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VOORWOORD 
 

Voor u ligt het programma van de SP Zuidplas.Ons thema is “100% sociaal”. Daar gaan we voor als SP de 

aankomende vier jaar, in de gemeenteraad maar ook daarbuiten. Want de werkzaamheden van de partij  

houden niet op aan de gemeentegrens van Zuidplas, die gaan zelfs door tot aan Brussel. Een 

praktijkvoorbeeld is dat we vanuit Zuidplas bij onze provinciale collega´s hebben aangeven dat een 

Moordrechtboog Zuidplas financieel om zeep zou helpen. Dit is door de Statenfractie naar voren gebrachten 

na overleg hoefde Zuidplas niet op te draaien voor deze plannen. Korte lijnen met elkaar maar toch allemaal 

zelfstandig. Zonder lokaal werk kan je niet. Dit programma is dan ook lokaal geschreven en door de lokale 

leden goedgekeurd. Uiteraard zitten de uitgangspunten van onze partij er in: Gelijkwaardigheid, solidariteit 

en menselijke waardigheid! Met die uitgangspunten en idealen uit ons programma “Heel de mens” is dit 

programma gemaakt en goedgekeurd door onze leden! 

 

Politiek is niet alleen vergaderen in de raadszaal, af en toe opdraven op een door de gemeente geregiseerd 

avondje, maar is ook de wijken in!  Zonder feiten geen recht van spreken. Daarom deden we meerdere keren 

onderzoek in de wijken. Ook zonder directe aanleiding gaan we met inwoners in gesprek en ook buiten 

verkiezingstijd! Naast bezoeken stonden we met de tomatometer in de dorpen om zo uw mening te vragen en 

voerde we actie op verschillende gebieden. De SP is meer!  

 

In de raad waren we de kleinste fractie maar wel met uitgesproken mening. Soms werd dat neergezet als 

“valse hoop” geven,  “daar gaan we niet over” hoorde we vaak en “niet het eerlijke verhaal” als je gewoon 

van mening bent dat je als raad je soms te snel verstopt achter de raadsmicrofoon.  Als je wilt gaan voor een 

100 procent sociale Zuidplas zal je soms anders moeten denken. Daarmee gaf de SP ook kleur aan Zuidplas, te 

staan voor punten en dan ook door te strijden en niet te snel de hoop op te geven. Daarom is een stem op de 

SP op 19 maart er eentje waar u op 20 maart nog iets aan heeft!  

 

 

André Muller   Lydia Reicher 

Lijsttrekker   Afdelingsvoorzitter 

COLOFON 
 

SP Zuidplas 

p/a Klein Hitland 154 

2911 BR Nieuwerkerk aan den IJssel  

 

Telefoon :  06-24256855 

Website :  www.zuidplas.sp.nl 

Email :   zuidplas@sp.nl 

Facebook ; www.facebook.com/SPZuidplas 

Twitter : twitter.com/SPZuidplas 
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1. EEN ZORGZAME ZUIDPLAS : AWBZ 
 

Een beschaafd en sociaal land kenmerkt zich door de 

zorg die de bewoners krijgen. Die zorg moet voor 

iedereen beschikbaar en bereikbaar zijn. Op lokaal 

niveau wordt straks de gemeente  verantwoordelijk 

voor “fatsoenlijke en beschaafde zorg”.  Met de wet  

WMO is de laatste jaren al veel de verantwoor-

delijkheid van de gemeente gewordenen en daar 

komt ook de Jeugdzorg en AWBZ bij. De gemeente 

wordt dus de spin in het web van vele zorgvragen. 

Deze rol komt met verantwoordelijkheden en helaas 

komt hij ook met minder geld. Wij betreuren het  dat 

de gemeentes voor keuzes staan, minder geld, meer 

taken. Juist nu is het belangrijk om goede zorg te 

geven. Met minder geld moeten er keuzes gemaakt worden, 

maar we moeten voorkomen dat zorg een “gunst” wordt. Om bovenstaande allemaal in goede banen te 

leiden, moet er weer “grip” komen op de uitvoering van de zorg. Er moeten weer voldoende handen aan 

het bed komen.  

 

Daarom wil de SP : 

� Het geld moet gebruikt worden waar het voor bedoeld is, dus voor goede zorg, fatsoenlijk inkomen, 

een goede rechtspositie voor de thuiszorgmedewerkers en een goede opleiding voor deze 

medewerkers.  

� Een thuiszorgorganisatie op gemeentelijk niveau zonder commerciële inslag zou dit kunnen uitvoeren.  

� Naast de thuiszorgmedewerkers zijn mantelzorgers  onmisbaar. Deze mantelzorgers moeten goed 

ondersteund worden door “mantelzorgverzekering”, een steunpunt bij deg thuiszorg organisatie waar 

mensen terecht kunnen voor steun en hulp.  

� Lukt de zorg niet meer met de mantelzorg,dan hoeft de zorgvragende niet lang te wachten op andere 

zorg;men is immers al bekend bij de thuiszorgorganisatie. De SP wil dat de gemeente zo goed mogelijk 

deze zorg blijft bieden en ook goed een vangnet maakt als het mis dreigt te gaan 

� We moeten ervoor waken te complexe zorgvragen bij de mantelzorg te leggen.  

� Andersom moeten te “lichte” vragen niet bij de thuiszorg terecht komen. Een vrijwilligersorganisatie 

op wijkniveau kan deze vragen oplossen.  

� Mantelzorgers kunnen ook hier aanvullende taken hebben. Het verzorgingshuis staat midden in de 

samenleving,oude bekenden komen op bezoek maar ook basisscholen en peuterspeelzalen.  

� Oud betekent niet dat je opgeborgen moet worden in een andere stad maar dat je een onderdeel van 

je woonplek  blijft. 

� De gemeentelijke thuiszorg kan dan indiceren of er toch tijdelijke hulp nodig is en kan dat regelen. 

Alleen langdurige hulp bieden levert  dan schrijnende gevallen op van mensen die kort hulp nodig 

hebben.  

� Verpleeghuizen gaan van AWBZ naar zorgverzekeraars. De gemeente moet een proactief beleid 

voeren om te waken dat winstgevendheid van de zorgverzekeraar nooit komt voor goede zorg!   

� Gemeente moet waken dat een aanvraag  geen bureaucratische rompslomp wordt! Geen eindeloos 

papieren invullen bij 10 instanties, dat is geldverspilling en tijdverspilling. 

Visie SP Zuidplas op zorg in hoofdlijnen 
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2. EEN ZORGZAME ZUIDPLAS : JEUGDZORG  
 

De jeugdwet moet er voor zorgen dat gezinnen straks met slechts 1 aanspreekpunt in aanraking  komen in 

plaats van een heel arsenaal aan hulpverleners. De SP is echter geen voorstander van de decentralisatie 

naar de gemeente waarbij minder geld en meer werk komt.   

� Waar  voor gewaakt moet worden, is dat scholen meer en meer de rol van zorgverlener in de 

schoenen geschoven wordt. Scholen  moeten doen in waar ze goed in zijn: lesgeven. Verder hebben 

scholen vooral een taak om aan de bel te trekken bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, als het niet 

gaat. 

� Inmiddels wordt er in regionaal verband al gewerkt aan een tijdige signalering van problemen bij 

jongeren. In het  tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs wordt door een professioneel team 

(een arts en een psycholoog) een individueel gesprek met alle leerlingen gevoerd. Daardoor kunnen 

ook problemen bij allochtone leerlingen in beeld komen. Deze blijven vaak onontdekt.  Zuidplas moet 

dit ondersteunen 

� De gemeente moet niet op de stoel van de hulpverlener of van de zorg gaan zitten. Een gezin met een 

regiseur is een goede aanpak om kleine zaken te signaleren maar pyschologische en psychiatrische 

zorg is en blijft een taak voor specialisten!  

� Voorkom dat kinderen geen zorg krijgen omdat de pot leeg is. Daarom moet het budget voor 

jeugdzorg een zogenaamd open einde regeling worden. Daarbij telt dus ook solidariteit op regionaal 

gebied waardoor in Midden Holland voor iedereen die het nodig heeft, jeugdzorg gegarandeerd kan 

worden.  

3. EEN ZORGZAME ZUIDPLAS : WIJKZORG 
 

Momenteel wordt er in onze gemeente vorm gegeven aan een “pilot” project in Nieuwerkerk aan den Ijssel 

, dat beoogt de zorg/hulpvrager centraal te stellen. Hieromheen werken alle betrokkenen (artsen, 

hulp/zorgverlenende instanties en uitvoerenden samen, met een centrale rol voor de 

wijkverpleegkundige ).. Doordat in het project mede het inschakelen van vrijwilligers via bestaande 

organisaties als Zonnebloem, NPV, vrouwen- en ouderenorganisaties tot de mogelijkheden behoort, kan 

gezorgd worden dat vanuit deze organisaties ondersteuning van de mantelzorger komt.    

� Per gezin/huishouden zal er een vaste hulp/zorgverlener zijn. Deze zal ook tijdig kunnen signaleren 

wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te raken en hierop actie nemen! 

� De SP steunt het Dorrestein
1
 experiment en hoopt dat dit een succes blijkt en één en ander eveneens 

in de andere dorpen/wijken zo geregeld kan worden 

 

4. EEN DEMOCRATISCHE ZUIDPLAS 
 

 

Als één iets de inwoners heeft geraakt is het wel de 

gevolgen van de fusie. Uit het inwonersonderzoek in 

2013 bleek aardig wat onvrede op sommige gebieden. 

Het is dan ook belangrijk dat we gaan inzien dat 

bewoners betrokken moeten blijven. De SP denkt dat dit 

                                                            
1
 wijk in Nieuwerkerk aan den Ijssel  

Gemeentehuis Zuidplas een ivoren toren? 
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kan door zoveel mogelijk openbaarheid van stukken en lokaal vergaderen. Fusie is geen oplossing, een 

regionale samenwerking kan hierin een alternatief bieden. De nieuwe regio
2
 maar ook de richtingen 

Zoetermeer en Capelle kunnen worden gezocht. Voorwaarde moet wel zijn dat de gemeenteraad genoeg 

zeggenschap blijft houden! . Daarom stellen wij voor: 

� Geen fusie maar samenwerking. Deze samenwerking moet wel gestoeld blijven op de controle in de 

raad en niet via allerlei bestuurslagen.   

� Breng indien mogelijk,het aantal gemeenschappelijke regelingen met beperkte inspraak 

�  van de raad terug. 

� Correctief referendum als 10% van volwasssen bewoners dit via een initiatief wil.  

� Inspraak en communicatie moet beter, wat wordt toegezegd aan burgers moet worden nagekomen. 

Brieven moeten beter worden beantwoord ook bij afwijzingen. 

� Qwieke dorpsdagen stoppen en vervangen door spreekuren in de dorpen zelf van college op vaste 

dagen en tijden. Ook commissievergaderingen en informatieavonden raad op lokatie op vaste 

momenten. 

� Burgerinitiatief, dialoog en raadsinformatieavonden meer bekendheid geven. 

� Verslagen van alle vergaderingen rond gemeenteraad
3
 ook openbaar 

� Vermindering geheime vergaderingen en stukken.  

� Kijken of live uitzending via TV kanaal Omroep Zuidplas kan worden gemaakt om zo meer burgers te 

betrekken 

� Instellen van een onafhankelijke ombudsman die niet alleen kijkt of de juiste procedure is gevolgd, 

maar ook de einduitkomst toetst op redelijkheid en billijkheid.  

� Plannen met gevolgen voor bewoners in de buurt moeten altijd met de inwoners besproken worden 

alvorens ze aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

5. OPENBAAR VERVOER IN ZUIDPLAS 
 

Sinds de OV concessie overgenomen werd door Arriva is de verbinding tussen de dorpskernen nog verder 

verslechterd. Met provincie en rijk moet de gemeente proberen verbeteringen te bewerkstelligen. De SP 

heeft uit meerdere onderzoeken gezien dat de vraag geheel anders is dan de gemeente wil geloven 

� In overleg met provincie de bus tussen Zevenhuizen 

en Rotterdam Nesselande via Nieuwerkerk laten 

rijden en hem aan laten sluiten op bussen naar 

Moerkapelle en Moordrecht. Ook de Hooge Veenen 

beter bereikbaar 

� Minimaal twee oplaadpunten per dorp voor de OV-

chipkaart 

� Uitvoering Amendement om railverbinding tussen 

Rotterdam, Zevenhuizen en toekomstige wijken te 

maken of Randstadrail doortrekken vanuit 

Zoetermeer naar Zevenhuizen 

� Geen bovengrondse metro vanuit Capelle de Terp door Hitland naar Nieuwerkerk.  

� Druk uitoefenen op de NS om elk kwartier, ook buiten de spits, treinen vanaf Nieuwerkerk naar 

Gouda en Rotterdam. 

                                                            
2
 Samenwerking tussen Zuidplas, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Vlist, Bergambacht, Ouderkerk aan den Ijssel, Schoonhoven en Waddinxveen.  

3
 Verslagen van presidium, college vergaderingen en fractievoorzitteroverleg, uitgezonderd over personen en openbare orde 

In spits gaat de trein om het kwartier 
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6. AUTO OF FIETS IN ZUIDPLAS 
 

Naast de verkeersellende op de A20 elke dag waarover de gemeente het rijk moet blijven aansporen, zijn er 

lokaal behoorlijk wat problemen met het verkeer. Vaak zijn situaties per lokatie anders ingericht. De fiets 

moet weer een goed alternatief worden voor de auto. Verder moet belangrijke wegen in winterse perioden 

altijd bereikbaar blijven. Voor de mindervalide verkeersgebruikers moeten er maatregelen genomen 

worden.  

� De Moerkapelse zijde in Moerkapelle wordt als sluiproute gebruikt, de snelheid moet hier omlaag en 

met een flitskast gecontroleerd worden. 

� Het Zuideinde in Zevenhuizen moet voor bestemmingsverkeer worden.  De maximum snelheid moet 

hier naar beneden en fietsers moeten hier veilig kunnen fietsen. 

� De Burgemeester Klinkhamerweg is niet alleen onduidelijk, ook een adviessnelheid van 30 km/uur 

mag van de SP worden omgezet naar een maximale snelheid van 30 km/uur. Daarnaast moet goed 

gekeken worden naar de oversteekplaatsen en de voorrangssituatie bij de noordelijke dwarsweg en 

de Opril. Wat ons betreft moet dit in samenspraak met bewoners aangepakt worden. 

� De dijk tussen Moordrecht en Nieuwerkerk is te smal voor dubbelbaans autoverkeer, een bus en 

fietsers. Knap het fietspad op en, voor veiligheid van de fietsers, laat fietsverbod op dijk terugkeren! 

� De J.A. Beyerinckstraat wordt voorzien van een zebrapad voor de deur van de Meander en een 

voetpad langs beide kanten van de straat. meer aandacht voor fietsers vanaf Dorrestein! Stel daar een  

parkeerverbod voor buiten de vakken in en dit handhaven. 

� Voetganger oversteekplaatsen met Kattenogen verbeteren en via waarschuwingslicht laten opvallen 

� Inventarisatie van het aantal en de noodzaak van verkeersborden en deze verwijderen waar mogelijk. 

Gebruik moet eenduidig worden! Verbetering van de naleving van verkeersregels door handhaving 

� Gevaarlijke kruispunten voorzien van rood asfalt. De SP steunt VVN standpunt dat binnen 30 km 

zones de kruispunten verhoogd moeten worden naar niveau van trottoirs 

� Woonerven behouden en oude woonerven die veranderd zijn in een 30km zone terugbrengen naar 

een woonerf. 

� Een opknapbeurt voor alle slechte fietspaden. Hierbij moet gekeken worden of straattegels wel de 

beste optie zijn en hoe de tegels worden gelegd. 

� Eenduidige voorrangssituaties voor fietsers. 

� Uitbreiding van het aantal fietsenrekken bij winkelcentra, sportcentra en andere drukke plekken. 

opruimen van fietsenwrakken om zo onnodig gebruik van stalling te voorkomen. Maak een overdekte 

bewaakte stalling bij de Reigerhof. 

� Meer oplaadpunten voor E-Bikes. 

� meer eenduidigheid voor fietspaden rond de Reigerhof.    

Dagelijkse files op de A20 
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� Alle plannen tot een oversteek bij turborotondes herzien en voorkomen. 

� Kiss & Ride zones bij scholen verbeteren met handhaving. 

� Stimuleer het VVN initiatief van verkeerouders en geef fietsers voorrang op de auto in dit gebied.  

� Beweging met fietsten dient  gepromoot te worden, op scholen maar ook algemeen. 

� Geef fietspaden bij projectplannen al aan de tekentafel de aandacht, fietspaden mogen NOOIT het 

sluitstuk worden van projectplannen. 

� In de strooiroutes moeten ook de hoofdfietsroutes zoals het fietspad Moordrecht – Gouda 

opgenomen worden met aandacht voor op en afritten van de dijk. 

� Fietspaden bladvrij houden in de herfst.  

� Goed onderhouden troittoirs die voldoende breed zijn voor rolstoel, rollator en 

scootmobielgebruikers 

� Veilig en goed begaanbare trottoir op- en afritten.  

7. FINANCIËN VAN ZUIDPLAS 
 

Bij de fusie had de gemeente Zuidplas een goed gevuld spaarvarken Daar is nu nog maar 30 miljoen van 

over en daar zitten ook nog niet inwisselbare posten in. Er is een hoop aan gelden verdwenen aan gronden, 

bouw van scholen, rente en renovatie van de Ambonwijk. Achteraf bleek vooral de financiele huishouding 

van Moordrecht niet op orde te zijn.Verder is de uitkering van het Rijk in drie jaar tijd kleiner geworden.  

Toch is Zuidplas niet een buitensporig schuldenkindje zoals het soms wordt neergezet. Grote zorgenpost zit 

hem bij vooral bij de komende decentralisaties; er komt meer geld maar nog meer werk.  Maar de SP ziet 

niks in bijvoorbeeld terrassenbelasting omdat die juist terrassenbijdragen aan leefbaarheid van de dorpen. 

Verder moet er bij grote activiteiten op de roeibaan ook toeristenbelasting worden geheven op de 

toegangskaarten. De SP wil :  

� Realistisch begroten en goede rapportage naar burger en raad 

� De ratio
4
 van weerstandsvermogen boven 1,5 houden voor zowel lijn als grondrisico´s 

� Reserve alleen aanspreken als er echt noodzaak  is, raadsvoorstellen altijd met een begrotingsdekking. 

� Een soepeler kwijtscheldingsbeleid voor gemeentelijke belastingen voor hen die het bewezen niet 

meer kunnen bolwerken 

� Grote reclame uitingen van meer dan 30 m2 belasten  

� Reclame op losstaande masten hoger dan 6 meter vallen wat de SP betreft in ieder geval onder 

reclamebelasting. Ga met bedrijf in zee om deze neer te zetten en te exploiteren 

� Toeristenbelasting op grote evenementen op de roeibaan 

� Verhoog alleen de OZB als er noodzaak is als er bijvoorbeeld belangrijke openbare voorzieningen 

dreigen te verdwijnen en alle andere opties niet meer haalbaar zijn. 

� De gemeente moet slank blijven maar waak voor overbelasting met de komende decentralisaties. 

� Leges moeten kostendekkend zijn en niet ter aanvulling van de gemeentekas. 

� Voorkom verspilling door slecht beleid zoals bij Groene Hartpark. Fouten moeten gemaakt kunnen 

worden maar verstop kosten niet in algemene budgetten.  

8. JONGEREN IN ZUIDPLAS  
 

Om Zuidplas niet te laten vergrijzen, moet er nu al geïnvesteerd worden in jongeren en jongerenbeleid. Dat 

moet op gebied van wat er te doen is maar vooral ook op werk en wonen.  Een veel gehoorde klacht van 

jongeren is dat ze niet gehoord worden en andersom klagen ouderen dat jongeren overlast veroorzaken. 

Dat laatste is gelukkig in vijf jaar gehalveerd! Daarom wil de SP dat de wijkagenten, jongerenwerkers en 

                                                            
4
 De Ratio is een rekenkundige uitkomst van de gezondheid met oog op de risico´s- Beneden 1 is er te veel risico, 1,5 is goed en 2 uitmuntend. 
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bikers actief met de jongeren in gesprek blijven gaan om overlast te voorkomen. Aan de hand hiervan 

kunnen wensen van jongeren in kaart gebracht wordenmaak legale hangplekken die verdiend kunnen 

worden, maar ook afgenomen kunnen worden bij wangedrag. De SP ziet als maatregelen 

. 

� De wijkagenten, jongerenwerkers en bikers gaan actief met jongeren in gesprek om zo overlast te 

voorkomen  

� Legale hangplekken die men kan verdienen maar ook door wangedrag kwijt kan raken.  

� Evaluatie van jongerenbeleid en accommodaties in Zuidplas naar effectiviteit en aan laten sluiten bij 

de wensen van jongeren zelf. Overlast is dan niet enige graadmeter voor inzet van geld.   

� Jongerenconferentie
5
 met alle soorten organisaties voortzetten maar laten er niet alleen jongeren 

komen vanuit organisaties. Betrek juist hier hangjongeren bij . 

� Bekijk de mogelijkheid voor meer verschillende jongerenhonken in alle dorpen.  

� Spreid jongeren activiteiten beter en communiceer ze zo dat jongeren hiervan op de hoogte zijn. Doe 

dit wel op een manier waar jongeren mee vertrouwd zijn. 

� Gebruik de gronden in gemeentelijk bezit aan de randen van de dorpen om jongeren te huisvesten.  

Laat jongeren niet vertrekken naar Capelle, Gouda of Rotterdam. 

� Kantoorpanden die lang leegstaan kunnen ook gebruikt worden om om te bouwen voor 

jongerenwoningen. 

� Spoor ondernemers in Zuidplas aan om met jongeren aan de slag te gaan, creëer werkplekken met 

opleiding en geef hen die hard werken zekerheid.   

� Zuipketen moeten in de gaten gehouden worden, zonder toezicht kan dit alleen maar grote 

alcoholiname geven, ook bij minderjarigen. Verder is de SP bang voor de brandveiligheid. De eigenaar 

van het perceel van een drankkeet kan altijd aansprakelijk gesteld worden voor wat er op zijn terrein 

is gebeurd.  

� Blijf goed preventie leveren aan jongeren op het gebied van alcohol en drugs. Vergeet ook niet te 

vermelden dat energiedrankjes ook erg gevaarlijk kunnen zijn.  

9. CULTUUR IN ZUIDPLAS  
 

Culturele en kunstzinnige ontwikkeling is in de hedendaagse samenleving belangrijk voor oud en jong, voor 

rijk en arm en voor de inwoners van alle kernen van de Zuidplas. Echter is de toegankelijkheid hiervan nu 

nog te beperkt. Lokaal talent blijft vaak ongezien door gebrek aan betaalbare oefenruimtes. Slechts 20% 

van de inwoners is tevreden over het aanbod van culturele voorzieningen
6
, er is dus een grote behoefte aan 

meer bekendheid en ruimte. Op dit moment zijn er in alle kernen al voorbeelden van exposities en 

optredens, echter is het aanbod wat er nu is nog niet bij iedere inwoner bekend.  Een overzichtelijke 

cultuurkalender voor de Zuidplas zou hier zeer goed aan bijdragen en kunst beter bekend maken dan alleen 

tijdens het succesvolle Pinkst’ art. Verder is het belangrijk dat kinderen uit alle kernen gemakkelijk en 

dichtbij toegang kunnen hebben tot de muziekschool, toneel-, muziekvereniging, dans-, zanggroepen, etc.   

� Verschillende cultuurvormen moeten een platform krijgen om hun activiteiten en kunsten te laten 

tonen. 

� Iedere kern moet een podium krijgen waar lokaal talent zich kan laten zien. 

� Er moet in iedere kern een oefen gelegenheid komen voor muziekanten en kunstenaars. 

� Voor een overzicht van alle culturele activiteiten moet er een cultuurkalender komen. 

� Culturele ontwikkeling moet al jong geleerd worden, scholen moeten dus gesteund worden in het 

aanbieden van een cultureel programma. 

                                                            
5
 Een motie van de SP kreeg raadsbrede steun om in een conferentie met jongeren uit alle organisaties een keer samen te zetten en kijken hoe deze 

samen kan werken.  
6
 Inwonerspeiling 2013 
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� Swanla moet een regionaal theater worden met meer voorstellingen. Probeer hier ook met vervoer 

meer aandacht aan te geven.  

� Blijf meewerken aan succesformules zoals Pinks´art!  

� Brains is een goede basis om al jong met cultuur kennis te maken. Gebruik bij BRAINS niet alleen 

basisvoorzieningen maar ook andere partijen.  Voorkom concurentie met andere bestaande 

activiteiten en organisaties. 

10. EEN DUURZAME ZUIDPLAS 
 

De eerste vier jaar van nieuwe gemeente Zuidplas waren 

geen toonbeeld van duurzaamheid. Dat is jammer, want 

een nieuwe gemeente kan hier een goede start in maken 

en ook laten zien dat duurzaamheid niet alleen een 

kostenpost is. Ook SP heeft veel aandacht gevraagd voor 

normale duurzame oplossingen. Daar gaan we mee door 

om tot de groenste gemeenten van Nederland te gaan 

horen.  

� Gemeente geeft altijd het goede  voorbeeld qua 

duurzaamheid. Gebouwen van de gemeente zoals scholen, sporthallen, zwembaden etc worden 

voorzien van zonnepanelen.  Gebruik de meest zuinigste voertuigen.  

� De stap naar LED verlichting is positief maar dit kan nog effectiever uitgenut worden door nieuwe 

ontwikkelingen zoals zonnepanelen op lantarenpalen of bijvoorbeeldinductie verlichting. Gebruik 

duurzaamheid als investering!  

� De SP is voor afvalscheiding dus ook voor Diftar. Maar laat de invoering als schrikbeeld gebruikt 

worden voor nieuwe projecten over hoe het niet moet. De SP wil een onafhankelijk onderzoek naar 

dit invoeringsproject. 

� Maak containers voor 30 liter zakken met een lager tarief voor bijvoorbeeld oudere mensen. Dit kan 

makkelijk door een kleinere vulmond. 

� Inzameling van GFT moet ook bij hoogbouw met GFT zakken gestimuleerd worden. Plastic inzameling 

levert meer op dan het kost dus moet ook gehandhaafd blijven.  

� Doorzetten van stop op gebruik van Round-up in Zuidplas conform de motie van o.a. de SP eind 2014.  

� Overstappen op ecologisch oeverbeheer om de natuur zelf de ruimte te geven en de natuur de ruimte 

te geven! 

� Meer universele oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s. 

� Stimuleer bedrijven, tuinders en boeren om massaal op groen te laten gaan! Geef groene bedrijven de 

voorkeur boven grijze bedrijven en ondersteun met informatie! Stimuleer gezamelijke aanschaf van 

bv zonnepanelen! 

� Bedrijven die vertrekken moeten altijd een zogeheten “schoon grond en asbestvrij verklaring” 

opleveren. De gemeente mag nooit opdraaien voor saneringskosten. 

� Schaliegas is niet alleen een fossiele brandstof, het boren er naar is bovendien ook gevaarlijk voor 

drinkwater en niet het boorproces laat chemicalien achter in de bodem. De SP wil zelfs geen 

proefboringen toestaan in de gemeente. 

� Geen grootschalige transporten door de gemeente Zuidplas van chemicalien. Verbiedt elk 

chloorgastransport over het spoor.  

� Als bewoners dat willen, mogen ze een gemeentelijk stuk groen onderhouden en beplanten naar 

eigen inzicht. Indien bewoners willen kunnen ze advies krijgen over planten maar ga deze initiatieven 

niet met  overmatige regels ontmoedigen! Wees daar wel streng over gebruik bestrijdingsmiddelen!  

� Stop grootschalige kap. Een kapvergunning voor bomen die niet in achtertuinen staan komt terug. De 

monumentale bomenlijst wordt opgesteld voor bomen en groenstroken. Dit in overleg met 

milieuorganisaties.  

GFT containers in Zuidplas 
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� Elke boom die wordt gekapt moet 1 op 1 worden vervangen.  Laat bewoners meedenken bij herplant 

door keuze te geven. Varieren met bijvoorbeeld geschikte vruchtbomen juicht de SP toe! 

� Bedrijven moeten voor elk nieuw bestemmingsplan laten zien dat ze over de nieuwste best 

beschikbare technieken beschikken om alle milieuoverlast tot een minimum te beperken.   

� Lege gronden die de gemeente heeft aangekocht kunnen prima gebruikt worden voor tijdelijke 

natuur
7
 of volkstuinen!  

� Stimuleer bewoners om voor een goede regenafwatering altijd een groenstrook in een eigen tuin aan 

te leggen!  

� Zuidplas moet blijven aandringen bij provincie, rijk en Rotterdam-The Hague Airport dat de advies 

aanvliegroute langs en niet laag over de dorpen moet zijn. 

� Geen private helicopterhavens in Zuidplas, al helemaal niet in natuurgebieden zoals Hitland!  

 

11. DIERENWELZIJN IN ZUIDPLAS 
 

Dieren staan bij de SP hoog in het vaandel. Daarom willen we dat er hier meer aandacht voor komt in de 

gemeente en er op zeer korte termijn een goed dierenwelzijnsbeleid wordt geschreven. Nu wordt er nog te 

weinig gedaan,worden bij instanties zoals dede dierenambulance de geldkranen verder dichtgedraid. 

Daarom de wil de SP :  

� Ruimhartiger omgaan met de dierenambulance 

� De nertsenfokkerijen gaan ter zijner tijd dicht maar wat ons 

betreft gaat de fokkerij in Zevenhuizen per direct dicht.  

� Opzetten van een beter dierenwelzijn beleid vanuit de gemeente 

Zuidplas 

� Om onnodige opvang van katten te voorkomen stimuleert 

gemeente chippen van katten 

� Er mag niet gejaagd worden in Zuidplas. Kies voor een alternatief 

zoals verjagen! Enige uitzondering is de musketrattenvangst door 

de provincie maar dan met de meest diervriendelijke methode. 

� Dieren horen niet thuis in een circus. Geef alleen toestemming 

aan dierloze circussen in Zuidplas. 

� Er wordt geen vergunning gegeven voor vermaak  met dieren, omdat dit indruist tegen de erkenning 

van de eigenwaarde van het dier 

� Megastallen worden niet toegestaan in Zuidplas, bij bestemmingsplannen en bij omgevings-

vergunningen geeft de gemeente deze geen toestemming! 

12. EEN SPORTIEVE ZUIDPLAS 
 

Sport en gezondheid zijn twee onderdelen die bijna niet zonder elkaar kunnen. Maar niet alleen voor de 

gezondheid is sport erg belangrijk, sport verbroederd ook en brengt mensen tot elkaar!  Sporten in zijn 

algemeenheid mag ook niet belemmerd worden door afkomst, door gebrek aan geld of wat voor excuus 

dan ook. De snuffelkennismaking tijdens Brains werkt goed maar aantal sporten mag hier nog wel vergroot 

worden. Maar bewegen is ook buitenspelen voor kinderen stimuleren!  De SP wil dan ook : 

� Ondersteuning aan verenigingen die in problemen komen omdat ze veel leden korting geven door de 

Rotterdampas te accepteren voor minder contributie. 

                                                            
7
 Tijdelijke natuur – natuur die voor een beperkt aantal jaren ontwikkeld wordt op gronden die wachten op realisatie van bestemmingen zoals 

bedrijvigheid of wonen  http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/38/TijdelijkeNatuur.html 

Koe in Moordrecht,  

buiten zoals het hoort!  
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� Het behouden van subsidie voor BRAINS zodat kinderen met sporten in contact blijven komen. 

Probeer ook het aantal sporten groter te maken.  

� Zorgen voor een goede bereikbaarheid bij sportaccommodaties. 

� Er voldoende fietsenstallingen moeten komen bij sportcomplexen. 

� Er moet genoeg buitenspeelruimte zijn in iedere wijk. 

� Fiets- en looppaden moeten goed onderhouden worden, ook met het oog op sporten voor 

wandelaars, hardlopers,fietsers en skaters. Hierdoor trekt men makkelijker de fiets of gaat men lopen. 

� Behoud van de activiteit zwemmen op de plekken daar waar het nu is. 

� Reservering voor beter onderhoud van sportvelden tot NOC*NSF norm! 

� het schoolzwemmen moet weer terug komen op de basisscholen. 

� Bravo voor 55+ plus is een goed initiatief maar mag ook uitgebreid mogen worden met in de avonden 

om werken de 55 plussers niet uit te sluiten! 

13.  WERKEN IN ZUIDPLAS 
 

Ieder mens moet de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontplooien en te doen wat in haar of zijn 

mogelijkheden ligt. Werk geeft niet alleen een inkomen, het geeft ook een beter gevoel bij mensen. Maar 

niet iedereen kan altijd elke manier werk maar doen.  Werkgevers moeten dan ook gestimuleerd worden 

om ook werk geschikt te maken voor mensen die door wat voor reden dan ook niet meer kunnen 

deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Toch vrezen we dat door de nieuwe participatiewet mensen 

met een Wajong of een WSW straks niet meer aan het werk gaan komen. De SP is daarom fel tegenstander 

van deze wet. De SP wil op gebied van werk:  

� Bedrijven in Zuidplas blijven aansporen plekken te maken voor mensen met een Wajong. Wie hier 

niet aan mee wil werken loopt de kans bij een aanbesteding buiten de boot te vallen 

� Het verder toepassen van een “social return” bij de bedrijven 

� Zuidplas is een van de gemeenten die eigenaar zijn van Promen. We moeten toezien dat Promen zo 

min mogelijk overhead heeft en proberen zo veel mogelijk arbeidsplaatsen te laten bestaan.  Hierbij 

moet goed het belang vande werknemers in de gaten gehouden worden. 

� De gemeente mag niet meewerken aan tewerkstellingen waarbij mensen voor een uitkering werk 

moeten doen want hiermee kunnen betaalde banen verdringen! Dit geldt ook voor Wajong en WSW 

banen. De SP wil alleen echte banen. 

� Met de bedrijven in de regio aan de slag om zoveel mogelijk lokale mensen aande slag te krijgen! 

14. ARMOEDE,OOK IN ZUIDPLAS! 
 

In 2012 leefde bijna 700 kinderen in Zuidplas onder de armoede grens. Dat zijn twee schoolgebouwen vol!  

De SP is van mening dat armoede niet hoeft in een rijke gemeente als Zuidplas. Echter is het aantal 

aanvragen voor hulp van de voedselbank verder gegroeid en wordt er meer en meer beroep gedaan op de 

schuldhulpverlening. De stichting Zuidplas helpt heeft nog nooit zo vaak in actie moeten komen. Daarom 

wil de SP : 

� Handhaving van de Rotterdampas in alle dorpen van Zuidplas 

� Alle schuldhulpverlening terug naar de gemeente om zo commerciele uitbuiting te voorkomen 

� Streng toezien dat de schuldhulpverlening binnen de gestelde perioden blijft 

� Uitvoering van de adviezen van de kinderombudsman die in de kinderarmoede monitor staan 

� Social return verbreden bij aanbestedingen en verplichten aan de bedrijven. 
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� Goed vangnet maken voor mensen die leven in stille armoede.  

� Een goed kwijtscheldingsbeleid voor mensen in armoede, zowel in bijstand, werk als ZZP. 

 

15. ONDERNEMEN EN ECONOMIE IN ZUIDPLAS 
 

Zuidplas heeft een aantal grotere werkgevers op haar grondgebied waar we een goede binding mee 

moeten blijven houden.  Maar de SP ziet een belangrijke rol weggelegd voor het MKB, landelijk
8
 maar ook 

met name als het gaat om werkgelegenheid in de Zuidplas. Juist voor hen is het belangrijk dat de regeldruk 

minder gaat worden. Want hoe meer regels hoe groter de kans is dat ondernemers op zoek gaan naar 

nieuwe plaatsen met minder regels.  Het MKB heeft het in de crisis niet makkelijk gehad.  Daarom wil de SP: 

� Bedrijventerreinen alleen door ontwikkelen als er sprake is van echte vraag en bestaande terreinen, 

na eventuele opknapbeurt, vol zijn.  Zorg voor goed OV naar bedrijventerreinen om zo bereikbaarheid 

goed te hebben. In Zuidplas is het daarmee slecht gesteld.
9
 

� Grote detailhandelslokaties aan de randen van de gemeenten niet toestaan om zo leegstand in stads 

en dorpscenta te voorkomen 

� Ondernemers moeten een vaste dag hebben om te sluiten. Daarom wil de SP maximaal 12 

koopzondagen per jaar 

� Steun het MKB in Zuidplas door kleine aanbestedingen lokaal uit te zetten. Dit promoot lokale 

werkgelegenheid en dient als voorbeeld aan grotere bedrijven om lokaal te investeren 

� Overheidsopdrachten die door stapelen te groot zijn geworden voor het MKB, worden in percelen 

aanbesteed. Zo worden kleinere ondernemers niet op voorhand uitgesloten.   

� Ter ondersteuning van het MKB hanteert de gemeente een betalingstermijn van maximaal 30 dagen.  

� Gemeentelijke belastingen moeten gebundeld worden in één aanslag 

� Actief stimuleringsbeleid van het groener worden van bestaande bedrijven. 

� Zuidplas is een gemeente met veel potentieel aan toerisme, maar er wordt nagenoeg geen gebruik 

van gemaakt! Een betere benutting van de steenovens op Hitland, Roeibaan, Rottemeren, 

Zevenhuizerplas maar ook fietsvoorzieningen en grotere activiteiten. 

                                                            
8
 http://www.sp.nl/service/rapport/1003_hartvoordezaak.pdf Hart voor de zaak, rapport over ondernemers, SP 2011 

9
 http://zuid-holland.sp.nl/sites/zuid-holland.sp.nl/files/OV%20RAPPORT%202010.pdf Openbaar vervoer voor iedereen, rapport van bereikbaarheid 

van Zuid Holland, SP Zuid Holland 2011 

Actie kinderschoenen tegen armoede, met 100 paar uit Zuidplas!  
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� Tuinbouwbedrijven groener en innovatiever maken, geen lichthinder toestaan.  Nieuwe bedrijven 

vestigen bij voorkeur op gronden die eigendom zijn van de gemeente. 

16. ONDERWIJS IN ZUIDPLAS 
 

Elk kind heeft recht op onderwijs, gratis basisonderwijs  en 

op passend voortgezet onderwijs. Een kind moet 

onderwijs kunnen volgen waot bij zijn identiteit past. De 

overheid is hier degene die voorwaarden moet scheppen 

om dit mogelijk te maken. De SP is voorstander van brede 

scholen maar in tijden van bezuinigingen moet je je wel 

afvragen of dit tegen elke prijs moet.  Het voortgezet 

onderwijs, vooral het vmbo, wordt gekenmerkt door het vroegtijdig schoolverlaten. Door meer 

leerlinggericht onderwijs is dit te voorkomen. Afvallers moeten vroegtijdig opgevangen worden en een 

passend alternatief geboden krijgen. Hierbij moet de gemeente een driehoek zijn met scholen en bedrijven 

om zo leer/werkplekken te maken: Hierbij gaan jongeren ook een vak leren. De gemeente moet ook meer 

aandacht schenken aan taalonderwijs en huiswerkbegeleiding. Niet alleen inwoners van allochtone afkomst 

kampen met analfabetisme, ook autochtonen inwoners hebben nog problemen mee. Daarom willen we 

 

� De gemeente moet beter toezien op goed onderhouden schoolgebouwen en hiervoor voldoende geld 

reserveren.  

� De sluiting van de school in Oud-Verlaat moet tegen gegaan worden 

� De logopedia screening voor kleuters moet terug keren, ouders dragen naar ratio van inkomen 

hieraan bij. 

� VMBO basis en Kader onderwijs moet worden aangeboden in Nieuwerkerk aan den IJssel. De 

gemeente moet ook meer aandacht schenken aan taalonderwijs en huiswerkbegeleiding. 

� Het goede beleid van terugbrengen van aantal vroegtijdige schoolverlaters voortzetten en met 

bedrijven streven naar werkplekken en stageplekken!  

 

17. VOORZIENINGEN IN DE DORPEN VAN ZUIDPLAS 
 

Uit de inwonerspeiling
10

 blijkt dat mensen ervaren dat er veel voorzieningen zijn verdwenen uit de dorpen 

Moerkapelle, Zevenhuizen en Moordrecht. Deels is dit waar, maar op bedrijven die vertrekken hebben we 

geen directe invloed. Toch moet je alle kernen zo goed mogelijk blijven bedienen. Een basisloket 

burgerzaken zou bijvoorbeeld in de dorpen de gemeente weer toegankelijker maken.  Maar ook andere 

voorzieningen moeten blijven. Zo was de SP verheugd dat de bibliobus in Moerkapelle straks een 

volwaardige bibliotheek gaat worden. Dat in tijden waar er in andere dorpen juist bibliotheken gesloten 

gaan worden. De SP wil op dit gebied : 

� komst van lokaal loket voor burgerzaken in alle dorpen, elk met een vaste dag in de week met een 

avondopening tot 7 uur. 

                                                            
10

 Inwonerspeiling en rapport “waar staat Zuidplas?” september 2013 BING en BMG 

School in Nieuwerkerk aan den IJssel 



100% sociaal             Verkiezingsprogamma SP Zuidplas 2014-2018 

Verkiezingsprogramma SP Zuidplas 2014-2018                                             Pagina 15 

� Actief beleid om bedrijven aan te sporen niet te vertrekken uit dorpen maar de dorpen aantrekkelijk 

blijven houden.  

� Een verzorgingshuis midden in de samenleving, in 

elk dorp, waar oude buren en bekenden op 

bezoek komen, maar ook basisscholen en 

peuterspeelzalen het contact met de bewoners 

houden. Zo kunnen zij deel blijven uitmaken van 

het dorp waar zij wonen 

� Zorg voor behoud van basisvoorzieningen zoals 

huisarts, fysiotherapeut, apotheek etc. 

� Laat het buurthuis terugkomen. Gebruik 

bestaande gebouwen maar ook de nieuwe brede 

scholen zijn ideaal hiervoor.  

� Probeer in elk dorp een soort van soos voor 

jongeren te laten zijn. 

� De SP gaat de komende periode bezien of er voor 

de jeugd tot 12 jaar een natuurspeelplaats kan 

worden gecreëerd. Een plek waar kinderen onbekommerd met en in de natuur kunnen spelen. Een 

lokatie zou bijvoorbeeld in het Hitlandgebied gevonden kunnen worden 

18. GROND EN WONEN IN ZUIDPLAS 
 

De Zuidplas moest een van de grootste groeigemeenten worden en de plannen lagen er om tot 2030 meer 

dan 30.000 woningen te bouwen. Omdat de kleine dorpen dat niet aan zouden kunnen is er gekozen voor 

de fusie en moest er vooral veel grond worden aangekocht. De werkelijkheid is anders, tot 2030 staan er nu 

nog 7000 woningen gepland door veranderde vraag vanuit de markt, ander provinciaal beleid, 

grootheidswaanzin van ontwikkelaars en de flater van de bestemmingsplannen die de Raad van State niet 

overleefden.  Op de grondbalans zijn nu voorzieningen genomen om de verliezen, ruim 14 miljoen, op te 

vangen maar dit zijn boekhoudkundige grappen want ooit moet je je verlies gaan nemen.  De SP wil met de 

gronden het volgende : 

 

� Ga na of alle gronden nu voldoende afgeschreven zijn of dat er nog spreekwoordelijke lijken in de kast 

zitten met waarde vermindering. Beter 1x alle verlies nemen dan uitstel van executie.  

� Mochten gronden in de toekomst toch meer opleveren dan ze zijn gewaardeerd, wordt deze winst 

gestort in de algemene reserve. 

� Bouw alleen op gronden in bezit van Zuidplas zelf.  Desnoods ruilen maar niet meer verder gronden 

aankopen. 

� Kijk of braakliggende gronden teruggebracht kunnen worden naar landbouw of anders gebruikt 

kunnen worden. 

� Gronden die aan de dorpen liggen zouden aan corperaties verpacht kunnen worden om zo goedkoper 

starterswoningen te bouwen. Deze erfpacht mag alleen voor grote investeerders worden aangeboden 

en voor private eigenaren van koopwoningen. 

� Handhaaf 30% sociale woningbouw per eis in een dorp 

� Maak goede afspraken met corperaties om verkoop van sociale huurwoningen het toe te staan als het 

bestand huurwoningen niet verder af neemt in een dorp.  Anders geen verkoop vansociale 

huurwoningen.  

� Stop ontwikkeling van grote plannen in de groene polder 

� Plannen voor een vijfde dorp moeten niet ontwikkeld worden 

� Start een campagne om heel Zuidplas terug in het Groene Hart te krijgen! 

Vertrek Moerdregt uit Moordrecht is een 

Aderlating voor het dorp 
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� Groen is groen en blijf groen. Geen ontwikkelingen in de zone tussen Nieuwerkerk en Capelle, het 

gebied langs de IJsseldijk tussen Gouda en Capelle, Hitland, Rottedijk vanaf de oorsprong tot aan de 

grens met Rotterdam, Eendragtspolder en langs de Zevenhuizerplas. Dit zijn gebiedsmonumenten.  

� Herziening van de Structuurvisie, waar SP als enige op tegen was, naar nieuwe plannen van provincie. 

� Recreatiewoningen op parken waarbij zowel grond als kavel eigendom zijn van de bewoner en deze 

aan wet en regelgeving voldoen legaliseren als permanent verblijf via dubbel bestemmen. 

� Plannen voor bouwen aan de dorpen alleen als er behoefte is en aan de randen vooral laagbouw. 

Moerkapelle Oost en Zevenhuizen zuid alleen toestaan bij genoeg inschrijving.  

� Ouderenvoorzieningen moeten blijven en daarom wil de SP dat de Zevenster in Zevenhuizen 

ontwikkeld gaat worden maar nu wel in goed overleg met bewoners 

� Gronden die niet gebruikt worden en braak blijven liggen in gemeente eigendom moeten tijdelijk 

worden ingezet. Hierbij kan men gronden als volkstuin aanbieden zonder bebouwing of in te richten 

als tijdelijke natuur zoals het Zuidhollands landschap voorstelt.  

� De SP is voorstander van een lokale monumentenlijst. Woningen hierop mogen niet gesloopt worden, 

net als gebieden die aangewezen kunnen worden als lokaal monument. 

� Het oude gemeentekantoor in Zevenhuizen kan worden omgebouwd tot een appartementencomplex 

zonder sloop. Het is te gek voor woorden dat deze lokatie al vier jaar leeg staat. 

� Alleen als op basis van gedegen onderzoek blijk dat archeologisch erfgoed niet in gevaar komt is 

verruiming van de vrijstelling voor onderzoek mogelijk. Dit kan zijn bij bijvoorbeeld eerdere 

bouwactiviteiten zoals bij kassen. Nieuwbouw kent geen vrijstelling. 

� Het land van Kanaän moet geheel beschermd worden niet dus geen sloop van de monumentale 

boomgaard. 

19.  VEILIGE BUURTEN IN ZUIDPLAS  
 

In je eigen omgeving moet een mens zich veilig voelen en kinderen moeten veilig kunnen spelen. De 

afgelopen jaren zijn de criminaliteitscijfers in Zuidplas fors gedaald11 op een hoop vlakken en ook voelt de 

burger zich relatief veilig, slechts 11% voelt zich niet veilig in de eigen buurt12 en 44% mist de politie op 

straat.  Maar moeten we ook de ogen niet sluiten voor de zware zaken. Denk maar aan de overvallen op 

personen en winkels, wat een enorme impact heeft op mensen.   Ook is er duidelijk een stijgende trend 

waarneembaar in het aantal inbraken in wijken die op korte afstand van de snelweg liggen, het 

zogenaamde mobiel banditisme. Qua veiligheid ziet de SP : 

 

� Aanpak mobiel banditisme door gericht te controleren rond de afritten van de A12 en A20. 

� Cameratoezicht alleen op station en rond winkelcentra. Privacy is belangrijk en daarom wildgroei aan 

camera´s tegen gaan.  

� Blijf jongerenoverlast tegengaan door actief met bikers en jongerenwerkers met de jongeren aande 

slag te gaan. Preventief werkt altijd beter dan repressief. Handhaaf ook samenwerking met 

veiligheidshuis om de echte overlastgevers aan te pakken. Bekende bendes moeten direct volle 

aandacht krijgen voordat het gaat ontsporen. 

� De wijkagent zoveel mogelijk de wijken in en ondersteun buurtgerichte aanpak met hulp van burgers.  

� Handhaving van de gemeente moet zich gaan richten op afvalbeleid, parkeren, overlast en 

mileudelicten. 

� Het politiebureau in Nieuwerkerk is te weinig open. De burgemeester moet voor bredere opening 

pleiten bij de korpschef.  

� Gemeentelijk meldpunt voor handhaving moet ook bereikbaar zijn buiten kantooruren, nu kon men 

geen klacht van overlast op zondag kwijt. 

                                                            
11

 InformatieRapportage VNG januari 2013 
12

 Inwonerspeiling en rapport “waar staat Zuidplas?” september 2013 BING en BMG 
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� De aanrijtijden van Brandweer zijn goed. Wees zuinig op deze mannen en vrouwen en pleit voor 

goede voorzienigen. Geen verdere uitkleding van taken of materieel!  Blijf ook promoten om nieuwe 

aanwas te krijgen door bijvoorbeeld jeugdbrandweer en meer aandacht. 

� De gemeente moet meer aandacht geven aan de slechte aanrijtijden in Moerkapelle en Zevenhuizen. 

Zet een netwerk op van huisartsen, EHBO vereniging en Brandweer die ook kunnen helpen. Met 

centrale meldkamer en directe inzet zal, naar verwachting, verbetering komen maar blijf monitoren. 

� De SP is alert op het probleem van rascisme en discriminatie en maakt zich hard voor het ontwikkelen 

van programma´s om elke vorm van rascisme en discriminatie in onze gemeente en organisaties te 

voorkomen en eventueel ook terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen. 

� Winkeldiefstal is een grote schadepost voor het MKB. Daarom pleit de SP voor een verbod op 

rooftassen en roofjassen en ander op diefstal gerichte zaken in winkelcentra via de APV.  

� Breng jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan crimineel  gedrag tegen zelfstandigen via 

Bureau Halt en het jeugdwerk in contact met zelfstandigen. Hierdoor leren de jongeren over wat het 

betekent voor iemand met een eigen zaak om geconfronteerd te  worden met misdrijven 

� In geval van een overval zal er altijd door de gemeente ondersteuning worden geboden. 

� De horeca zal mag de SP betreft langer open mogen blijven. Door te proberen met variabele 

sluitingstijden moet gekeken worden of overlast door massaal vertrek van uitgaand publiek 

voorkomen kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

ONZE SPEERPUNTEN VOOR ZUIDPLAS: 
� Thuiszorg moet gemeentelijk worden en niet meer commercieel worden uitgevoerd! Stop 

marktwerking in de zorg. Een gemeentelijke organisatie zal bovendien een betere coördinatie aan alle 

taken kunnen geven. 

� Alle kernen van de Zuidplas moeten onderling te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Dit moet 

gedurende de gehele dag gewaarborgd zijn. 

� Het gebruik van de fiets moet aangemoedigd worden, hiervoor is goed onderhoud van de fietspaden 

van groot belang. 

� Iedere kern moet een gemeente loket hebben voor burgerzaken. 

� De gemeente moet starters de mogelijkheid en ruimte geven zich in Zuidplas te vestigen om zo de 

eigen jeugd in de gemeente te houden. 

� Van alle nieuwbouw in de gemeente moet minimaal 30% sociale woningbouw zijn. 

� Zuidplas bij een van de vijf groenste gemeenten in Nederland 

 

Politie aan het werk in Nieuwerkerk aan den IJssel 


