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Voorwoord Justin Doekhi 

 
Maassluis is een mooie stad met een gezellig dorps karakter. Ik 

ben zelf al 27 jaar een trotse Maassluizer en ik heb de stad in die 

tijd letterlijk en figuurlijk zien groeien; erg mooi om te zien! We 

zullen echter met z’n allen hard moeten werken om Maassluis 

ook in de toekomst te laten floreren. 

 

De toekomst heeft een hoop onzekerheden in het verschiet, 

maar tegelijkertijd biedt de toekomst ook een hoop kansen. D66 

wil die kansen benutten om de stad verder te laten ontwikkelen. 

In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij Maassluis 

klaarmaken voor de toekomst. Bij de totstandkoming van dit 

programma zijn we uitgegaan van onze D66-idealen: 

 

- Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

- Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 

- Beloon prestaties en deel de welvaart 

- Denk en handel internationaal 

- Koester grondrechten en gedeelde waarden 

 

Zoals gezegd moet Maassluis klaar worden gemaakt voor de 

toekomst. Hoe mooi zou het zijn om de levensstandaard van de 

Maassluizers te verhogen en de afstand tussen bestuur en 

inwoners te verkleinen middels de inrichting van een Smart City? 

Zou het niet fantastisch zijn om dé stad te zijn waar innovatieve 

en duurzame ondernemers zich willen vestigen? Is het niet 

geweldig als Maassluis in 2040 CO2 neutraal is en daarom niet 

meer bijdraagt aan klimaatverandering? Wat mij betreft 

allemaal prachtige initiatieven die zullen bijdragen aan een 

duurzame ontwikkeling van de stad Maassluis. 

Maassluis is een stad waarbij water, historisch maar ook 

tegenwoordig, een grote rol speelt. We doen te weinig met de 

kansen die het water te bieden heeft. Maassluis ligt in het 

centrum van de metropoolregio Rotterdam/Den Haag en ligt 

aan de Nieuw Waterweg. De A20 is een van de drukste wegen 

van het land. Een waterbusverbinding naar Vlaardingen/ 

Schiedam/Rotterdam zou wat ons betreft niet meer dan logisch 

zijn. Een mooi voorbeeld van de kansen die het water rondom 

en in Maassluis te bieden heeft.     

 

D66 Maassluis heeft zichzelf ook vernieuwd en klaar gemaakt 

voor de toekomst. Naast onze ervaren kandidaat raadsleden 

ben ik erg trots om te mogen samenwerken met onze nieuwe 

politieke talenten. Een erg enthousiaste club mensen met echte 

D66-idealen. We gaan er met z’n allen voor om Maassluis te 

laten floreren. 

 

 

 

D66 Maassluis,  

klaar voor de toekomst! 
 

Justin Doekhi 
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1. Onderwijs 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Een jongerengemeenteraad 

• Staat het onderwijs in verbinding met de maatschappij 

• Wordt ingezet op alle facetten van de brede 

ontwikkeling van jongeren 

• Jaarlijks een Onderwijsconferentie 
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1.1 Randvoorwaarden voor beter onderwijs 

Een belangrijke voorwaarde voor goede persoonlijke 

ontwikkeling is dat iedereen gelijke kansen krijgt. Het onderwijs 

vormt de belangrijkste aanjager voor het ontwikkelen van 

sociale vaardigheden en het bevorderen van verbinding en 

dialoog als antwoord op de groeiende tweedeling in onze 

maatschappij. En dus ook in Maassluis.  

Daarom wil D66 dat er in het onderwijs behalve voor 

cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaams-

beweging, de sociale ontwikkeling van het kind en eventuele 

problemen thuis.  

De gemeente dient te zorgen voor kwalitatief goede 

schoolgebouwen. De gebouwen moeten geschikt zijn voor 

multifunctioneel gebruik en een prettig binnen- en buiten-

klimaat hebben. Daarbij dient er ook voldoende aandacht 

besteed te worden aan veiligheid. Verder is het voor de 

kwaliteitsbewaking van het onderwijs belangrijk dat de 

gemeente zoveel mogelijk kennis en expertise van het 

Kenniscentrum MVS overneemt. De Onderwijsmonitor is 

daarbij zeker een belangrijke informatiebron. 

 

1.2 Ontwikkelen van nieuwe verbindingen 

Door toenemende en complexere zorgvragen binnen en 

buiten het onderwijs wil D66 nieuwe verbindingen ontwikkelen 

tussen het onderwijs, jeugdzorg en bijvoorbeeld het taalhuis. 

Zo kan voorkomen worden dat problemen zoals taal-

achterstand, schoolverzuim, pesten, schulden of een 

instabiele thuissituatie ontstaan of escaleren. Deze problemen 

beïnvloeden onder meer de leerprestaties van kinderen en 

jongeren.  

Daarom is het belangrijk om passend onderwijs te kunnen 

bieden. Dat kan alleen als iedereen samenwerkt. 

De Adviesraad voor Samenlevingszaken kan hier een 

belangrijke ondersteunende rol spelen en moet de plaats 

innemen van de Maassluise Onderwijs Raad (MOR). Ook 

leerplichtambtenaren moeten bij de genoemde problemen 

betrokken worden. 

 

1.3 Faciliteren van aanvullende activiteiten 

D66 vindt het belangrijk om gelijke kansen binnen en buiten 

het onderwijs te realiseren. Gemeentelijke achterstands-

gelden moeten gericht worden ingezet om – in samenwerking 

met het wijkteam – ieder kind dat deze hulp nodig heeft een 

kans op leren en verdere ontplooiing te geven. Met de Ervaar 

Maassluispas kan onder andere een gratis lidmaatschap van 

de bibliotheek worden verschaft, om daar met hulp van het 

taalhuis aan leesachterstand te werken. Ook wil D66 de inzet 

van taalcoaches bevorderen, zodat een taalachterstand 

voor niemand een obstakel is om mee te doen. 

 

1.4 Inzetten op brede ontwikkeling van kinderen en jongeren 

D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zich breed 

ontwikkelen. Het is goed dat er daarom meer aandacht komt 

voor cultuur, techniek, gezondheid, natuur en sport en 

bewegen. Vanuit de gemeente moet het initiatief komen om 

het Sport- en Cultuurmenu in de Ervaar Maassluispas op te 

nemen. Hiermee krijgen alle jongeren de kans voor een 

bepaalde tijd gratis aan bijvoorbeeld activiteiten van een 

vereniging deel te nemen.  
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1.5 Instellen jongerengemeenteraad  

D66 wil in Maassluis een adviserende jongerengemeenteraad 

realiseren, die (ongevraagd) advies geeft over divers 

jeugdbeleid. Deze raad staat open voor jongeren in de leeftijd 

12 tot en met 18 jaar en woonachtig in Maassluis, zodat deze 

groep niet vergeten wordt in de gemeenteraad. De ervaring 

die de leden van de jongerenraad opdoen, past goed in het 

stimuleren van hun brede ontwikkeling. Bovendien weet de 

gemeente beter wat er onder de jeugd leeft. 

 

1.6 Grensverleggend onderwijs 

D66 hecht sterk aan een brede ontwikkeling van jongeren, ook 

buiten de eigen stads- en landsgrenzen. De wereld laat zich 

nu eenmaal niet meer door landsgrenzen begrenzen. We zijn 

blij met de ELOS-school in onze gemeente en verwachten dat 

ook de gemeente – in overleg met de school – bijdragen levert 

aan onder andere het uitwisselingsprogramma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Aansluiting onderwijs - bedrijfsleven bevorderen 

Maassluis ligt in een zeer interessante omgeving, aan het 

water en te midden van groen. In de directe omgeving zijn 

kleine en grootschalige industrie en onderwijsinstellingen van 

vmbo tot en met universiteit.  Er zijn vele mogelijkheden om 

daarmee als gemeente verbindingen aan te gaan ten 

behoeve van zowel de scholen en docenten, de leerlingen, 

partners uit het bedrijfsleven en natuurlijk de gemeente zelf. 

 

De gemeente en de politiek moeten actief het onderwijsveld 

en diverse mogelijke partners samenbrengen. Partners uit 

bijvoorbeeld het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen 

en het sociale domein. Dat kan bijvoorbeeld in een jaarlijkse 

(onderwijs)conferentie maar zeker ook in regelmatig overleg. 

Het doel is niet alleen van elkaar te leren, maar zeker ook om 

bijvoorbeeld (snuffel)stages, traineeplekken en arbeids-

oriëntatie ten behoeve van studievoorlichting (zie ook 

hoofdstuk 3) voor de Maassluise leerlingen te realiseren. Het is 

niet alleen handig, maar ook van groot belang dat alle spelers 

gebruikmaken van elkaars netwerk. 
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2. Bestuur en Burger 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Neemt de gemeente haar inwoners serieus 

• Komen burgers aan het woord 

• Zijn er sterke lokale media 

• Zijn we transparant 

• Kan iedereen meedoen

 

  



8 
 

2.1 Bewonersinitiatieven 

Bewoners in Maassluis zitten vol goede ideeën over 

verbeteringen in hun stad. Initiatieven vanuit Maassluizers 

moeten dan ook de (financiële) ruimte krijgen die ze 

verdienen. D66 wil dat de gemeente zich actief opstelt en 

ervoor zorgt dat men de weg weet te vinden naar onder 

andere het wijkbudget. De mogelijkheden die er voor burgers 

zijn, moeten goed te vinden zijn. 

 

2.2 Raadsvoorstellen vanuit de inwoners 

D66 wil dat alle inwoners van Maassluis zelf een raadsvoorstel 

kunnen indienen. Een voorstel dat door voldoende inwoners is 

ondertekend, moet door de gemeenteraad worden 

behandeld. De gemeente moet jaarlijks een bedrag 

vrijmaken voor het uitvoeren van deze voorstellen. Er moeten 

wel regels worden opgesteld over de uitwerking van het 

ingediende raadsvoorstel, bijvoorbeeld over de financiële 

onderbouwing. 

 

2.3 Burgertop  

D66 verwelkomt vormen van een burgertop in Maassluis. De 

gemeente moet openstaan voor regelmatige consultatie van 

inwoners, zoals een G1000-initiatief, waarbij een groep 

inwoners van Maassluis op basis van loting wordt uitgenodigd 

om in gesprek te gaan over wat zij belangrijk vinden voor 

Maassluis. Deze initiatieven dienen gesteund te worden door 

inwoners, maar D66 staat voor een gemeentebestuur dat de 

uitkomsten van dergelijke burgertoppen omarmt. 

 

 

2.4 Goed reageren op berichten van inwoners 

Wat D66 betreft moeten burgers het gevoel hebben dat ze 

gehoord worden. Te vaak is de gemeente laks bij het reageren 

op vragen, berichten of klachten van haar inwoners. De 

gemeente moet berichten oppakken, zich actief opstellen en 

de gemeentelijke klachtenregeling serieus nemen. 

 

2.5 Coalitieakkoord op hoofdlijnen 

D66 wil dat de volgende coalitie geen in beton gegoten 

coalitieakkoord, maar een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die 

manier is er ruimte voor wisselende meerderheden in de raad 

op onderwerpen die niet tot de hoofdlijnen behoren. Zo 

kunnen partijen in de raad hun eigen afwegingen maken en 

kan er beter worden geluisterd naar de wensen van de 

inwoners van Maassluis.  

 

2.6 Transparantie 

De gemeenteraad moet haar controlefunctie goed kunnen 

uitoefenen. Daarom is het van belang dat het college van 

B&W transparant optreedt. Achterkamertjespolitiek is slecht 

voor het aanzien van de politiek. Overal moet over 

gedebatteerd kunnen worden, zodat iedereen er toegang tot 

heeft. Daarbij moeten behandelde stukken goed te vinden 

zijn voor inwoners van Maassluis. Geheimhouding van stukken 

moet zoveel mogelijk beperkt worden. 
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2.7 Stimuleringsfonds lokale journalistiek 

Lokale media spelen een belangrijke rol in de informatie-

voorziening over en van politiek, maar crucialer is hun 

controlefunctie. Lokale media moeten deze functie kunnen 

blijven uitoefenen. Inwoners van Maassluis hebben recht op 

kritische journalistiek en het democratisch gehalte van de 

gemeente wordt hierdoor versterkt.  

D66 wil dat er onderzoek wordt gedaan naar een 

onafhankelijk stimuleringsfonds voor lokale journalistiek, zoals 

dat onlangs in Leiden is ingesteld. Het doel van dit fonds is het 

bevorderen van lokale onderzoeksjournalistiek, factchecking 

en het belichten van onderbelichte onderwerpen. Als cruciale 

voorwaarde hiervoor stelt D66 wel dat dit fonds volledig 

onafhankelijk en zelfstandig dient te zijn! Een onafhankelijke 

stichting zou hier bijvoorbeeld voor kunnen worden opgericht.  

 

2.8 Integriteit 

Lokale bestuurders moeten open zijn over eventuele 

conflicterende belangen. Indien er mogelijk sprake is van 

belangenverstrengeling, moet de gemeenteraad hierover 

worden ingelicht en de betreffende bestuurder hier in het 

openbaar verantwoording over afleggen. Dit alles geldt 

natuurlijk ook voor raadsleden. 

 

2.9 Samenwerkingsverbanden 

Wat D66 betreft zijn er nu veel samenwerkingsverbanden met 

andere steden, waar te weinig democratische controle op is. 

Daarom wil D66 het aantal samenwerkingsverbanden tot het 

absolute minimum beperken. Maassluis gaat alleen een 

samenwerkingsverband aan als de gemeente het echt niet 

zelfstandig kan. De rol van de gemeenteraad van Maassluis, 

maar ook van die van andere steden, moet bewaakt worden 

bij de bestaande (en nieuwe) samenwerkingsverbanden.  

 

2.10 Communicatie van de gemeente 

De communicatie van de gemeente is cruciaal en moet 

daarom in begrijpelijk Nederlands beschikbaar zijn. Burgers 

moeten geen drempel ervaren bij het contact met de 

gemeente en nog letterlijker met het stadhuis. D66 vindt dat 

iedereen gemeentelijke beslissingen en debatten moet 

kunnen begrijpen. 
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3. Financiën, economie en innovatie 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Ruimte voor een Smart City  

• Hebben we solide en transparante financiën 

• Is de detailhandelvisie goed en actueel 

• Hebben we economische stedenbanden 

• Stimuleren we innovatief en duurzaam 

ondernemerschap 

  



12 
 

3.1 Smart City 

D66 wil van Maassluis een Smart City maken. Een Smart City is een 

stad waarbij informatietechnologie en internet of things gebruikt 

worden om de stad te beheren en te besturen. Het doel moet zijn 

om de levensstandaard te verhogen door de stad efficiënter te 

organiseren en de afstand tussen de inwoners en het bestuur te 

verkleinen.  

Tegelijkertijd heeft de gemeente een inhaalslag te maken wat 

betreft digitale privacy en veiligheid (zie ook hoofdstuk 4). De 

uitbreiding van de digitale infrastructuur dient gepaard te gaan 

met een duidelijke ontwikkeling van (digitale) kennis en een 

betere bescherming van de privacy van alle inwoners en de 

gemeente zelf. 

 

3.2 Solide en Transparante Financiën 

D66 maakt zich sterk voor transparante financiën. Er moet zo strak 

mogelijk worden begroot en subsidiestromen moeten inzichtelijk 

worden gemaakt. De gemeente moet financiële tegenvallers 

zelf op kunnen vangen, zonder dat direct moet worden 

bezuinigd of er lastenverzwaringen moeten plaats-vinden.  

 

3.3 Minder Regeldruk voor Burgers, Verenigingen en Bedrijven  

Deregulering is belangrijk voor een goed vestigingsklimaat. D66 

Maassluis wil de bureaucratie tot een minimum beperken zodat 

de burger, verenigingen en bedrijven zo prettig mogelijk kunnen 

worden geholpen.  

 

3.4 Detailhandel 

D66 wil de detailhandelvisie daterend uit 2012 verder uitbouwen 

en up-to-date maken, zodat economische groei kan worden 

gestimuleerd en ondernemers optimaal kunnen worden 

ondersteund.   

3.5 Economische stedenbanden 

D66 is van mening dat stedenbanden een andere invulling 

moeten krijgen. De stedenband heeft nu voornamelijk het 

karakter van cultuuruitwisseling. Er kan meer (internationaal) 

worden samengewerkt op het gebied van educatie, 

ondernemerschap en economie, zodat ook Maassluis profiteert 

van het onderlinge contact. 

 

3.6 Aantrekken Bedrijven, Inwoners en Toeristen 

D66 vindt dat we meer moeten doen om bedrijven, inwoners en 

toeristen naar Maassluis te halen. D66 ziet kansen, mede door de 

openstelling van de Monstersche sluis, om het Watertoerisme in 

Maassluis verder uit te bouwen (zie ook hoofdstuk 11).  Daarnaast 

wil D66 dat de gemeente evenementen die door particulieren 

worden georganiseerd stimuleert. Zo vergroot de gemeente de 

aantrekkingskracht van onze mooie stad.  

 

3.7 Innovatie belonen 

D66 wil duurzaam en innovatief ondernemerschap stimuleren en 

belonen. D66 wil een innovatieprijs invoeren voor het beste 

innovatieve ondernemerschap van Maassluis. De gemeente kan 

innovatieve mensen die nieuwe ideeën hebben uitgewerkt en 

met creatieve oplossingen komen voor tal van 

(maatschappelijke) problemen in het zonnetje zetten. 

 

3.8 Aansluiting op de Arbeidsmarkt 

D66 wil aandacht voor een duurzaam en proactief stagebeleid 

in de gemeente. Het creëren van stageplekken in de gemeente 

Maassluis en buurgemeenten moeten zorgen voor een betere 

aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren (zie ook hoofdstuk 

1). Op die manier draagt de gemeente bij aan de ontwikkeling 

van jongeren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie
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4. Veiligheid 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Een veilig en gezond milieu 

• Een apart meldpunt radicalisering 

• Een jaarlijkse digitale veiligheidskeuring 

• Scherp optreden van handhavers 

 



14 
 

4.1 Milieuveiligheid 

Milieukwaliteit en de verbetering hiervan is een essentieel 

onderdeel van een duurzame samenleving (zie ook hoofdstuk 

6).  Ook de toekomstige generaties moeten prettig kunnen 

blijven wonen in Maassluis, daarom is het belangrijk goed 

toezicht te houden op milieubelastende bedrijven. Een goede 

milieuveiligheid draagt bij aan een verbetering van de 

milieukwaliteit. De gemeente Maassluis moet overal op 

voorbereid zijn en zich via de Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond blijvend inzetten voor een veilig Maassluis. Een klein 

ongeluk bij bijvoorbeeld bedrijven in het Europoort-, 

Botlekgebied kunnen voor Maassluis desastreuse gevolgen 

hebben. De inwoners van Maassluis moeten in zulke situaties 

op haar gemeente kunnen vertrouwen. 

 

4.2 Digitale Veiligheid 

De privacy en digitale veiligheid van Maassluizers moet ten 

alle tijden beschermd zijn. De gemeente beschikt vaak over 

gevoelige persoonsgegevens van inwoners. Het is goed dat 

die informatie wordt gebruikt voor een goede dienstverlening, 

maar men moet er ook op kunnen vertrouwen dat er 

zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat hun 

privacy gewaarborgd is. D66 wil dan ook dat de gemeente 

een lokale (digitale) veiligheidsstrategie opstelt. Een jaarlijkse 

veiligheidskeuring door professionele hackers helpt om up-to-

date te blijven voor wat betreft digitale veiligheid.  

 

4.3 Meldpunt Radicalisering 

De gemeente kan een rol spelen om terroristische motieven in 

de kiem te smoren en eventuele dreiging te voorkomen. D66 

staat daarbij voor een beleid dat zowel repressie als preventie 

inhoudt. Dat houdt in dat wanneer iemand veroordeeld is voor 

terroristische activiteiten, strafrechtelijke maatregelen volgen 

die hiervoor vastgesteld zijn. Maar dat betekent ook dat 

personen die verdacht worden van terroristische activiteiten 

goed in de gaten worden gehouden door de 

veiligheidsdiensten en dat deze mensen zo snel mogelijk 

deradicaliseren. Hiervoor is intensieve samenwerking nodig 

tussen politie, gemeente, scholen, religieuze instellingen, 

jeugdwerk en andere partijen die in de buurt aanwezig zijn. 

Een meldpunt radicalisering kan hierbij helpen.  

 

4.4 Vuurwerk  

D66 juicht het toe dat de gemeente de overlast die door het 

afsteken van vuurwerk wordt veroorzaakt hard aanpakt. Los 

van materiële en lichamelijke schade zorgt vuurwerk ook voor 

geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het instellen van 

vuurwerkvrije zones helpt de problemen te beperken. Wat D66 

betreft ontmoedigt de gemeente het afsteken van vuurwerk 

door jaarlijks een grote, professionele show te organiseren voor 

heel Maassluis.  

 

4.4 Handhaving  

D66 vindt dat er scherper opgetreden dient te worden tegen 

overtredingen die als asociaal ervaren worden, zoals 

zwerfafval, vandalisme, milieudelicten en het fout parkeren 

van voertuigen. Sociale controle vanuit de buurt kan een 

grote rol spelen in het detecteren van zulke overtredingen. 

Initiatieven zoals een buurt-Whatsappgroep moeten wat D66 

betreft omarmt worden, in samenspraak met de politie. 
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5. Ondernemerschap en werkgelegenheid 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Duurzame en innovatieve bedrijven  

• Dragen nieuwe bedrijven bij aan werkgelegenheid 

• Is de Ervaar Maassluispas er voor iedereen 

• Een bruisend centrumpark rond de Koningshoek 

• Stimuleren we culturele ondernemingen 
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5.1 Grote Ondernemingen 

D66 wil dat de gemeente logistieke en ICT-technische faciliteiten 

met name aanbiedt aan grote bedrijven die zich met 

educatieve, innovatieve en duurzame ontwikkelingen 

bezighouden. Ook worden andere bedrijfstakken die aan dit 

soort ondernemingen ondersteuning bieden gestimuleerd om 

zich in Maassluis te vestigen.   

 
 

5.2 Middenstand 

Maassluis is een stad die met drie lightrailstations op de Hoekse 

Lijn wat te bieden heeft. D66 staat initiatieven voor die bezoekers 

via Lightrailstation oost en de aanmeer-mogelijkheden voor 

ferry’s vanuit Rotterdam naar het oude centrum te leiden. De 

bezoekers die via lightrailstation Koningshoek Maassluis 

bezoeken, vinden Avonturis en het te ontwikkelen Getijdenpark, 

maar ook de parkomgeving richting het Vrijheidspark ten westen 

van de Koningshof. Deze omgeving kan interessant zijn voor 

Urbanisten die de stad bezoeken vanwege de integratie van 

Bebouwing, Groen en Vervoermogelijkheden in samenhang met 

een aanbod van mogelijkheden voor persoonlijke vitaliteit in 

parkomgevingen die wij voorstaan. De parkeergelegenheden 

blijven hier gratis. 

 

5.3 Participatieplaatsen 

Veel mensen zijn bereid hun steentje bij te dragen aan de 

Maassluise gemeenschap. D66 wil dat iedereen met zijn eigen 

talenten mee kan doen. Afhankelijk blijven van een uitkering of 

overgeslagen worden bij participatie in de maatschappij is voor 

geen enkele inwoner acceptabel.  

 

Bij aanbestedingen van de gemeente dienen Social Return-

banen te worden aangeboden voor Maassluise inwoners. In 

gemeentelijke projecten kan men meedraaien, ervaring opdoen 

en zo zijn inbreng in de maatschappij vormgeven.  

 

5.4 Recreatiemogelijkheden worden ondersteund  

Innovatieve projecten om recreatie, sport en cultuur op een 

optimale wijze toekomstbestendig te maken moeten wat D66 

betreft worden ondersteund door de gemeente. De 100% 

glasvezeldekking biedt allerlei mogelijkheden om moderne 

initiatieven zoals Games op deze gebieden te ondersteunen.   

 

5.5 Proeftuin 

Met de centrale ligging, moderne aansluitingen, 

bevolkingssamenstelling en 100 procent glasvezeldekking kan 

Maassluis voor vele gemeenten in binnen- en buitenland een 

voorbeeld zijn. Maassluis kan bijvoorbeeld een netwerk 

opbouwen waarbij veiligheid, ondersteuning en het tegengaan 

van eenzaamheid samenkomen. De ervaringen in Maassluis 

kunnen dienen als proeftuin.  

 

5.6 Werkgelegenheid 

D66 wil dat Maassluis naast een goede woonplaats ook 

aantrekkelijk moet zijn om in te werken. De ruimte voor nieuwe 

bedrijven om zich te vestigen in Maassluis is beperkt, vanwege de 

hoge mate van verdichting. De gemeente stelt nu geen eisen 

voor nieuw te vestigen bedrijven, terwijl de beschikbare ruimte 

goed gebruikt moet worden. Bij vestiging van nieuwe bedrijven 

of bedrijfsterreinen moet het bieden van werkgelegenheid, naast 

duurzaamheid en innovatie een belangrijk criterium zijn.  
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6. Duurzaamheid, Milieu en Natuur 
 

 

 

 

 

 

 

In Maasluis: 

• Klimaat-neutraal in 2040 

• Circulaire economie bevorderen 

• Voorrang geven aan schoon vervoer 

• Negatieve milieudruk uit de omgeving beperken 

• Nieuwbouw ‘schoon’ en duurzaam maken 

• Gemeenteauto’s en –machines in 2022 100% elektrisch 

• Gescheiden afvalstromen 

• Een stadspark en getijdenpark 
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6.1 Klimaat-neutrale gemeente 

D66 wil dat Maassluis in 2040 een klimaat-neutrale gemeente 

is.  Dat is haalbaar door een slimme combinatie van 

maatregelen waar zowel inwoners, bedrijven en gemeente 

een belangrijke rol in spelen.  Duurzaamheid als ambitie moet 

hoger op de bestuurlijke agenda. Bij ieder agendastuk voor de 

gemeenteraad moet aandacht worden besteed aan de 

duurzaamheidseffecten.  

Omdat natuur- en milieubewustzijn al op jonge leeftijd begint 

vindt D66 dat er een natuur- en milieucoach moet komen die 

zich richt op natuureducatie, -onderwijs en preventiebeleid.  

 

6.2 Energieneutraal 

Maassluis zal bewoners en bedrijven moeten blijven stimuleren 

om het energiegebruik te beperken en zelf schone energie op 

te wekken, door bijvoorbeeld het duurzaamheidsfonds te 

benutten.  De gemeente moet zelf het goede voorbeeld 

geven door eigen gebouwen of braakliggende terreinen te 

voorzien van zonneparken. Het eigen wagen- en 

machinepark en handgereedschap moet in 2022 voor 100 

procent elektrisch aangedreven zijn. 

 

In Maassluis moet ruimte zijn voor windmolens en zonneparken, 

daar waar ze niet tot overlast leiden, zoals op de geluidswallen 

en schermen langs de A20 en langs de Waterweg. D66 wil dat 

er voortaan gasvrij gebouwd wordt en dat andere schone 

energiebronnen optimaal benut worden. 

 

 

 

6.3 Klimaatbestendig 

Ook in Maassluis zijn de effecten van klimaatverandering 

merkbaar. De perioden van droogte worden langer, 

regenbuien heviger en het wordt warmer. Maassluis moet de 

effecten hiervan opvangen door overmatige regenbuien 

goed op te vangen en warmtestress te neutraliseren door een 

groene inrichting van de buitenruimte. 

 

Duurzame bouw moet in Maassluis gestimuleerd worden met 

lagere bouwleges. D66 vindt het Platform Duurzaamheid in 

Maassluis belangrijk om kennis te delen en nieuwe initiatieven 

te ontplooien, maar de gemeente moet zelf de 

verantwoordelijkheid nemen. Bij nieuwbouw is een 

gescheiden waterafvoerstelsel een uitgangspunt, maar ook bij 

huidige woningen moet de ontkoppeling van stelsels voor vuil 

rioolwater en schoon regenwater gerealiseerd worden. In 

bestemmingsplannen moet worden opgenomen dat iedere 

kavel voor minimaal 30 procent ‘open’ moet zijn ofwel 

onverharde, grond moet houden voor de opvang en 

infiltreren van regenwater. 

 

Om bewoners van bestaande woningen te stimuleren moet 

de gemeente regentonnen tegen een gereduceerd tarief ter 

beschikking stellen en mee moeten doen aan het landelijke 

programma ‘steenbreek’, dat tuineigenaren stimuleert stenen 

te vervangen door planten. 
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6.4 Circulaire economie 

D66 wil dat Maassluis een circulaire economie heeft en dus zo 

min mogelijk afval produceert en afval als grondstof gebruikt.  

Er zijn in de omgeving van Maassluis veel bedrijven met een 

overschot aan warmte en die restwarmte zou in Maassluis 

benut kunnen worden door aansluiting op het warmtenet. 

Bij het inkopen van materialen en diensten zullen 

duurzaamheidscriteria moeten gelden. 

Het groene plantsoen- en straatafval moet zoveel mogelijk 

verwerkt worden in de nabijheid van de plaatsen waar het 

vrijkomt. 

Het scheiden en beperken van de hoeveelheid afval moet 

beloond worden. Het uitgangspunt hierbij is dat de vervuiler 

betaalt. 

D66 vindt dat particuliere inzameling door verenigingen en 

kringloopwinkels gestimuleerd moet worden, omdat het naast 

de milieueffecten ook maatschappelijke voordelen heeft.  

Tot slot moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor onze 

inwoners om hun gescheiden afval in te leveren door ruime 

openingstijden van de milieustraat. 

 

6.5 Milieuverantwoord 

Het milieu in Maassluis staat onder druk. Dat komt door de 

ligging nabij grote industrieën en bedrijven in het 

havengebied en het Westland. Ook het drukke 

wegennetwerk eist haar tol. Daarom wil D66 dat de uitstoot 

beperkt wordt door te stoppen met voorzieningen voor 

fossiele brandstoffen.  Milieurisico’s, -bedreigingen en -overlast 

moeten adequaat aangepakt worden. Bewoners moeten 

erop kunnen vertrouwen dat handhaving van milieuregels in 

goede handen is bij de gemeente, provincie en andere 

handhavingsinstanties. Daarover moet frequent en 

transparant met bewoners over worden gecommuniceerd. 

 

Een schoner milieu begint met het tegengaan van vervuiling. 

D66 wil daarom bij de bron de uitstoot van fijnstof en 

geluidoverlast verminderen door bijvoorbeeld schoon vervoer 

te stimuleren en vervuilend vervoer te ontmoedigen. Het 

openbaar vervoer in Maassluis moet schoon zijn en er moeten 

meer elektrische laadpalen in Maassluis langs de openbare 

weg worden neergezet (zie ook hoofdstuk 8). De schadelijke 

effecten van houtkachels of hout gestookte open haarden 

moeten sterk worden ingeperkt. 
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6.6 Natuurbewust 

D66 koestert een groene leefomgeving, zowel binnen als 

buiten Maassluis. In Maassluis moet meer ruimte komen voor 

aantrekkelijk en hoogwaardig groen in de woonomgeving. 

Buiten de stadsgrenzen moet het groen behouden blijven, 

zodat inwoners van het dichtbebouwde Maassluis altijd 

toegang tot natuur hebben. D66 vindt dat het centraal 

gelegen Lepelaarsplantsoen de status stadspark moet krijgen 

en dat het een kwaliteitsimpuls moet krijgen om de 

(verblijfs)kwaliteit te vergroten. Een prettig park bestaat 

immers uit meer dan alleen bomen en gazon. Het groen in 

Maassluis moet uitgebreid worden met onder andere het 

Getijdenpark aan de rivieroever van de Waterweg.  

De groene gordel rondom Maassluis, met Midden-Delfland, de 

Oranjebuitenpolder en Lickebaert, moeten we koesteren. 

Maassluis moet verantwoordelijk nemen en zowel bestuurlijk 

als ambtelijk samenwerken met buurgemeenten en instanties 

die dit bevorderen, zoals de Landschapstafel Hof van 

Delfland, de Midden-Delfland Vereniging en het 

recreatieschap Midden-Delfland of haar opvolger. Het 

natuurbeleid moet onderdeel worden van de Metropoolregio.  

 

Groenvoorzieningen kunnen uitstekend als maatschappelijk 

bindmiddel functioneren en groenvoorzieningen zijn zelf ook 

gebaat bij burgerbetrokkenheid (zie ook hoofdstuk 9). D66 wil 

daarom dat de gemeente burgerparticipatie bevordert bij 

het onderhoud van groenvoorzieningen en bewoners 

stimuleert door ze te ondersteunen en te betrekken bij de 

inrichting van hun wijkgroen.   
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7. Het Sociale Domein 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Gaan we uit van het individu 

• Zijn er werkplekken voor jeugdwerkelozen 

• Werken wijkteam en huisartsen samen 

• Langer zelfstandig door slimme technologie 

• Een preventief armoedebeleid 

• Hulp dichtbij 
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7.1 Gezondheid 

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond 

te leven. Daarom is het belangrijk om te investeren in 

preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. 

Daarbij is signalering een brede verantwoordelijkheid en alle 

faciliteiten dragen bij aan preventie. We gaan door met van 

‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ – dus in plaats van bij de hand 

nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun 

ondersteuning. Daarnaast wil D66 dat de gemeente partijen 

die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar 

brengt en ondersteunt. 

 

7.2 Gezonde jongeren 

Er dient meer aandacht te komen voor overgewicht bij 

jongeren. De gemeente heeft daarnaast bij jongeren een 

belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol 

gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, 

ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook 

om alcohol en drugs. De voorlichting die op scholen 

plaatsvindt, moet worden geïntensiveerd.  

 

7.3 Jeugd 

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien 

en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig wordt zorg en 

ondersteuning dichtbij aangeboden, waarbij het hele gezin 

en netwerk van het kind actief een rol spelen. D66 wil dat hulp 

integraal is georganiseerd en daarom moet de gemeente zich 

actief richten op samenwerking. Voor die (specialistische) zorg 

die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden moet 

effectief worden samengewerkt met de regio. We organiseren 

de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding met de 

school en thuis. Het zorgteam op de scholen, inclusief de 

gezinscoach, spelen hierbij een sleutelrol. Bij crises wordt snel 

ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk 

een regisseur benoemt. Goede begeleiding en nazorg die 

kinderen en ouders in staat stelt het normale leven zo goed 

mogelijk weer op te kunnen pakken is erg belangrijk.  

 

7.4 Integratie 

Voor D66 is het belangrijk dat mensen die hier naartoe 

gevlucht of geëmigreerd zijn, goed worden opgevangen. 

Ongeacht afkomst, dienen alle mensen zoveel mogelijk te 

worden geholpen om zelfredzaam te zijn. 

Inburgering omvat dus meer dan alleen kennis van de 

Nederlandse taal en Nederlandse samenleving. Volgens D66 

is de inburgering pas voltooid als men ook succesvol een baan 

heeft kunnen vinden en men de weg weet in ons ingewikkelde 

sociale stelsel. Inburgering (zoals het leren van de Nederlandse 

taal) gebeurt niet voor de vorm, maar het moet ook wat 

opleveren. 

De gemeente moet het goede contact met organisaties, 

zoals vluchtelingenwerk, behouden om te zorgen dat 

vluchtelingen en andere nieuwkomers goed worden 

opgevangen en begeleid bij hun inburgering. De gemeente 

moet het contact tussen werkzoekenden (Nederlanders en 

nieuwkomers) en werkgevers stimuleren. 

 

De gemeente moet initiatieven ondersteunen die de sociale 

contacten tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen. 
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7.5 Financiering 

D66 wil altijd de beste oplossing vinden voor onze inwoners. Er 

moet vanuit bewoners gedacht worden en niet vanuit 

beleidskokers.  D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste 

opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op 

maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar 

daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het welzijn van 

inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop 

gebaseerd.  

 

7.6 Zorg en welzijn dichtbij 

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor D66 is leidend dat de 

toegang tot zorg laagdrempelig dient te zijn en dichtbij 

georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden. Bij 

signalering van vragen moeten professionals daar proactief 

op afgaan. We zetten in op goede gespreksvoering om de 

ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele 

indicatieprocedures. Zorg en ondersteuning organiseren we 

het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige 

professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op 

eventueel benodigde specialistische zorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7 Mantelzorgers 

D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de 

ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel 

verbetert. De meest 'comfortabele' zorg geven de mensen die 

dichtbij de zorgbehoevende staan. 

 

7.8 Langer thuis wonen door slimme technologie 

De gemeente moet initiatieven gericht op het langer thuis 

laten wonen van ouderen stimuleren. Het komt het welzijn van 

ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 

wonen, met behulp van bijvoorbeeld huishoudelijke 

ondersteuning. D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe 

technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en 

het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.   



24 
 

7.9 Werk en inkomen 

Iedereen moet mee kunnen doen. D66 gaat uit van wat 

iemand wél kan en wil. Ook bij mensen die langdurig werkloos 

zijn of niet kunnen werken. Het uiteindelijke doel is betaald 

werk. Dit kan bereikt worden via scholing en vrijwilligerswerk. 

Het uitgangspunt hierbij is wel dat mensen het zelf moeten 

doen, met steun waar nodig.  

Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die gaat 

werken bruto minder overhoudt dan met een 

bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet. Stroomopwaarts 

moet deze armoedeval beperken, bijvoorbeeld door zelf 

ruimte te zoeken om te experimenteren met werken met 

behoud van uitkering voor een bepaalde periode.  

 

7.10 Jeugdwerkloosheid 

Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. D66 wil dat 

werkzoekenden meer regie krijgen over hun eigen 

reïntegratietraject. Stroomopwaarts moet werkzoekenden 

stimuleren en ondersteunen om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 

te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans 

op werk vergroten. Dit vraagt aandacht voor het creëren van 

werkgelegenheid, een aantrekkelijke gemeente voor 

werkgevers en kansen voor ZZP’ers. De gemeente moet 

vooroplopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, 

doorstroming van talent en het bieden van kansen aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

 

 

 

7.11 Armoedebeleid 

D66 wil dat iedereen mee kan doen. Het armoedebeleid is 

wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die onder de 

armoedegrens leven en geen kansen hebben op de 

arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel 

hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van 

armoede aan te pakken. D66 wil snelle hulp bij 

schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie 

wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de wijkteams van 

belang, omdat mensen zichzelf soms niet melden met 

schulden. D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale 

Ombudsman en andere deskundigen op. Wachtlijsten zijn 

wettelijk niet toegestaan en moeten koste wat kost 

voorkomen worden, ook als dat onorthodoxe, creatieve 

oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met 

woningcorporaties. D66 wil meer experimenteerruimte om 

mensen met schulden sneller te vinden en te helpen.  

 

7.12 Verborgen armoede 

D66 vindt het belangrijk om oog te hebben voor verborgen 

armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers. Gezinnen met kinderen 

die te maken hebben met armoede verdienen extra 

aandacht. De gemeente moet doen wat bewezen is; de 

effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend 

zijn. D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een 

laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere 

kinderen.  
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8. Verkeer en Mobiliteit 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Kun je overal komen met de fiets en het ov 

• Veilige en goede fietspaden 

• In 2040 duurzaam openbaar vervoer in Maassluis 

• Een directe verbinding met Rotterdam en Den Haag 

• Meer mogelijkheden voor verkeer over water 

• Kun je ’s nachts met de metro naar huis 

• Behoud van Schiedam Centrum als intercitystation  
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8.1 Verbinding met Rotterdam en Den Haag 

D66 zal zich inzetten om de metrolijn vanuit Schiedam via Hoek 

van Holland door te trekken richting Den Haag. Op die manier 

is het makkelijker om van en naar het Westland te reizen en 

bovendien wordt de reistijd Maassluis - Den Haag aanzienlijk 

verkort. Deze metrolijn dient de gaten op te vullen van de 

beperkte busverbindingen die er nu in deze regio liggen. 

Daarnaast wil D66 dat de metrolijn aan de andere kant 

doorloopt tot Rotterdam Centraal. Dit zou een goede 

compensatie zijn voor de onbegrijpelijke uitloop van de 

ombouw. Maassluis wordt wat D66 betreft aangesloten op het 

nachtnet van de metro. In Rotterdam rijdt de metro binnenkort 

in het weekend langer ’s nachts door. D66 wil dat Maassluis 

financieel bijdraagt aan de nachtelijke metro, waardoor deze 

in het weekend ook Maassluis tot zeker 02:00 uur aan zal doen.  

 

8.2 Blankenburgtunnel 

D66 blijft kritisch over de komst van de Blankenburgtunnel. Het 

project is volgens D66 te vaag en het project doet te weinig 

aan compensatie van omwonenden en aan het behoud van 

de natuur. Het kan niet zo zijn dat Maassluis wel de lasten van 

de verbinding draagt, maar niet de ontlastende maatregelen 

krijgt. De veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg moet 

worden behouden. 

 

8.3 Behoud Intercitystation Schiedam Centrum 

D66 zal zich inzetten voor het behoud van station Schiedam 

Centrum als intercitystation. Sinds het inkorten van de Hoekse 

Lijn tot Schiedam Centrum is de mogelijkheid om direct naar 

Rotterdam Centraal te reizen verloren. Schiedam Centrum 

zonder intercitystatus betekent voor de reiziger naar Den 

Haag, Amsterdam en andere grote steden een nog langere 

reistijd heeft.  

 

8.4 Goede fietspaden 

Schoon verkeer moet in Maassluis gepromoot worden. 

Inwoners en toeristen moeten optimaal kunnen profiteren van 

de goede fietspaden die inmiddels over de Koning Willem 

Alexander Boulevard en de Laan 1940-1945 lopen. Daarom wil 

D66 dat ook de verbindende fietspaden worden verbeterd. 

Paden als de Wipperskade, de Koningin Wilhelminalaan, de 

Lange Boonestraat, de Mozartlaan, de Uiverlaan en de 

Maasdijk dienen te worden ingericht voor doorgaand 

fietsverkeer. Ook verbindende fietspaden buiten de 

gemeentegrenzen vallen onder onze verantwoordelijkheid, 

zoals het knooppunt Maassluiseweg-Veilingweg in Maasland 

en de fietsverbinding met Vlaardingen. 

 

Alle doorgaande fietspaden langs hoofdroutes dienen van 

een goede kwaliteit te zijn. Volgens D66 is een goed fietspad 

van rood asfalt, vrij van obstakels en goed verlicht. Een 

fietspad ligt los van de rijbaan. Ook moeten fietspaden breed 

genoeg zijn, zodat ook mensen met elektrische fietsen zich hier 

veilig kunnen bewegen. 

Daarnaast wil D66 dat nieuwe fietspaden zoveel mogelijk 

bromfiets-vrij moeten zijn. De schadelijke fijnstof die brommers 

en scooters uitstoten is schadelijk voor de gezondheid van 

fietsers en bovendien zorgen snelheidsverschillen voor 

onveilige situaties. 
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8.5 Voetpaden 

Samen met fietsen is lopen de meest duurzame manier van 

vervoer. Niet alleen om die reden moeten voetpaden in 

Maassluis veilig en begaanbaar zijn. Ook vindt D66 dat je 

overal met een rollator of rolstoel moet kunnen komen. De 

gemeente heeft een verantwoordelijkheid om voetpaden vrij 

van (overhangende) planten te houden.  

 

8.6 Fietsenstallingen 

Veel mensen gaan met de fiets naar de bushalte of het 

metrostation. Daarom dienen er tenminste bij alle stations van 

de Hoekse Lijn bewaakte fietsenstallingen te zijn. Daarnaast 

moet de gemeente zorgen voor voldoende parkeerplaatsen 

voor fietsen bij publiekstrekkers. 

 

8.7 Lokaal openbaar vervoer 

D66 wil dat mensen makkelijk van het ene ov-knooppunt naar 

het andere ov-knooppunt in Maassluis kunnen reizen. 

Daarnaast moet het mogelijk zijn om vanuit elke wijk in 

Maassluis met de bus naar het stadshart en de koningshoek te 

kunnen reizen. D66 ziet graag een elektrische ringbus door 

Maassluis rijden. 

 

8.8 Busvervoer buiten de stad 

Maassluis moet haar gunstige ligging ten opzichte van Delft, 

Den Haag, Schiedam en Rotterdam gebruiken voor een 

goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Andersom 

moeten Maassluizers geprikkeld worden het ov te pakken naar 

de omringende regio. Daarom wil D66 dat de busroutes naar 

het Westland en richting Delft blijven bestaan. Ook de snelle 

busverbinding met intercitystation Schiedam Centrum moet 

naast de metrolijn blijven bestaan. De buslijnen moeten 

worden omgedoopt tot R-Net bussen, met de bijbehorende 

eisen.  
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8.9 Vervoersmiddelen delen 

D66 wil, onder het mom van shared economy, een systeem 

opzetten waarmee mensen openbare fietsen kunnen 

gebruiken. Deze fietsen kunnen worden gebruikt voor het 

verbeteren van de deur-tot-deur reis en om van en naar ov-

knooppunten te reizen. De fietsen dragen bij betere mobiliteit 

van de stad. 

Daarnaast moet de gemeente het delen van auto’s 

stimuleren. Auto’s staan het grootste deel van de dag stil. Het 

gezamenlijk leasen van auto’s zorgt voor lagere lasten, minder 

auto’s op de weg en meer parkeerruimte in Maassluis. 

 

8.10 Stimuleren elektrisch vervoer 

D66 wilt elektrisch vervoer in Maassluis stimuleren. Dit betekent 

voldoende oplaadplaatsen bij parkeerplaatsen, snellaad-

stations in de stad en op termijn volledig elektrisch openbaar 

vervoer. Bewoners moeten gestimuleerd worden om over te 

stappen op een elektrisch vervoersmiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11 Investeren in rondweg Maassluis 

Het gebruik van de doorgaande routes door Maassluis moet 

worden gestimuleerd. Zo creëer je een prettige doorstroom 

van verkeer door de stad en een verkeersluwe binnenstad. 

D66 wil een 30 km-zone in de binnenstad, waarmee ook de 

verkeersveiligheid bevorderd wordt. Daarnaast dienen de 

nieuwe wijken via de rondweg goed en snel bereikbaar te zijn. 

D66 blijft voorstander van een tweede ongelijkvloerse kruising 

met het spoor ter hoogte van lightrailstation oost.  

 

8.12 Haven en watervervoer 

Maassluis heeft volgens D66 een mooie en gunstige ligging 

langs de Nieuwe Waterweg. D66 vindt dat Maassluis deze 

ligging dan ook goed moet benutten. De haven- en 

kadegelden moeten gebruikt worden voor het verder 

verbeteren van de haven en infrastructuur om zo het 

scheepvaartverkeer en de toeristische vaart beter te 

faciliteren.  

 

D66 zal zich inzetten voor een waterbusverbinding tussen 

Maassluis en Schiedam/Rotterdam. Deze waterbusverbinding 

is ideaal voor werkenden en toeristen die onze stad willen 

bezoeken. Op termijn moet de waterbus ook duurzaam 

kunnen varen.  
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9. Ruimte voor Wonen, Werken en Leven 

 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Zijn bewoners en bedrijven betrokken bij omgevingsvisie  

• Zijn bestemmingsplannen actueel 

• Ruimte voor individuele woonwensen 

• Een groene omgeving, ook buiten de gemeente 

• Schone, innovatieve, duurzame en arbeidsintensieve 

bedrijven. 

• Werkgelegenheid, ten minste in de regio 
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9.1 Visie op Ruimtelijke Ordening 

D66 wil dat de gemeente zelf, vooruitlopend op de te maken 

omgevingsvisie, een brede consultatie van bewoners en 

bedrijven organiseert. Het doel hiervan is om passende 

ruimtelijke ontwikkelingen en gebiedswaarden te formuleren 

die aansluiten bij de manier waarop we in Maassluis willen 

samenleven. Voor D66 is duurzaamheid een belangrijk 

uitgangspunt van de visie. Gezien het feit dat Maassluis bijna 

tot haar buitengrenzen bebouwd is, zal het zich actief moeten 

inzetten voor het herstructureren van de bestaande 

gebieden, zodat wonen en werken minder conflicteren.  

 

9.2 Bestemmingsplannen actualiseren 

Bewoners en bedrijven moeten weten waar ze in Maassluis 

aan toe zijn. Dat betekent dat bestemmingsplannen actueel 

moeten zijn. Voorkomen moet worden dat er tussentijdse 

aanpassingen nodig zijn, omdat hiermee de betrouwbaarheid 

van de overheid in het geding komt.     

 

9.3 Grondpolitiek 

De gemeente moet geen actief grondbeleid voeren en zich 

beperken tot het stellen van kaders voor ontwikkelingen door 

de markt. Deze kaders moeten onder andere betrekking 

hebben op duurzaamheid en toegevoegde waarde voor 

Maassluis. 

 

 

 

 

 

9.4 Ruimte voor werken 

Maassluis is door de bebouwing sterk verdicht. Daarom is er 

geen ruimte voor grootschalige bedrijfsterreinen. De ambitie 

moet zijn om alleen ruimte te bieden aan innovatieve, 

arbeidsintensieve bedrijven die werkgelegenheid bieden 

zonder de omgeving te belasten. Grote milieubelastende 

bedrijven zullen verplaatst moeten worden om ruimte te 

maken voor kleinschalige bedrijven in combinatie met 

woningbouw, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij het Conline-

terrein tussen lightrailstation oost en veerpont en bij de 

betoncentrale aan de Keucheniusstraat. 

 

9.5 Binnenstad 

D66 vindt dat de gemeente vaart moet maken met de 

herontwikkeling van de Binnenstad. Geen betutteling met 

beperkte openingstijden of branchering, maar ondernemers 

de ruimte bieden om de binnenstad levenskrachtig te maken. 

De inwerkingstelling van de Monstersche Sluis is een impuls 

voor de vitaliteit van de Binnenstad, maar moet een vervolg 

krijgen. Door bijvoorbeeld de goede vaarverbindingen en 

aanlegmogelijkheden te benutten en gratis WiFi aan te 

bieden.  
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9.6 Toerisme 

Het toerisme is en kan voor Maassluis een belangrijke 

inkomstenbron worden. Daarom moet ervoor gezorgd 

worden dat de passantensteiger en de jachthaven worden 

uitgebreid met aantrekkelijke aanlegfaciliteiten en 

overnachtingsmogelijkheden. Daarnaast dient de gemeente 

te stimuleren dat er hotels komen. D66 is een groot voorstander 

van het in gebruik nemen van het Sanofipand als 

hotelaccommodatie. 

 

9.7 Winkelcentra 

D66 is van mening dat de in de binnenstad winkels moeten zijn 

voor het funshoppen en dat in de Koningshoek de grotere 

winkels moeten worden gerealiseerd. 

Gratis en veilig parkeren voor auto’s en fietsen moet het 

uitgangspunt blijven. D66 is voor ruimere openingstijden en 

beperking van overlast afkomstig van de winkelcentra. De 

wijkwinkelcentra moeten up-to-date zijn en de buitenruimte 

moet ook voor omwonenden aantrekkelijk zijn door 

voldoende inrichtingskwaliteit met groenvoorzieningen.  De 

winkelcentra moeten met name goed bereikbaar zijn voor 

fietsers en wandelaars en moeten beschikken over goede en 

liefst bewaakte fietsenstallingen, waarbij een rol voor 

Stroomopwaarts kan zijn weggelegd.  

 

9.8 Ruimte voor wonen 

Het woningaanbod moet passen bij de veranderde 

woonwensen. Er moet ruimte zijn voor een gevarieerd 

woningaanbod. Omdat ouderen vaak langer zelfstandig 

wonen moet het woningaanbod ook voorzien in 

groepswoningen, levensbestendige woningen en ouderen-

woningen in de directe omgeving van gezinswoningen.  

Er moet ruimte geboden worden aan kleinschalige 

(particuliere) woninginitiatieven. Woningen moeten zoveel 

mogelijk ingepast worden in een groene omgeving, met als 

voorbeeld Wilgenrijk. 

 

9.9 Woningcorporatie 

De omgevingsvisie moet onafhankelijk van de woning-

corporatie opgesteld worden. De woningcorporatie heeft 

primair tot taak een woningaanbod voor de sociale sector te 

beheren. De gemeente moet kaders stellen aan de 

corporatie en particuliere ontwikkelaars voor wat betreft de 

inrichting van de openbare buitenruimte (straatprofielen, 

materiaalgebruik eh bomen) om een eenduidige en 

herkenbare Maassluise Stijl te realiseren.  
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9.10 Woningbouw differentiatie. 

D66 is voorstander van een evenwichtig woningaanbod. Dat 

evenwicht bestaat uit 33 procent sociale woningbouw, 33 

procent woningbouw voor de middengroepen en 33 procent 

voor vrijesectorwoningen. Ook gedifferentieerd bouwen op 

vrije kavels behoort tot de mogelijkheden. 

 

9.11 Leegstand en braakligging 

Leegstand van bedrijven, (semi-)gemeentelijke panden en 

woningen doen afbreuk aan de leefbaarheid van Maassluis 

en dient daarom zoveel mogelijk voorkomen te worden. 

Hiervoor moeten tijdelijke bestemmingswijzigingen, onder de 

voorwaarde dat ze draagvlak in de omgeving hebben, 

mogelijk worden.  Ongebruikte braakliggende terreinen 

moeten tijdelijke ingericht worden als openbaar 

(groen)gebied of voor het inrichten van zonneparken.  

 

9.12 Groenareaal per kavel 

D66 vindt groenvoorzieningen belangrijk voor het leefklimaat 

en de duurzaamheid van Maassluis. Daarom zou iedere 

perceeleigenaar minimaal 30 procent van haar oppervlakte 

‘groen’ moeten houden.  Dat kan door groene daken te 

realiseren of door tuinen onverhard te laten, zodat regenwater 

de bodem in kan dringen en groen de lucht kan verbeteren.  

Iedere eigenaar wordt verantwoordelijk voor hergebruik of 

infiltratie van het eigen regenwater. De gemeente kan dit 

stimuleren door het gebruik van regentonnen te faciliteren. 

Bestemmingsplannen en bouwplannen moeten voldoen aan 

dit groenquotum. 

 

9.13 Ruimte voor een goed Leven  

D66 vindt het ontwikkelen van eigen initiatieven in de buurt 

belangrijk voor het welzijn en een goed leven. Hiervoor moet 

ruimte geboden worden en initiatieven moeten positief 

benaderd worden. Betrokkenheid van bewoners moet 

gehonoreerd worden door het beschikbaar stellen van 

faciliteiten en wijkbudgetten.  En in uitzonderlijke gevallen kan 

het Right to Challenge toegepast worden, waarbij bewoners 

zelf het beheer ter hand nemen tegen een vergoeding die 

lager is dan de kosten die de gemeente uitspaart.  

 

9.14 Groenvoorzieningen 

Het hebben van groenvoorzieningen in de woonomgeving 

bevordert de gezondheid; het nodigt mensen uit om naar 

buiten te gaan en in beweging te komen. De plantsoenen en 

parken in Maassluis zijn nu erg sober en bestaan vooral uit 

bomenweides met alleen bomen en gras. D66 pleit voor meer 

kwaliteit van het openbaar groen, meer biodiversiteit en ‘kleur 

en fleur’ op ooghoogte door meer struiken toe te voegen aan 

de plantsoenen. Het groen moet goed bereikbaar en 

toegankelijk zijn door goede wandelpaden. En in alle parken 

zullen voldoende banken moeten staan om de 

verblijfskwaliteit voor met name ouderen te vergroten. 
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10. Sport en beweging  
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Genoeg én goede sportaccommodaties 

• In elke wijk buiten bewegen 

• Bundelen buurtcoaches de zorgdiensten en sport 

• Zijn er regelmatig sportevenementen 

• Kom je vroeg in aanraking met sport 

• Kun je met de fiets naar je werk 

• Komen ideeën uit de wijk 
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10.1 Sportaccommodaties op orde 

De kwaliteit en kwantiteit van sportaccommodaties moet 

goed zijn en goed blijven. Dat betekent voortdurend 

behoeften en gebruik monitoren en het aanbod hiermee in 

overeenstemming brengen. Sportverenigingen moeten mee 

kunnen denken over inrichting en gebruik. Alle 

accommodaties moeten duurzaam en MIVRA-geschikt zijn, 

toegankelijk voor alle doelgroepen. Voor accommodaties 

moeten voldoende financiële middelen vrijgemaakt worden 

om ze te kunnen onderhouden, zodat ze optimaal blijven 

functioneren. De Sportnota moet worden uitgevoerd. Er moet 

onderzoek gedaan worden naar de situering van een nieuwe 

sporthal ter vervanging van de Olympiahal. D66 pleit voor een 

multifunctionele sportaccommodatie in de Dijkpolder 

(Wilgenrijk). 

 

10.2 Behoud sportaccommodaties 

Het is belangrijk dat accommodaties met grote toegevoegde 

maatschappelijke waarde kunnen blijven bestaan in 

Maassluis. Zo ook het (vernieuwde) zwembad Dol-fijn. D66 pleit 

voor blijvende steun voor het behoud van het enige zwembad 

van Maassluis. 

 

10.3 Breed sportaanbod 

D66 pleit voor een zo breed mogelijk sportaanbod in Maassluis. 

Door variatie in sportaanbod wordt de drempel om sport te 

beoefenen laag gehouden. Op die manier kan iedereen 

zichzelf optimaal ontwikkelen. 

 

 

10.4 Zelfredzaamheid 

De gemeente moet verenigingen en andere gebruikers 

stimuleren om actief mee te werken aan het beheer van hun 

accommodatie(s). Als zij dat doen moet dat beloond worden.  

 

10.5 Sporten en bewegen vanuit de wijk(en) 

De wijken binnen Maassluis moeten aantrekkelijk zijn om in te 

gaan sporten. Dat houdt in dat er een investering dient te 

komen op natuurbehoud van bewegingsvoorzieningen. In de 

nieuwe wijken zal hier actief op ingezet dienen te worden. 

Bewegen in de natuur, zoals in parken of langs het water, is 

een simpele en prettige manier om te bewegen. Tevens moet 

rekening gehouden worden met zowel jongeren (voldoende 

voetbalvelden en basketbalpleintjes) als alle anderen (fiets- 

en wandelroutes). Als woon- en leefgebieden dienen de 

wijken voldoende ruimte te bieden om dit alles te realiseren. 

Ook de buurtsportcoach dient makkelijker te vinden te zijn.  

 

10.6 Sportevenementen in de openbare ruimte 

Iedereen, jong en oud, kan aan een onderdeel van bewegen 

mee doen. D66 pleit voor meer inzet op het organiseren en 

faciliteren van sportevenementen in de openbare ruimte, 

zoals wijkactiviteiten, de Binnenstadsloop, een Wielerronde, 

de Skatevierdaagse of halve marathon. Deze sportieve 

evenementen dragen op een positieve manier bij aan Ervaar 

Maassluis.  
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10.7 Sporten in het onderwijs 

Samenwerking tussen vakdocenten, sportverenigingen en 

buurtsportcoaches dient te worden aangemoedigd en 

gestimuleerd. Tevens wil D66 aansturen op voldoende 

sporturen op zowel basisschool als het voortgezet onderwijs. 

 

10.8 Sporten en bewegen als preventief middel  

Bewegen is gezond. D66 pleit ervoor dat iedereen de 

mogelijkheid heeft om te sporten. Sporten en bewegen doet 

niet alleen het lichaam goed, maar ook de geest profiteert 

van beweging. Zodoende kan sport en bewegen als 

preventief middel ingezet worden bij jeugdzorg, ouderenzorg 

en huishoudens met lagere inkomen. Hierbij dient sport een 

integraal onderdeel te worden van het aanbieden van zorg. 

Door zo lang mogelijk te blijven bewegen is het voor ouderen 

gemakkelijker om met een gezond lichaam en een gezonde 

geest zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en 

functioneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.9 Bedrijven stimuleren sport  

D66 pleit voor het aansturen van werkgevers om werknemers 

meer aan te sporen in het woon-werkverkeer gebruik te 

maken van de fiets of sportmogelijkheden in combinatie met 

werktijden aan te bieden. Ook het bieden van voldoende 

facilitaire voorzieningen (zoals een douche en kleedkamer) is 

hier een belangrijk onderdeel van.  

 

10.10 Ongeorganiseerde sport 

Maassluis moet beschikken over een breed aanbod van 

ongeorganiseerde sporten. De behoeften van deze 

doelgroepen moeten geïnventariseerd worden. Hierbij 

denken wij aan trimbanen, speel- en bewegingstoestellen, 

maar ook de wandel- en fietsroutes. 

 

10.11 Sportvisie 

De Maassluise Sport en Recreatieraad is een belangrijk 

adviesorgaan. De verouderde sportnota moet op korte termijn 

vernieuwd worden met ook een visie voor de langere termijn. 

Daarnaast is het belangrijk dat de sportnota ook 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 
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11. Kunst en Cultuur 
 

 

 

 

 

 

 

In Maassluis: 

• Een bruisende historische binnenstad  

• Krijgen festivals de ruimte 

• Kun je in de zomer langer op het terras blijven zitten  

• Is er gratis WiFi in de binnenstad 

• Is de Koningshof ons cultuurhuis 
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11.1 Historische binnenstad 

Een bruisende historische binnenstad is essentieel voor de 

leefbaarheid van de gehele stad. De meeste Nederlanders 

wonen graag in een gemeente met een historisch centrum. 

Wij zetten dan ook in op een zo bruisend mogelijke 

binnenstad. De onderstaande voorstellen dragen hieraan bij. 

 

11.2 Historische monumenten 

Voor een levendige binnenstad is het van belang om 

zorgvuldig om te gaan met de aanwezig monumenten. 

Cultureel erfgoed maakt de inwoners van Maassluis trots op 

hun omgeving en historie. Het loont om te investeren in 

bijzondere objecten. Waar mogelijk moeten bewoners en 

gebruikers de vrijheid hebben om hun panden aan te passen 

aan de eisen van nu, zonder dat het monumentale karakter 

wordt aangetast.  

 

11.3 Aanpakken van leegstand  

D66 pleit ervoor om ruimte te bieden aan kunstenaars en 

creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door eigen leegstaande 

panden (tijdelijk) ter beschikking te stellen. Zo krijgt de 

omgeving een impuls en stimuleert de gemeente de lokale 

economie. Ook moet het makkelijker worden om bestaande 

kantoor- en winkelruimtes om te bouwen naar woningen. 

 

11.4 Stimuleren van festivals en evenementen 

Kunst en cultuur wordt steeds meer beleefd via festivals en 

evenementen. Zowel jong als oud voelt zich aangesproken 

door de sfeer en aanbod van bijvoorbeeld muziek, toneel of 

kunst. Voor veel kunstenaars zijn festivals een kans om hun werk 

aan het grote publiek te laten zien. Voor het publiek is het een 

laagdrempelige manier om in aanraking te komen met kunst 

en cultuur. D66 is daarom voorstander van dit soort festivals in 

Maassluis en juicht nieuwe initiatieven toe. 

 

11.5 Terrassen langer open 

Horecaondernemers in de binnenstad die over een terras 

beschikken dienen volgens de huidige regels een vergunning 

aan te vragen voor verruiming van de terrastijd van 00:00 naar 

02:00 uur. Dergelijke bureaucratische handelingen kosten veel 

tijd en ook geld en de ondernemer heeft hierdoor minder 

vrijheid om zelf te bepalen wanneer een terras geopend is. 

D66 wil dit omdraaien: terrassen kunnen altijd open tot 02:00, 

maar terrassen die overlast veroorzaken kunnen een 

beperking van de terrastijden opgelegd krijgen. 

 

11.6 Gratis WiFi  

Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van binnensteden graag en 

ook veel gebruik maken van gratis publiek internet via WiFi-

netwerken. De duur van hun bezoek aan de binnenstad 

neemt hiermee toe. Daardoor wordt er meer uitgegeven, wat 

de lokale economie, maar ook de levendigheid van de 

binnenstad zal stimuleren. D66 wil dergelijke gratis WiFi 

realiseren in de binnenstad. Een gratis internetzone helpt de 

binnenstad aantrekkelijker maken voor zowel toeristen als 

eigen inwoners en ondernemers. Ook andere publieke 

locaties (zoals lightrailstations) hebben volgens D66 baat bij 

gratis WiFi.  
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11.7 Cultuurbeleid 

D66 is van mening dat door cultuurbeleid gericht in te zetten, 

Maassluis een eigen cultureel profiel kan krijgen. Cultuurbeleid 

is ook een investering in mensen, in maatschappelijk debat en 

prikkelt mensen om kritisch na te denken. D66 zet daarom in 

op een sterk Maassluis' cultuurbeleid, dat iedereen toegang 

geeft tot verschillende vormen van cultuur. D66 omarmt 

daarom het werk van de cultuurmakelaar in Maassluis. 

 

11.8 Stimulaties 

Er dient voldoende geld voor talentontwikkeling te worden 

vrijgemaakt. Er dient tevens een talentenfonds te komen 

waaruit beurzen kunnen worden verstrekt aan individuele 

talenten. 

Maassluis moet naast subsidies ook particuliere initiatieven 

ondersteunen door middel van opstartpremies. Het 

uitgangspunt van de culturele subsidies en stimulaties is dat de 

instellingen zich ondernemend gedragen. 

 

In de afgelopen jaren hebben musea, theaters, bibliotheken 

en andere culturele instellingen nieuwe manieren gevonden 

om een groter of meer divers publiek aan te spreken. Ze geven 

bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld inspraak in hun 

programmering of betrekken hen via speciale acties of 

projecten.  D66 moedigt zulke initiatieven van cultureel 

ondernemerschap graag aan. 

11.9 Cultuureducatie 

Cultuuronderwijs is een belangrijk instrument. Gemeenten 

kunnen op allerlei manieren meewerken aan meer culturele 

vorming op scholen. Om scholen te ontlasten, moet Maassluis 

ook kijken naar mogelijkheden om de culturele sector een 

bijdrage aan het onderwijs te laten leveren. 

 

Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. 

D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij zelf 

komen. Maassluis moet de culturele sector daarin steunen.  

 

11.10 Koningshof als cultuurhuis 

D66 pleit ervoor de Koningshof te gebruiken als cultuurhuis. Alle 

Maassluizers moeten, laagdrempelig, de mogelijkheid hebben 

om in aanraking te komen met cultuur. De Koningshof kan als 

multifunctioneel gebouw verschillende mensen bij elkaar 

brengen en op die manier ook een netwerkfunctie vervullen. 

 

11.11 Samenwerking buurgemeenten en zustersteden 

D66 pleit ervoor dat de gemeente gebruik maakt van haar 

mogelijkheden, maar ook over de grenzen heen kijkt. 

Samenwerking met bijvoorbeeld de provincie of 

buurgemeenten Midden-Delfland en Westland moet worden 

gestimuleerd. Het is belangrijk om ook op cultureel vlak nauw 

samen te blijven werken met de zustersteden van Maassluis.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan onze Werkgroep 2018: 

 

Claire Daniëls 

Justin Doekhi 

Leo Eijskoot 

Jeffrey Hermans 

Jesse de Jong  

Aad van Leeuwen 

Melvin Montizaan 

Bert de Reuver 

Sjaak Sprong 

Aad Storm 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.: Bert, Marlon, Melvin, Justin & Claire  

Onze kandidaten: 
 
#1 Justin Doekhi 

#2 Marlon van den Hoek 

#3 Bert de Reuver 

#4 Melvin Montizaan 

#5 Claire Daniëls 

#6 Aad Storm 

#7 Aad van Leeuwen 

#8 Henk van der Veen 

#9 Peter Swertz 

#10 Jeffrey Hermans 

#11 Sjaak Sprong 

#12 Jesse de Jong 


