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I

Algemeen
1. Terugblik

De tijd gaat snel, er zijn weer bijna vier jaar voorbij.
Nu de gevaren rond de mogelijke herindeling zijn afgewend, dankzij een
overgrote meerderheid van de bevolking die daar tegen was, heeft de
samenwerking in de Hoeksche Waard beter vorm gekregen.
Dit jaar 2009 bestaat Korendijk alweer 25 jaar. Gelukkig kunnen we de wensen
van de inwoners nog steeds gestand doen; zelfstandig blijven.
De afgelopen vier jaar hebben zich verder gekenschetst door discussies met de
provincie over het -boven- regionale bedrijventerrein en de
uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw in Korendijk.
De VVD blijft knokken om in ieder dorp voldoende woningen te kunnen bouwen
voor de natuurlijke groei van de bevolking.
Het aanzien van Korendijk is afgelopen jaren verbeterd door de realisatie van
de Poort van Nieuw Beijerland en het vernieuwen van het centrum van Zuid
Beijerland.
De ontwikkelingen op Tiengemeten zijn afgerond. Er is nu een natuur gebied
ontstaan met recreatieve mogelijkheden.
De VVD is blij dat er op ons initiatief een jeugdbrandweer is opgericht in
Korendijk, waardoor ook de toekomst van de vrijwillige brandweer beter
verzekerd is.
Met de vrijwilligersprijs die op initiatief van de VVD tot stand is gekomen, krijgt
vrijwilligerswerk de extra aandacht die het verdient.

2. Inleiding missie / visie
De maatschappij vertoont steeds meer liberale kenmerken. Voor VVD
bestuurders zijn beginselen als vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid de grondslagen
voor een lokaal liberaal beleid.
Dit verkiezingsprogramma geeft een liberale visie op de toekomst van onze
gemeente Korendijk. De visie van de VVD Korendijk wordt verdeeld, in een aantal
voor inwoners belangrijke onderwerpen.
Er wordt uitgegaan van de liberale bestuursopvatting dat overheidstaken zo
dicht mogelijk bij de burger uitgevoerd moeten worden. Dit betekent dat
wanneer taken op zijn minst even efficiënt op gemeentelijk niveau kunnen worden
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uitgevoerd, deze - inclusief de bijbehorende financiën - aan de gemeente worden
overgedragen.
Gekozen raadsleden zijn volksvertegenwoordigers, die het dichtst bij de
bevolking staan. Aan hen is de taak concreet bij te dragen en initiatieven te
nemen om de kloof tussen overheid en bevolking te dichten.
Volksvertegenwoordigers van de VVD weten wat er in de samenleving leeft. Zij
staan er met beide benen in en geven richting aan het beleid. Het primaat van de
gemeente behoort immers aan de raad. De VVD wil dat inwoners zich daarbij
betrokken voelen.
De VVD wil bijdragen aan een verbetering en versterking van de lokale
democratie. We doen dit onder andere door regelmatig in alle dorpen
bijeenkomsten voor alle inwoners te houden.
Naast herkenbare en aanspreekbare volksvertegenwoordigers en bestuur,
kunnen hoorzittingen en burgerinitiatief bijdragen aan de betrokkenheid van
burgers bij het bestuur.

De VVD staat voor wellevendheid ten aanzien van de medeburger. Dit betekent
dat ieder individu een eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van zijn
medemens en de maatschappij.
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II

Samenvatting

In de komende vier jaar zullen de gevolgen van de financiële en economische
crisis nog sterk doorwerken.
De mogelijkheden om extra zaken te realiseren zullen er niet of nauwelijks zijn.
Nieuw beleid zal nauwelijks mogelijk zijn, alleen als het kostendekkend kan
worden gerealiseerd.
Voor ons als VVD staan de volgende zaken centraal :
-Het realiseren van genoeg woningen voor groei van onze bevolking
Met de nadruk op starters en senioren woningen.
-Zorgen voor voldoende multifunctionele voorzieningen voor de vele activiteiten
in ieder dorp.

-Het realiseren van het recreatie en natuur project ten noorden van Piershil :
het plan Swane Blake.

- Geen windmolens in Korendijk, wel zonne-energie

- Het stimuleren van de lokale bedrijvigheid.
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III WONEN en LEVEN in KORENDIJK
1. Woonomgeving
Korendijk is een landelijke gemeente waar het aangenaam wonen is. De VVD vindt
dat dit zo moet blijven. Tot uitdrukking moet komen dat Korendijk een “groene”
gemeente wil blijven, met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden om de
aanwezige basis voorzieningen zo goed mogelijk in stand te houden.
De VVD staat spreiding van de woningbouw over de verschillende dorpen voor,
met een meer dan evenredige bouw in Goudswaard en Piershil om ook daar het
voorzieningenniveau op peil te kunnen houden.
De VVD wil nadrukkelijk met Union afspreken dat huurders in aanmerking
kunnen komen om hun woning te kunnen kopen;
De procedures en welstandsnormen voor het verkrijgen van een bouwvergunning
moeten simpeler en ruimer.

De VVD vindt dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven
wonen. De overheid dient er zorg voor te dragen dat ouderen die eigen
verantwoordelijkheid ook kunnen nemen.
Dit betekent een adequaat woningaanbod en een veilige woonomgeving met voor
ouderen bereikbare voorzieningen met voldoende zorgplaatsen.
Een goed milieu is belangrijk, maar het moet wel realistisch blijven.
Bij een evenwichtig en verantwoord milieubeleid moet, gelijk overal elders, bij
elke maatregel een kosten/baten afweging worden gemaakt.
Het gebruik van duurzame energiebronnen dient te worden bevorderd.
Daarnaast dient een doelmatig gebruik van energie onderwerp te zijn bij het
verlenen van bouw- en milieuvergunningen. Energie besparingsmogelijkheden
worden door de VVD gestimuleerd bij nieuwbouw en renovatie van woningen en
gebouwen.
Als duurzame energie mogelijkheden ziet de VVD zonne-energie en het terug
winnen van elektriciteit uit ons huishoudelijk afval. Kernenergie sluit de VVD
zeker niet uit.
De VVD vindt dat er in Korendijk geen plaats is voor windenergie, die past niet
in een nationaal landschap. Denk hierbij aan geluid, schaduw en kosten.
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2. Veiligheid

De reorganisatie van de politie heeft in ons gebied geleid tot een regionale
politie Zuid-Holland Zuid. De bedoeling van de Tweede Kamer was dat er een
democratische inbedding zou komen van de politie in het gemeentebestuur
waardoor iedere gemeenteraad via de burgemeester de eigen prioriteiten aan
kon geven. De constructie die nu tot stand gekomen is, maakt het echter
moeilijker invloed uit te oefenen op het beleid van de politie, als gemeente.
De VVD wil geen verdere uitholling van politie inzet in Korendijk.
De inzet van vrijwilligers bij de brandweer is een onmisbaar element. Het
installeren van een jeugd brandweer draagt bij aan de continuïteit van de
vrijwillige brandweer.
Versterking van de regionale structuren, met behoud van de lokale autonomie,
ten behoeve van de versterking van de kwaliteit van de brandweerzorg moet
verder doorgezet worden.
De gemeente maakt actief gebruik van HALT-projecten om jongeren te
confronteren met de gevolgen van de gepleegde strafbare feiten. Met politie en
justitie worden meerjarenafspraken gemaakt over de toepassing van HALTprojecten. Met de duidelijke en harde aanpak verwacht de VVD de overlast van
jongeren te beperken.
Tot de zorg voor veiligheid behoort ook het controleren op de naleving van de
betreffende vergunningsvoorwaarden en verkeersregels.

3. Welzijn, Accommodaties

/ voorzieningen

De inwoner van vandaag is zelfstandig en assertief. Mensen bepalen de indeling
van hun leven zoveel mogelijk zelf. Betutteling past niet meer in deze tijd.
Beseft dient te worden dat de inwoner behalve kiezer, ook klant van de
gemeente is en eigen keuzes wenst te maken voor participatie in verenigingen en
organisaties. De VVD vindt dat inwoners zich moeten kunnen ontplooien, individueel en/of in groeps-, of verenigings-verband.
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In een samenleving zoals wij die kennen is vrijwilligerswerk onlosmakelijk
verbonden met het welzijn van grote groepen van onze bevolking.
De VVD vindt dat primair de verenigingen zelf moeten zorgen voor een gezond
beleid. Daar waar dit niet geheel lukt zal de gemeente het vrijwilligerswerk waar
mogelijk bevorderen.
Om zoveel mogelijk activiteiten / sporten in een dorp te kunnen behouden is het
noodzakelijk om de accommodaties multifunctioneel te maken en duurzaam te
exploiteren.
Het verzorgingshuis Heemzicht moet in stand gehouden worden, waarbij de
gebruiksmogelijkheden meer afgestemd – verbreed - moeten worden op de
ontwikkelingen in de ouderenzorg, waarbij de VVD denkt aan een nieuw centrum
voor de opvang van de steeds groter wordende groep van ouderen.
Dagopvang voor ouderen is een noodzakelijke vorm van flankerend ouderenbeleid.
Waarbij het, voor ouderen, mogelijk wordt langer zelfstandig te blijven wonen
Een bibliotheek is een basisvoorziening, daarom dient er in alle vier de dorpen
een te zijn;
De VVD vindt dat de (brede) school een spilfunctie in de samenleving heeft.
Meer scholen moeten samenwerken met culturele instellingen,
sportverenigingen, bibliotheken etc.
Een brede school is goed voor de ontwikkeling van het kind en van de wijk.
Alle basisscholen gaan voor- en naschoolse opvang aanbieden voor kinderen
van vier tot twaalf jaar oud, als de ouders dat willen. Er is dan elke
werkdag plek van half acht 's ochtends tot half zeven 's avonds. Deze vorm
van kinderopvang is tot stand gebracht door de VVD.
Goede en betaalbare kinderopvang is een belangrijke voorwaarde voor
bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen, voor de economische
zelfstandigheid van vrouwen en daarmee ook een voorwaarde om
de toekomstige vergrijzing van Nederland te kunnen opvangen. De mogelijkheid
om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten, impliceert dus een goede en
betaalbare regeling voor kinderopvang. Een goede regeling voor kinderopvang
behoort volgens de VVD de combinatie van arbeid en zorg te vereenvoudigen en
de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren.
Ouders en verzorgers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor
opvoeding en gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij
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een aanvullende rol. Initiatieven om ouders te helpen hun verantwoordelijkheden
bij de opvoeding te nemen worden gestimuleerd.
De jongerenwerker speelt een belangrijke rol in opvang van de jeugd, die anders
tussen de wal en het schip zouden kunnen vallen.

IV

DE VITALE GEMEENTE

1. Bedrijvigheid
Korendijk is een bij uitstek agrarische gemeente en heeft vele agrarische, en
hieraan verwante bedrijven binnen haar grenzen. Ook zijn er bedrijven in de
dienstensector, de bouw en het transportwezen en vervullen de horeca en
winkelvoorzieningen een belangrijke rol in ieder dorp.
De VVD vindt dat al deze bedrijven zich waarmogelijk moeten kunnen blijven
ontwikkelen.
Voor het landelijk gebied streeft de VVD naar verbreding van de economische
mogelijkheden.
In het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied komen er provinciale
beleidskaders en integrale gebiedsprogramma's, waarin rijksdoelen en
gebiedsdoelen op het gebied van b.v. landbouw, natuur, water, milieu, landschap,
toerisme en recreatie, economie en voorzieningen wederzijds op elkaar worden
afgestemd
De VVD vindt dat een bestemmingsplan enerzijds rechtszekerheid dient te
bieden aan burgers en bedrijven. Anderzijds moet een bestemmingsplan
flexibiliteit bieden zodat er ruimte is om bij voortschrijdend inzicht en
gewenste ontwikkelingen af te kunnen wijken van het plan.
Gemeentebestuur en ondernemers dienen een goede onderlinge relatie te
hebben, regelmatig overleg vinden wij van belang. Waar mogelijk zal de VVD
stimuleren dat de gemeente de bedrijven faciliteert.
Zoveel mogelijk planologisch meewerken aan uitbreidingswensen van lokale
bedrijven. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf, kan de voorkeur
uitgaan naar vestiging op het daarvoor bestemde regionale bedrijfsterrein;
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Bestemmingsplannen t.a.v. winkel-, kantoren-, horeca-, en andere
bedrijfsconcentraties moeten waar mogelijk flexibel zijn, zodat bij
veranderende omstandigheden leegstand wordt voorkomen;
De gemeente moet een stimulerend beleid voeren om starters aan ruimte te
helpen. Waarbij de ruimte behoefte van ZZP’ers bijzondere aandacht behoeft.

2. Agrarische sector
De land- en tuinbouwsector is een van de belangrijkste economische dragers van
ons landelijk gebied. De VVD vindt dat gemeenten bij de vaststelling van m.n.
bestemmingsplannen van het buitengebied rekening moeten houden met de
toekomstige ontwikkelingen.
De nieuwe nota Vitaal Platteland biedt diverse mogelijkheden om bredere
economische activiteiten in het buitengebied toe te staan, zonder dat deze
afbreuk doen aan kwaliteit van de landschappelijke inpassing en zonder dat deze
een belasting zijn voor natuur en milieu.
Dus voldoende mogelijkheden voor bedrijfsbebouwing, maar ook voor
functiewijziging van gebouwen, zodat het platteland leefbaar blijft.
De VVD wil zo ruim mogelijke medewerking geven aan het ontwikkelen van
nevenactiviteiten in de land- en tuinbouw, waardoor deze sector rendabel kan
blijven.
De VVD probeert ook de nadelige gevolgen van Natura 2000 zo veel mogelijk te
beperken. Ook het “ganzen probleem” zal waar mogelijk aan de orde worden
gesteld.
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3. Recreatie
Een van de mogelijke economische ontwikkelingen is een verdere groei van de
recreatie.
De VVD vindt dat het plan Swane Blake, met als hoofddoel de haven van Piershil
in oude glorie te herstellen in open verbinding met het Spui, daar een wezenlijke
bijdrage aan kan leveren. Zij zal dit plan dan ook actief ondersteunen en zo nodig
zelf initiatieven nemen om dit plan van de grond te krijgen.
De VVD vindt dat recreatieve groei mogelijk moet zijn met behoud van
landschappelijke waarden. Met name langs de zuid kant van de gemeente liggen
hier mogelijkheden b.v. de Hitsertsekade, en verdere ontsluiting van de oevers.
Voor de VVD is het bevorderen van actieve recreatie zoals fietsen belangrijk.
Het ontsluiten van gebieden met natuurwaarde - zoals de oevers - en watersport,
de aanleg fietspaden, kanovaren in kreken met daarmee samenhangende
horeca voorzieningen; b.v. eenvoudige voorzieningen in Nieuwendijk,
Tiengemeten, de Hitsertsekade en rond de haven van Nieuw Beijerland zijn voor
die ontwikkelingen van groot belang. Het structuurplan “Recreatie voorzieningen
Korendijk” is hierbij richtsnoer.

4. Verkeer

Voor Korendijk, een landelijke gemeente met meerdere dorpen, is een goede
bereikbaarheid per auto en met het openbaar vervoer van groot belang. Een feit
is dat er altijd veel landbouwverkeer zal zijn; en dat in de meeste dorpen de
dijken de doorgaande route vormen. De VVD richt haar aandacht op de
verkeersveiligheid. Infrastructureel gevaarlijke situaties moeten worden
aangepakt zodat het aantal verkeersslachtoffers afneemt.
De auto blijft bij gebrek aan reële alternatieven voor openbaar vervoer, als
onmisbaar vervoersmiddel beschouwd in met name de dunbevolkte gebieden.
Terughoudendheid betrachten met de aanleg van verkeersbelemmerende
maatregelen bij doorgaande wegen (drempels en wegversmallingen) en dan alleen
nog in woonwijken;
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Mogelijkheden nagaan om gebieden met landschappelijke waarden te ontsluiten
en toegankelijk te maken voor recreatief (fiets)verkeer, rekening houdend met
de landbouw belangen;

V Bestuurlijk Korendijk

De VVD streeft naar een breed College van B&W dat stoelt op een ruime
meerderheid in de gemeenteraad. De VVD wil graag opnieuw aan het College deel
te nemen.
Uitgangspunt voor de VVD is, dat het gemeentebestuur er voor de inwoners is en
niet andersom. Duidelijke voorlichting over het gemeentelijk beleid is van
wezenlijk belang. Het past bij liberalen om in openheid en openbaarheid te
besturen.
De VVD is van mening dat Korendijk ook op langere termijn zelfstandig moet
blijven. De grote opkomst bij het gehouden referendum en het massaal nee
tegen herindeling onderstrepen dit. Schaalvergrotingen hebben wel altijd geleid
tot hogere kosten maar niet altijd tot verbeterde situaties voor de inwoners.
Aan de vorming van een bestuurscommissie Hoeksche Waard, zal zodanig vorm
moeten worden gegeven dat aan de bovenlokale zaken op een goede manier
inhoud gegeven kan worden.
Samenwerking is goed, binnen de bestaande samenwerkingsverbanden, daar waar
het de doelmatigheid vergroot.

1. Externe ontwikkelingen

In de afgelopen raadsperiode is er duidelijkheid ontstaan over de
gemeenschappelijke gemeentelijke visie over de gewenste toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard.
Ook over de bovenregionale door rijk en provincie gewenste ontwikkelingen is
duidelijkheid gekomen.
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Met de provincie moeten afspraken worden gemaakt oven het verder uitwerken
van uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw in de verschillende dorpen, mede
op basis van de door de Tweede Kamer vast gestelde nota “Ruimte”.
Om dit gemeenschappelijk ontwikkelde beleid ook te kunnen uitvoeren is de
commissie Hoeksche Waard opgericht, waarin de vijf Hoeksche Waardse
gemeenten zitting hebben.
De keuze voor de samenwerking in de vorm van de commissie Hoeksche Waard is
te verkiezen boven een gemeentelijke herindeling. Het gehouden referendum gaf
dat ook aan.
De eigen initiatieven om te komen tot samenwerking binnen de Hoeksche Waard
is een goede zaak, zelfs op een aantal terreinen noodzakelijk, maar moet geen
doel op zich worden. Het moet een duidelijke toegevoegde waarde hebben,
waarbij de commissie Hoeksche Waard zelf de beleidskaders bepalen en in
uitvoerende zin, zaken waar mogelijk gezamenlijk uitvoeren. Een goed voorbeeld
hiervan is het volkshuisvestingsschap.
Voor alle vormen van samenwerking blijft voorop staan, dat wat effectiever
lokaal kan ook lokaal blijft en wat regionaal moet, regionaal wordt uitgevoerd.

2. Gemeentebestuur

Alles wat de gemeente doet kost geld. Een deel daarvan wordt door de inwoners
opgebracht, middels belastingen en heffingen. De VVD staat voor een eenvoudig
maar verantwoord voorzieningen niveau voor iedereen, waarbij de kosten binnen
de perken blijven. Het is geen taak van de gemeente inkomenspolitiek te voeren
dit is een rijkstaak.
Een verantwoord financieel beleid is voor de VVD de basis voor het totale
gemeentelijk beleid. Dit beleid stoelt op een reële sluitende begroting met een
gezonde reservepositie, een tijdig opgestelde rekening, een overzichtelijk
meerjarenperspectief en begrijpelijke (tussentijdse) rapportages.
Door decentralisatie van rijkstaken naar de gemeenten, waarbij niet altijd ook
een op een de budgetten meegaan, komen de gemeentelijke financiën onder druk
te staan.
Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, waarbij prioriteit gegeven
moet worden aan het niveau van het uitvoeren van de wettelijke taken.
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De VVD is voorstander van afrekenbare doelstellingen. De begroting dient op
belangrijke gebieden duidelijke inzichtelijke doelstellingen als uitgangspunt op te
nemen. Door middel van tussentijdse rapportage wordt over de realisatie van
deze doelstellingen duidelijk en inzichtelijk gerapporteerd.
- de VVD is voorstander van het zo laag mogelijk houden van lokale belastingen
en kostendekkende, riool retributies, vergunningen en leges. Daarbij vindt de
VVD dat belastingen ook besteed moeten worden voor het doel dat de belasting
in haar titel aangeeft;
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