door de gemeente Sliedrecht.
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Inleiding
In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij de komende vier jaar voor staan en welke
onderwerpen wij bespreekbaar willen maken in de raad. Als het aan ons ligt zijn alle
onderwerpen bespreekbaar en zet Slydregt.NU zich in om alles bespreekbaar te maken.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gaat om de inwoners van Sliedrecht en niet om het behagen van Haagse
partijbaronnen
De Sliedrechters bepalen wat belangrijk is
De gemeente luistert en helpt de inwoners bij wat zij belangrijk vinden
De gemeente zorgt voor fijn wonen, werken en recreëren in Sliedrecht
Sliedrecht moet zelfstandig blijven en over eigen grondgebied beslissingen nemen
Overbodige belastingen zoals de hondenbelasting afschaffen
Zorgen voor een schoon Sliedrecht en criminaliteit hard aanpakken
Sliedrechtse zorg en gezondheid voor alles!
Rijk aanbod van woningen en geen voorrang voor statushouders
Wonen en recreëren over de spoorlijn in de toekomst
Voldoende activiteiten voor jong en oud gedurende 7 dagen per week
Gemeente zet in op Sliedrechtse ondernemer
Goede en veilige ontsluitingswegen tussen de Merwede, A15 en het spoor
Breed en praktisch onderwijsaanbod
Behoud van onze tradities en cultureel erfgoed
Recreatie
Realistische energietransitie zonder kostenstijging

Vrijheid, veiligheid, eerlijkheid en meer inspraak voor de Sliedrechter in ons dorp. Daar gaan
we voor. Wilt u een Sliedrecht dat staat voor zijn identiteit en ambitie? Stem dan gewoon
realistisch op 16 maart 2022 op Slydregt.NU
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Het gaat om de inwoners van
Sliedrecht en niet om het behagen
van Haagse partijbaronnen
Slydregt.NU stelt de Sliedrechter centraal. De burger is er niet voor de gemeente, maar de
gemeente is er juist voor de burger. De gemeente luistert veel te weinig naar de burger. De
individuele belangen van de burger worden dan ook niet goed geïnventariseerd. Hierdoor
vindt geen zorgvuldige belangenafweging plaats. In de regio kiezen wij voor de Sliedrechter.
En voor de toekomst van Sliedrecht. Hier is geen sprake van goede democratische
besluitvorming. Het moet weer om de Sliedrechter gaan.
• gemeente moet Sliedrechter faciliteren
• beter naar Sliedrechter luisteren
• we gaan naar de Sliedrechter toe
• meer ruimte voor initiatieven van uit de Sliedrechter
• geen onnodig dure onderzoeken meer
• problematiek Watertorenterrein
• problematiek Voetbal(velden) verplaatsing
• problematiek Winklerplein
• gevaarlijke verkeerssituaties en wegwerkzaamheden

De Sliedrechters bepalen wat belangrijk is
De stand van de democratie in Sliedrecht is zorgwekkend door het onvermogen van de
gemeente om goed naar de burgers te luisteren en de burgers bij de besluiten te betrekken.
De gemeente neemt hierdoor besluiten waarbij er te weinig naar de Sliedrechter is
geluisterd.
• stand van de democratie is zorgwekkend
• geen coalitieakkoord maar een raadsprogramma
• vrijheid van meningsuiting moet worden gekoesterd
• gelijkheid van mannen en vrouwen, en de verdere alfabet gemeenschap
• scheiding van kerk en staat moet strikt worden doorgevoerd
• wij pleiten voor zondagsvrijheid
• waarborgen van onze Nederlandse tradities (5 mei, Sinterklaas en een knallend Oud
en Nieuw)
• van een wethouder wordt verwacht dat hij in Sliedrecht woont en Sliedrecht kent
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De gemeente luistert en helpt de
inwoners bij wat zij belangrijk vinden
Slydregt.NU wil meer invloed van de Sliedrechters op de inrichting van de gemeente. De
gemeente moet terug naar zijn kerntaken. De (beleids)doelen moeten concreet en meetbaar
worden gemaakt er moet een plan komen met een duidelijke begin en eindpunt.
Sliedrechters zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen. Bij beleidsvorming met
raakvlakken aan wijken, winkelgebieden of bedrijventerreinen moet een referendum
plaatsvinden. De gemeente moet zich uitsluitend richten op haar kerntaken wonen, werken
en recreatie.
• Minder bureaucratie en minder overbodige regels
• Makkelijker maken van aanvragen vergunningen
• Meten van effectiviteit van diensten en daarmee verband houdende functies
• Behouden van oude gemeentehuis, gemeentewerf en vuilophaaldienst
• Gemeente loket (front office) bereikbaar voor ouderen en mindervalide in raadhuis
• Huisbezoek door ambtenaren en portefeuillehouder
• In beeld en geluid uitzenden van raadsvergaderingen doorzetten
• Referenda bij wijk overstijgende plannen zoals afvalbeleid
• Inzetten op zoveel mogelijk vergaderingen publiekelijk toegankelijk maken
• Veiligheid en infrastructuur zijn ook kerntaken

Sliedrecht moet zelfstandig blijven en over
eigen grondgebied beslissingen nemen
De gemeente Sliedrecht moet zelf kunnen beslissen over haar eigen beleid. Maar wel kijken
waar er kansen liggen in de regio. Samenwerken op een gelijkwaardige basis waarbij de
bevoegdheid om te beslissen bij de Sliedrechtse raad blijft.
• Samenwerking (regionale) strategische projecten en gemeentegrens overstijgende
zaken ( zie rapport Marcel Boogers)
• Bevoegdheid voor besluiten moet altijd bij de Sliedrechtse raad blijven
• Geen EU aan de Merwede dus geen Drechtstad
• Samenwerken maar niet samensmelten
• Meervoudig lokaal samenwerken zonder overdracht van bevoegdheden
• Sliedrecht blijft baas in eigen huis
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Overbodige belastingen zoals de
hondenbelasting afschaffen
De gemeente is verplicht de belastingdruk en regeldruk voor de burger zo laag mogelijk te
houden. Het is opvallend dat de beschikbare middelen steeds worden opgemaakt aan goed
bedoelde onzin en niet ten goede komen aan de burger. Laat de burger zelf beslissen over
zijn portemonnee en geeft niet gebruikte belasting terug aan de burger. De burger moet
kunnen inzien hoe belasting wordt besteed en wat de extra waarde daarvan is.
• Belastingdruk verlagen/teruggeven
• Afschaffen hondenbelasting
• WOZ relateren aan wijken en bedrijventerreinen

Zorgen voor een schoon Sliedrecht en
criminaliteit hard aanpakken
Meer voorkomende maatregelen betreffende straatterreur. De ouders moeten worden
aangesproken en zo mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor gedrag van minderjarigen.
En de wijkagent moet samenwerken met het wijkplatform om een preventiebeleid te
ontwikkelen.
• 100% achter onze politie: niet beknotten, maar vrijheid en vertrouwen geven
• Opsporingskansen vergroten door cameratoezicht en kentekenregistratie
• Politiebureau open dag en nacht
• Keiharde aanpak van verborgen criminaliteit
• Overlast inventariseren
• Drugsdealers en locaties in kaart brengen
• Gebiedsverboden

Sliedrechtse zorg en gezondheid voor alles!
Slydregt.Nu is voor duurzaamheid. Duurzaamheid is echter geen doel op zich. Sliedrecht
moet zich steeds realiseren welke doelen er werkelijk toe doen en ook de effectiviteit en
efficiency van haar maatregelen meten. Aandacht voor een veilige leefomgeving met schone
lucht en zuiver drinkwater door zorgvuldige controle van industrie, weg-, water- en
railtransport. Chemische industrie behoort 0 uit de pijp uit te stoten.
• Openheid omtrent goederentransport over A15, Betuwelijn en Merwede
• Inzicht in resultaten snuffelpalen(meter ultra fijnstof) voor de Sliedrechter
• Chemours/DuPont past niet in onze drukbevolkte regio
• Provincie controleren op dumping grond (inlichting transport)
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Rijk aanbod van woningen en geen voorrang
voor statushouders
Binnen de Drechtsteden vindt de verdeling van huurwoningen plaats. Iemand die zich
aanmeld kan een woning in Sliedrecht krijgen maar ook in Papendrecht. Sliedrecht is nog
een van de weinige gemeente die voorrang geeft aan statushouders. Voor Slydregt.NU is
het belangrijk dat de verdeling van statushouders eerlijk gaat Sliedrecht moet niet alles
opvangen. Slydregt.NU staat voor de verdediging van de Westerse kernwaarden: de
democratische rechtsstaat, de vrije markt, de vrijheid van meningsuiting, de
gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s en
de scheiding van kerk en staat.
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•
•
•
•
•
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•

Sliedrechtse normen en waarden centraal stellen
Neutrale overheid: geen hoofddoekjes bij ambtenaren, geen gebedsruimte
Statushouders niet als slachtoffer behandelen.
Zelfde rechten maar ook zelfde plichten voor elke Sliedrechter
Aanspreken op verantwoordelijkheid
Participeren in maatschappij door te werken en Nederlands te spreken
Verzaken van plicht om te integreren relateren aan korting uitkering.
Regulier Sliedrechts onderwijs betrekken bij scholing en integratie.
Benoemen van problemen
Geen voorrangsregeling meer voor statushouders

•

Bij een bijstandsuitkering hoort een tegenprestatie

Wonen en recreëren over de spoorlijn in de
toekomst
Slydregt.NU is voor bouwen over de spoorlijn. Hier kunnen sportterreinen en waterpartijen
met strandjes worden aangelegd. Eindelijk kan aan de bestaande breedtesport de
mogelijkheid worden gegeven om een toekomstvisie te verwezenlijken. De bestaande
terreinen tussen en grenzend aan de spoorlijnen en A15 kunnen worden gereserveerd voor
bedrijventerreinen. De overige ruimte moet worden bestemd voor woningbouw en moet er
initiatief zijn voor de Sliedrechter. Hier moeten ook vrije kavels worden uitgegeven voor
laagbouw. In de gemeente Sliedrecht kan dan herbestemming plaatsvinden van verouderde
plangebieden. De WOZ-heffing moet aantoonbaar worden gebruikt voor de betreffende
wijk. Sliedrechters moeten door middel van kleinschalige wijken en wijk platforms worden
betrokken bij plannen en activiteiten in eigen wijken. Vrijwilligersprojecten moeten worden
ondersteund.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vorm geven aan de woningbouwopgave van 2500 woningen
Wijken moeten meer kleinschalig worden samengesteld
Relatie tussen OZB en wijk
Werkgelegenheids-, re-integratie- en/of resocialisatie projecten ten behoeve van
onderhoud openbare ruimte.
Sociale cohesie in wijken herstellen
Innovatief groenonderhoud en gladheidsbestrijding
Sliedrechters of economisch gebonden hebben voorrang bij sociale huurwoningen
Betaalbare (huur)woningen voor starters
Eerst infrastructuur dan bouwen
Welstandscommissie afschaffen
Meer diversiteit in woningaanbod
Voldoende vrije kavels om individuele woonwensen te vervullen
Laagbouw over het spoor, geen hoogbouw of bouwprojecten
Duidelijkheid over toekomst bouwgrond Watertorenterrein.
Levensloopbestendig bouwen
Tiny House

Voldoende activiteiten voor jong en oud
gedurende 7 dagen per week
Jongeren horen erbij. In de wijken moet een breed en geïntegreerd jongerenbeleid worden
ontwikkeld. Jongerenbeleid houdt niet op bij de stichting SOJS. Alle knelpunten moeten
worden geïnventariseerd en door een breed team met jeugd hulpverleners, wijkagent,
onderwijs, ouders en jeugd zelf worden ontwikkeld.
•

Zelf ontwikkelen van beleid

•

Jongerenraad 11 t/m 18 jaar

•

Overlast is onderdeel van het probleem

•

NIX-feesten organiseren voor jongeren

•

Schoolzwemmen continueren

•

Bonkelaarhuis behouden

•

Integratie in wijkplatforms

•

Evenementen op het Burg. Winklerplein

•
Nachtbus 491 behouden tussen Sliedrecht – Rotterdam in gehele weekend en op
feestdagen

in de wijken moet de oudere mens meer centraal worden gesteld in het kader van WMO en
zorgwetgeving moet zorg op maat worden geboden. In de kleinschalige wijken moet zorg op
maat worden geboden in samenwerking met een team in het kader van WMO en
zorgwetgeving.
•

Zelf ontwikkelen beleid

•

Dementie vriendelijk in samenwerking met Stichting Alzheimer Nederland

•

Bereikbaar gemeenteloket (front office)

•

Aanpakken ouderenwerkloosheid

•

Doelgericht armoede beleid

•

Initiatieven in wijken om eenzaamheid te voorkomen

•

Gratis ov voor ouderen 65+

•

Stimuleren gemeenschappelijke activiteiten in wijken
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Gemeente zet in op Sliedrechts ondernemer

Het bedrijfsleven zorgt voor onze inkomsten en moet worden gekoesterd. Slydregt.NU
wil dat de ondernemer meer betrokken wordt bij de inrichting en het onderhoud van zijn
winkelgebied en/of bedrijventerrein. De WOZ-heffing moet aantoonbaar worden
gebruikt voor het betreffende winkelgebied of het betreffende bedrijventerrein. In dit
verband kunnen gemeentelijke regels verdwijnen. De Algemene Verordening moet
worden afgeslankt. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen handelen. De
ondernemer is zelf verantwoordelijk voor opening- en sluitingstijden van horeca en/of
winkels. Belanghebbenden in het bijzonder klanten en personeel zullen de ondernemer
wel op zijn beleid aanspreken. De overheid is geen ondernemer en moet zich ook niet
met ondernemen bemoeien. Ondernemers moeten zich aan de wet houden en de
overheid moet de wet handhaven. Slydregt.NU is voor industrie en werkgelegenheid,
maar ondernemers moeten vergunningsvoorwaarden nakomen.
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•

Betrekken bij inrichting en onderhoud winkelgebied en de bedrijventerrein

•

Relatie tussen OZB en winkelgebieden en bedrijventerreinen

•

Alleen aanbesteden als het niet anders kan

•

Voorkeur voor lokale bedrijfsleven.

•

Voldoende bedrijfslocaties

•

Lastenverlaging voor bedrijfsleven

•

Stimuleren vestigingsklimaat

•

Modernisering van winkelgebieden en bedrijventerreinen stimuleren

•

Horeca vergunningen versoepelen

•

Ruimhartig terrassen beleid

•

Vrije opening- en sluitingstijden

•

Wees loyaal gun lokaal

Goede en veilige ontsluitingswegen tussen de
Merwede, A15 en het spoor
Slydregt.NU mist een degelijke visie op het hoofdwegennet in de gemeente. Er is sprake van
een groot aantal gevaarlijke en onlogische verkeerssituaties. Een gedeelte is kennelijk
bewust aangelegd met het oogmerk om de snelheid van het verkeer te vertragen. Hierdoor
worden echter juist gevaarlijke situaties gecreëerd. Weer andere situaties zijn ontstaan door
het kiezen van een goedkopen oplossing zonder over de risico’s na te denken. De A15 is een
gevaarlijke en vervuilende verkeersader dwars door Sliedrecht. Particuliere initiatieven voor
openbaar vervoer tussen spoorverbindingen, waterferry’s, wijken en bedrijventerreinen met
behulp van shuttles moet worden gesteund. De aanleg van een metroverbinding met
Papendrecht, Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht Ridderkerk, Rotterdam is geen utopie. De
ontsluiting van Sliedrecht intern en extern moet sterk verbeteren door een geïntegreerd
beleid.
• Out of the box denken
• Inventariseer knelpunten
• Betere doorstroming in het dorp
• Beperkende verkeersmaatregelen op hoofdwegen verwijderen.
• Gevaarlijke bochten, kruispunten en splitsingen wegnemen
• Onlogische verkeerssituaties wegnemen
• Spitsstroken openen
• Betere planning van de wegwerkzaamheden
• Taxishuttles
• Aansluiting meerdere openbare vervoeren (trein, bus, waterbus)

Breed en praktisch onderwijsaanbod
Onderwijs moet voldoende en divers worden aangeboden op basis- en middelbaar niveau in
het kader van leerplicht en volwassenenonderwijs
• Onderwijs meer richten op plaatselijke bedrijfsleven zoals scheepsbouw, bouw,
bagger, zorg etc.
• Meer samenwerking tussen gemeente en regulier onderwijs met betrekking tot
bijscholing, en herscholing.
• Samenwerking met bedrijfsleven bij afstemming onderwijspakket op de praktijk
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Behoud van onze tradities en cultureel
erfgoed
Slydregt.NU zet zich in om de Nederlandse cultuur te beschermen. Slydregt.NU wil op alle
openbare gebouwen en in de raadzaal de Nederlandse vlag te zien is, en houdt onze
Nederlandse tradities in ere: Sinterklaas (en Zwarte Piet!), Kerstmis, Pasen, vuurwerk etc. Op
4 mei gedenkt Slydregt.NU de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Op 5 mei wordt onze
bevrijding gevierd. Dat blijft zo. Als 5 mei Bevrijdingsdag op zondag valt dan wordt deze dag
uit respect ook op zondag gevierd voor degene die gevochten hebben voor onze vrijheid.
Alleen musea met lokale, regionale of nationale toegevoegde waarde en voldoende
interesse van de burgers komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Slydregt.NU
houdt de subsidies voor deze musea, ons erfgoed en bibliotheken in ere. Slydregt.NU wil
flink korten in het budget van instellingen die alleen met subsidies levensvatbaar zijn.
• Creatief centrum behouden
• Culturele activiteiten in Lockhorst
• Nederlandse en Sliedrechtse vlag in de raadszaal
• Een interactief Baggermuseum en kennis centrum

Recreatie
Het ontbreekt aan een geïntegreerd breed opgezet sportbeleid. Opvallend is het gebrek aan
aandacht voor sport- en zalencomplex de Lockhorst. Het beheer door Optisport is onder de
maat en niet in overeenstemming met de wensen van de burger. Het complex behoort te
worden omarmd en onderdeel te worden van een nieuwe visie betreffende sport en
conferentiecentrum. Met name activiteiten voor jongeren en ouderen organiseren zoals
baggerfestival, baggerpop en smartlappenkoor.
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•

Breedtesport in Sliedrecht koesteren

•

Beheer van Lockhorst terug naar gemeente

•

Gebruik Lockhorst als sport en conferentiecentrum herijken

•

Gratis sporten voor 65-plussers en een gereduceerd tarief tot 12 jaar

•

Sportterreinen over de spoorlijn in Sliedrecht Buiten.

•

Sportverenigingen met raad en daad steunen

•

Baggermuseum en experience

Realistische energietransitie zonder
kostenstijging
Slydregt.NU ziet dat er een energietransitie gaande is. We moeten hier niet in doorslaan
door overal maar windmolens en zonnepanelen neer te zetten. Natuurlijk is er ruimte voor
zonnepanelen op daken van bedrijven en huizen maar ook geluidsschermen naast de A15.
Hierbij moet goed gekeken worden wat past binnen de omgeving. Hiernaast moet het
betaalbaar blijven voor de Sliedrechter iedereen moet mee kunnen.
•

Zonnepanelen kunnen maar niet overal

•

Geen windmolens

•

Onderzoeken andere mogelijkheden

•

Keuzevrijheid blijft belangrijk

•

Soepele overgang
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