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INLEIDING 
 
 

VVD-Drimmelen – Voor Aanpakkers 
 
Wij als inwoners van deze gemeente hebben allemaal iets gemeen. We houden niet van uren lang visies schrijven en 
praten, maar benoemen problemen en lossen ze op. Daarna gaan we naar de volgende uitdaging. Daar heeft iedereen het 
meest aan. 
En dat maakt dat onze gemeente bestaat uit allemaal dorpen waar we het gezellig hebben met elkaar en het fijn wonen is. 
We hebben allemaal niets met mensen die alleen met zichzelf bezig zijn en het onbelangrijk vinden om het leven in onze 
dorpen goed te houden. We kennen hier allemaal wel voorbeelden van.  
Van de gemeente mogen we precies diezelfde mentaliteit verwachten. Meedenken, oplossingen aandragen en doorpakken. 
En dat kan nog best een stapje beter.  
Dit verkiezingsprogramma is op dezelfde manier ingevuld. Geen inhoudsloze verhalen, maar puntsgewijze plannen waarvan 
je gelijk weet wat je aan ons hebt.   
Het Drimmelen dat wij voor ogen hebben bruist, zorgt voor elkaar en neemt zijn verantwoordelijkheid wanneer het moet. 
Hieronder lees je hoe wij dat voor elkaar willen gaan krijgen. 
Niet met ellenlange verhalen, maar met concrete punten. 
Samen met u, de aanpakkers, gaan we dit voor elkaar krijgen! 
 
Het team van VVD-Drimmelen  
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Inwoners & Communicatie 
	

Wat jij van de gemeente mag verwachten: 
- De gemeente neemt je serieus, wat je probleem ook is. Dat wil niet zeggen dat de gemeente 

altijd de aangewezen instantie is om het op te lossen, maar ze zullen hun uiterste best doen 
om jou te helpen. 

- De gemeente staat open voor goede ideeën en denkt met je mee. Als iets niet in de regels 
past maar wel een heel goed idee is, moeten we kijken hoe iets wel kan. 

- Als je brieven of e-mails naar de gemeente stuurt, moet er sneller en altijd reactie komen. 
Vaak krijgen inwoners wel een ontvangstbevestiging, maar blijft het daarna stil. Dit is voor de 
VVD-Drimmelen onacceptabel en moet dus beter. 

- Terugkoppeling vanuit de BuitenBeterApp moet beter. Als iemand een melding maakt over 
troep bij een skatebaan of een kapotte stoep dan moet er een snelle reactie komen en 
aangegeven worden of het opgelost wordt en zo ja hoe en wanneer. Dit zorgt voor vertrouwen 
in de gemeente. 

- Inwoners moeten ook zonder afspraak terecht kunnen in het gemeentehuis. Het verplicht 
maken van afspraken voor je mag komen, is niet makkelijk voor de inwoners. Inwoners 
moeten zelf de keuze kunnen maken of ze een afspraak willen maken of gewoon als het 
gemeentehuis open is langs willen komen. Een iets langere wachttijd kan hiervan een gevolg 
zijn, maar dat is dan een eigen keuze. 

- Zoveel mogelijk diensten van de gemeente moeten ook digitaal af te handelen zijn. Daar moet 
de komende jaren op geïnvesteerd worden. 

- We moeten niet de mensen vergeten die digitaal nog niet helemaal hun weg kunnen vinden. 
Daarvoor zijn ‘t Carillon, Rondom de Toren, de gemeentegids en Omroep Drimmelen nog 
steeds erg belangrijk. De VVD-Drimmelen wil dat Omroep Drimmelen voor iedere inwoner te 
ontvangen is via de TV. 

	

Wat jij zou kunnen doen voor de gemeente: 
- Wij verwachten van iedere inwoner van Drimmelen dat hij een bijdrage levert aan 

gemeenschap. Dit natuurlijk naar eigen vermogen, maar iedereen kan wel iets doen. Het kan 
een boodschap halen voor je buren zijn of een wedstrijd fluiten bij de voetbal. Kijk eerst naar 
wat jij voor de gemeenschap kan doen voor je kijkt naar wat de gemeenschap voor jou kan 
doen. 

- Je veegt af en toe je eigen stoep en haalt wat onkruid weg. We zijn samen verantwoordelijk 
voor onze omgeving. Als iedereen om zich heen kijkt en wat kleine dingen uit handen neemt 
van de gemeente, krijgen we een veel mooiere omgeving waar iedereen zich ook trots over 
kan voelen. Natuurlijk is de gemeente nog wel verantwoordelijk voor het grote onderhoud en 
de openbare ruimte. 

- Meld het als je problemen ziet in de omgeving. Dit kan om simpele dingen gaan als een 
kapotte lamp van de straatverlichting, maar ook om serieuzere zaken als overlast of 
radicalisering. 

- Vertel je goede ideeën over het veiliger maken van je wijk, het toegankelijker maken van je 
sportvereniging of andere nieuwe ontwikkelingen in je buurt/wijk/dorp. Wacht niet af, maar laat 
je horen!  
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Openbare Ruimte  

 

Groen: 
- We willen de verpaupering in onze straten tegengaan. Er is teveel onkruid op onze pleinen en 

in onze winkelstraten. Hierdoor woon je met minder plezier in de gemeente. De VVD-
Drimmelen wil onkruid op een effectieve manier bestrijden en onze ruimte goed onderhouden. 
Dat betekent dat ook de aannemers die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit goed 
gecontroleerd moeten worden zodat de afgesproken norm ook wordt gehaald. 

- Hiervoor wil de VVD-Drimmelen een goede controleur op onder andere onderhoud zetten. Dat 
is effectiever en efficiënter dan steeds een kwaliteit op te hogen. Deze controleur moet breed 
kunnen worden ingezet. 

- Inwoners moeten gestimuleerd worden om zelf melding te maken via de app “Buiten Beter” 
van hoog onkruid of verwilderde bermen.  

- Er is een aantal grote bomen en struiken in de gemeente die voor veel overlast zorgen. Ze 
staan er al jaren, maar door hun opkomende wortels komen stoepen scheef te liggen of 
hangen de grote takken steeds verder over de tuinen van inwoners. Wij vinden dat als 
inwoners erg veel last ondervinden van bomen en struiken, deze bomen en struiken gekapt 
mogen worden. Natuurlijk moet hiervoor wel een boom terugkomen, het liefst op dezelfde 
plek, maar er mag ook ergens anders gecompenseerd worden. Het groene karakter van de 
straten en wijken moet behouden blijven. 
 

Wegen: 
- Het onderhoud van onze wegen moet beter. Het steeds meer oplappen van slecht 

onderhouden wegen kost veel geld en uiteindelijk meer dan het meteen goed aanpakken. 
Goedkoop is duurkoop! 

- Combineer wegonderhoud met onderhoud aan bijvoorbeeld de riolering of het groen. Werk 
met werk maken noemen we dat. Dat zorgt er voor dat een weg maar een keer open hoeft en 
de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Dat brengt uiteindelijk ook kostenbesparingen met 
zich mee. 

- De VVD-Drimmelen weet dat er heel veel mensen fijn willen wandelen en fietsen,  maar het 
ontbreekt vaak aan veilige en goede voet- en fietspaden. Ook voor onze bewoners in een 
rolstoel. Dit is voor ons onacceptabel en moet aangepakt worden.  
 

Klimaatadaptatie: 
- Door de heftige regenbuien moet er steeds meer water door de riolen heen. Hier  moet wel 

voldoende capaciteit voor zijn. De VVD-Drimmelen wil dus riolering die voorbereid is op de 
toekomst. 

- Heel veel tuinen hebben alleen nog maar tegels. Dat is fijn in het onderhoud, maar het zorgt 
er ook voor dat regen minder makkelijk weg kan sijpelen in de grond. Een project van 
dorpsgericht werken zou hiervoor geschikt zijn om mensen meer bewust te maken over het 
nut en de noodzaak van meer groen. Geen betutteling, maar goed advies. 

- Als er een plein onder handen genomen wordt, moeten er maatregelen genomen worden om 
het regenwater langer vast te houden. Dit geldt ook voor reeds bestaande straten waar 
overstroming van het riool vaker is voorgekomen.  
 

Verkeer: 
- Alle dorpen moeten goed bereikbaar blijven. Je moet snel komen waar je wil zijn.  
- Omdat het verkeer op snelwegen en provinciale wegen vastloopt, komt er steeds meer 

verkeer door onze kernen heen. Wij willen dat het zware vrachtverkeer die mogelijkheid niet 
meer heeft en stellen voor het verbod uit te breiden op onbestemd zwaar verkeer in de dorpen 
Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe en hierop ook beter te handhaven.  
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- Onveilige verkeerspunten moeten aangepakt worden. Mensen moeten veilig kunnen 
oversteken. Betrek mensen die in de omgeving van het onveilige punt wonen bij de oplossing 
ervan. Zo krijg je praktische aanpassingen in plaats van aanpassingen die volgens een studie 
er prachtig uitzien, maar toch niet blijken te werken.  

- We willen een Kiss & Ride bij basisscholen waar het ’s ochtends te druk is met auto’s. Nu 
ontstaan er vaak opstoppingen als ouders hun kinderen afzetten bij scholen en lang blijven 
hangen. De gemeente moet in gesprek met scholen om te kijken bij welke scholen dit een 
oplossing zou zijn. 

- Fietsend of lopend naar school moet de norm zijn. Fietsexamens moeten dus behouden 
blijven in Drimmelen. 

- Er moet een oplossing komen voor de parkeerproblematiek in Drimmelen (dorp). Als je als 
blauw groene gemeente graag toeristen wilt ontvangen in een van de parels van de 
gemeente, begint dat bij mensen goed ontvangen. Dat doe je met goede en voldoende 
parkeerplaatsen. 

- De verkeersregels die we met elkaar hebben afgesproken, moeten ook gehandhaafd worden.  
- Steeds meer huishoudens hebben meer dan 2 auto’s voor de deur terwijl daar bij het bouwen 

van de wijken geen rekening mee is gehouden. Dat vraagt om goed passen en meten in de 
wijk en openstaan voor goede ideeën van de buurtbewoners. De VVD-Drimmelen denkt graag 
mee. 

- We zijn niet bij voorbaat tegen het aanleggen van fietsstraten, als de veiligheid er maar niet 
door in het geding komt.  

- We zien kansen in Terheijden om het centrum beter toegankelijk te maken door het parkeren 
anders in te richten en de verkeersdoorstroming te verbeteren. 
 

Openbaar vervoer: 
- Buurtbussen spelen een grote rol in de mobiliteit onze inwoners. Het vergroot de wereld van 

mensen die graag thuis willen blijven wonen. Dat is ook een doel van de gemeente: mensen 
zo lang mogelijk thuis laten wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Daar hoort bij dat 
mensen zich makkelijk kunnen verplaatsen voor een controle in het ziekenhuis of een bezoek 
aan vrienden in een ander dorp. De gemeente moet kijken hoe we deze buurtbussen zo lang 
mogelijk in kunnen blijven zetten. Hierbij moet eerst gekeken worden naar de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vervoerder, in dit geval Arriva. 

- Het aantal vrijwilligers in Drimmelen neemt snel af, terwijl er steeds meer nodig zijn. We 
hebben nu gelukkig nog veel mensen die de buurtbus willen besturen. Daar zijn we super trots 
op. We moeten echter ook nadenken over een tijd waarin er minder vrijwilligers zijn. Daarom 
heeft de VVD-Drimmelen het college gevraagd te starten met proeven voor zelfrijdende 
busjes. Zij kunnen op de lange termijn er voor zorgen dat iedereen in Drimmelen nog wel bij 
de huisarts of de vereniging kan komen. 

- Ook in de weekenden moet er voldoende openbaar vervoer beschikbaar zijn. 
- Grote buslijnen blijven belangrijk voor Drimmelen. Zij vervoeren heel veel jongeren naar 

school en ook steeds meer mensen naar hun werk. Dit zorgt er voor dat zij langer en fijner in 
Drimmelen kunnen blijven wonen en dus behouden blijven voor het verenigingsleven en de 
middenstand. De gemeente moet dus altijd een grote vuist maken bij de provincie voor het 
behoud en verdere verbetering hiervan.  

	  



Verkiezingsprogramma VVD Drimmelen 2018-2022      Pagina 7 van 16 

 
	

Economie en Recreatie & Toerisme 

 
Economie: 

- We gebruiken met z’n allen steeds meer data. Wij vinden het belangrijk dat je thuis snel kunt 
internetten. Zo kun je ook makkelijker vanuit huis werken. Ook voor onze bedrijven is snel 
internet steeds meer nodig. Daarom willen wij ons inzetten voor het overal in de gemeente 
Drimmelen aanleggen van glasvezelkabels voor het snelste internet. 

- Onze winkelstraten houden onze dorpen in leven. Maar doordat er steeds meer online 
gewinkeld wordt, verdwijnen er ook winkels. Een bedrijven-investeringszone helpt 
ondernemers om samen de handen in een te slaan om te zorgen voor bruisende winkelstraten 
met veel gezelligheid en samenhang. De VVD-Drimmelen wil dit daarom zoveel mogelijk 
ondersteunen. Centralisatie van de detailhandel moet een blijvend punt van aandacht zijn. 

- Bedrijven die al sinds jaar en dag in Drimmelen zitten, willen we behouden voor onze 
gemeente. Ook als ze willen uitbreiden. De bedrijven zijn onze lokale trots en zorgen voor 
werkgelegenheid. Die willen we in onze gemeente houden. Wij zijn daarom voorstander van 
het ontwikkelen van onder andere Brieltjenspolder 2.   

- Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven als je producten of diensten aanschaft en 
het goede voorbeeld is volgens ons het zoveel mogelijk lokaal kopen bij je eigen 
ondernemers.   

- Boeren en hun bedrijven blijven voor Drimmelen van belang. Zij hebben lang een grote rol 
gespeeld in onze geschiedenis op het gebied van economie en werkgelegenheid en spelen 
ook een sleutelrol in onze toekomst. Niet alleen voor het eten dat ze produceren of de lessen 
die ze onze kinderen leren over de natuur, maar ook voor de uitdagingen die 
klimaatverandering met zich meebrengt. Echter, de toekomst van de boeren verandert ook. 
De VVD-Drimmelen wil graag meedenken met de boeren over hoe we deze uitdagingen het 
hoofd kunnen bieden.  

- De nieuwe economie vraagt ook om verandering van onze lokale ondernemers. Beleving en 
klantvriendelijkheid zullen een nog grotere rol gaan spelen om klanten te trekken naar de 
winkels. Als je bijvoorbeeld niet veel eigen financiële ruimte hebt om je aan te kunnen passen, 
kun je sinds kort in Drimmelen bij “155 - help een bedrijf” terecht voor advies. De VVD-
Drimmelen wil deze samenwerking continueren. 

- De beleidsmedewerker economische zaken is van grote waarde gebleken voor onze 
ondernemers. Wat ons betreft blijft deze functie dus ook bestaan. 

- Wij maken ons hard voor de glas- en tuinbouwsector. De VVD-Drimmelen vindt dat de glas- 
en tuinbouwsector kansen moet krijgen door nieuwe gronden aan te bieden en de bedrijven  
op economisch duurzame wijze te exploiteren. De VVD-Drimmelen is daarom ook voor 
uitbreiding van de kassen richting Drimmelen. Naast extra werkgelegenheid zorgt deze 
uitbreiding ervoor dat het huidige gebied een upgrade krijgt door bijvoorbeeld het extra 
planten van bomen langs de kassen. 

- De VVD-Drimmelen gaat de komende periode alle mogelijke opties bekijken om het 
organiseren van evenementen in onze gemeente te vereenvoudigen, zodat onder andere  
(horeca)ondernemers onze gemeente makkelijker bruisend kunnen maken. 

- Startende ondernemers en ZZP’ers hebben speciale aandacht van VVD-Drimmelen. Zoals de 
gemeente Drimmelen bijeenkomsten heeft georganiseerd voor startende ondernemers, zien 
wij het graag. Wat ons betreft heeft het Bedrijven Netwerk Drimmelen en de 
beleidsmedewerker economische zaken alle kennis en enthousiasme in huis om deze groep 
goed van dienst te kunnen zijn.  
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Recreatie en Toerisme: 
- De gemeente is in de haven van Lage Zwaluwe in de afgelopen periode dankzij de VVD-

Drimmelen eindelijk begonnen aan de verbeteringen die iedereen allang voor ogen had. Er is 
duidelijkheid gekomen over ligplaatsen, er vaart een pontje en het Dega-terrein gaat 
ontwikkeld worden. Daarnaast worden de damwanden opgeknapt. Daar zijn we trots op. We 
willen blijven investeren in de haven van Lage Zwaluwe om er zo voor te zorgen dat het weer 
gaat bruisen in het dorp. Een prachtige speelweide waar gevliegerd en gespeeld kan worden 
aan de kop van de haven hoort daar zeker bij. Daarnaast blijven we hameren op “het rondje 
haven" dat mogelijk moet worden gemaakt bij de ontwikkelingen. 

- De haven van Drimmelen is heel goed bekend in de omgeving. Van heinde en verre komen er 
mensen naar de haven toe om te ontspannen: een rondvaart, met een bootje de Biesbosch in 
varen en spelen in de speeltuin. Sinds de verkoop van de haven zien we steeds meer nieuwe 
bedrijven met frisse ondernemers aan de slag gaan met Drimmelen. Dat zijn positieve 
ontwikkelingen. De verkoop van de Oude Haven biedt een kans om nog meer ondernemers 
de ruimte te geven te gaan doen waar ze het beste in zijn: het dorp levendig houden. Bij 
verpaupering van het dorp, ook door ondernemers, moet hard worden ingegrepen. De haven 
is het visitekaartje van de gemeente en moet er dus tiptop  uitzien.  

- De haven van Terheijden is een haven waar nog heel veel onbenutte kansen liggen. De 
overvaart met het pontje kent iedereen in de omgeving wel, dit moet ook zeker blijven, maar 
welke dagtoerist kent ook de Schans, De Molen of het Witte Kerkje? Laat staan de 
geschiedenis van het dorp en alle monumenten die daarbij horen? Terheijden laat zich perfect 
lenen voor dagrecreatie en we moeten dan ook ondernemers en verenigingen alle ruimte 
geven om hier mee aan de slag te gaan. Ze kunnen op alle steun van de VVD-Drimmelen 
rekenen om ook deze haven een parel van Drimmelen te laten worden. Hier is al actie voor 
ondernomen door aan te haken bij het project “Zuiderwaterline” waar Terheijden onderdeel 
van uitmaakt. 

- We hebben heel veel mensen die graag een rondje gaan fietsen. In de gemeente zelf, maar 
ook ver daarbuiten weten mensen onze fietspaden te vinden. Zo eindigen fietstochten vaak in 
de haven van Lage Zwaluwe en in die van Drimmelen. Maar wie weet dat je ook tussen die 
twee havens in een prachtig pad hebt liggen? Veel te weinig mensen. Wij willen dus dat het 
Beverpad beter aangegeven wordt en uitgebreid wordt, zodat de fietspaden echt naar de 
havens en dorpscentra leiden in plaats van een polderweg. 

- Het pontje van Lage Zwaluwe moet ook blijven varen. Het verbindt onze dorpen op een 
laagdrempelige manier met de mooiste natuur van Nederland, de Biesbosch. Duizenden 
mensen hebben al gebruik gemaakt van het pontje en wij zijn er van overtuigd dat nog vele 
duizenden dat zullen doen. Het rondje Biesbosch brengt veel extra economische activiteiten 
met zich mee. Eventuele verbeteringen en uitbreidingen die deze pontverbinding ten goede 
komen, kunnen op steun van de VVD-Drimmelen rekenen. De gemeente moet blijven inzetten 
op goede communicatie en de route bijvoorbeeld ook laten opnemen in google maps en de 
Lonely Planet. We hebben een park van wereldklasse, straal dat ook uit.  

- Iedere keer dat er een toerist overnacht in Drimmelen, betaalt de hoteleigenaar daar 
toeristenbelasting over. Dat geld sparen we op en leggen we apart om terug te investeren in 
toerisme. Ondernemers zien nu onvoldoende terug van de belasting die ze betalen. De VVD-
Drimmelen wil dat het voor iedere ondernemer die toeristenbelasting afdraagt transparant 
wordt wat er met het geld gebeurt. Zo kun je het bedrag ervan ook rechtvaardigen. 

- De nieuwe nota vrijetijdseconomie zal als basis worden gebruikt voor de activiteiten en 
ontwikkelingen in de vrijetijdseconomie. Elke kern heeft sterke punten en minder sterke 
punten voor toeristen. Als de gemeente hier meer inzicht in heeft, kunnen we hier in de 
toekomst beter op inspelen. We moeten zorgen dat er uiteindelijk voor elk type toerist wat wils 
is in Drimmelen. 

- Wat de VVD-Drimmelen betreft mag stevig ingezet worden op het ontwikkelen van 
verblijfstoerisme. De ijzersterke positie van onze gemeente mag niet worden vertroebeld in 
het grote omliggende geheel. De VVD-Drimmelen is bereid te investeren in capaciteit en 
middelen, waarbij de inzet van de ondernemers leidend zal zijn. 

- We stellen hoge eisen aan onze horeca-ondernemers op het gebied van veiligheid en 
hygiëne. Dat vinden wij terecht. Het wringt dan wanneer er in het buitengebied illegale feesten 
worden gegeven waarbij deze regels niet nageleefd worden. Daar moet hard tegen 
opgetreden worden. 
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De Biesbosch: 
- De Biesbosch is ons kroonjuweel. We gaan er alleen nog niet zo mee om. Om iets te 

behouden en beter te maken, heb je namelijk een heel erg betrokken gemeenschap nodig. Er 
zijn echter nog heel veel kinderen in Drimmelen die nog nooit in de Biesbosch zijn geweest. 
Hoe kunnen we dan verwachten dat zij straks de waarde ervan willen behouden? Wij stellen 
daarom voor dat ieder kind dat in onze gemeente naar school gaat, een keer in de Biesbosch 
moet zijn geweest. De gemeente zou met de scholen moeten kijken hoe ze dit wil vormgeven. 

- Het grootste deel van de Biesbosch is Drimmels grondgebied. Toch hebben we een 
bestuurlijk orgaan in het leven geroepen waar Drimmelen bijna geen grip op heeft. Het 
parkschap is zelfstandig bezig met ontwikkelingen in de Biesbosch, wij kunnen als Drimmelen 
hooguit een keer per jaar, als de besluiten al praktisch zijn genomen, onze mening geven. Wij 
willen weer de baas worden van ons eigen stuk Biesbosch. Natuurlijk overleggen we met 
andere gemeentes en zijn goede ideeën welkom, maar wij besluiten uiteindelijk. Wij willen 
daarom de huidige vorm van het Parkschap opheffen. 

- Staatsbosbeheer onderhoudt onze Biesbosch. Wij willen in direct contact met 
staatsbosbeheer kijken hoe en met welke middelen zij onze Biesbosch op peil kunnen houden 
zodat er zoveel mogelijk mensen van kunnen genieten zonder de natuur te beschadigen. 

- Sportvisserij is een kans voor Drimmelen. Steeds meer mensen gooien op een professionele 
en recreatieve manier een hengeltje uit. Drimmelen moet mee in die beweging en de kansen 
pakken die voor het grijpen liggen samen met ondernemers.  
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Meedoen in de samenleving 
 

Ouderen: 
- Wij willen liefdevolle zorg voor al onze ouderen. Fijn oud worden betekent dat je zo lang 

mogelijk in je eigen veilige en vertrouwde buurt kunt wonen. Het betekent ook dat je er zeker 
van kunt zijn dat je in je eigen gemeente oud kunt worden, zodra het thuis niet meer gaat.  Wij 
blijven ons daar als VVD-Drimmelen voor inzetten.   

- Voorkomen is beter dan genezen. Zo maken wij extra geld beschikbaar voor preventie. Er zijn 
heel veel mogelijkheden om de zorg nog beter te maken door te investeren in nieuwe 
technieken.  

- Helaas krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. Omdat we ook graag willen dat 
mensen met dementie en mensen in hun omgeving zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 
omgeving kunnen zijn, moeten wij als maatschappij hier beter mee omgaan. Gelukkig is mede 
door de VVD-Drimmelen, Drimmelen als een van de eerste gemeentes van Nederland al aan 
de slag gegaan met dementievriendelijke supermarkten en hebben we een 
dementievriendelijke bibliotheek geopend. Wat ons betreft volgen er nog vele andere winkels! 

- Het werk dat mantelzorgers doen en de liefde die ze hun naasten geven, is onbetaalbaar. De 
VVD-Drimmelen vindt het van enorm belang dat mantelzorgers worden ondersteund in hun 
taken. Dit kan door een luisterend oor te bieden bij problemen en uitdagingen waar ze 
tegenaan lopen maar ook door respijtzorg. Respijtzorg moet beschikbaar zijn voor 
mantelzorgers die even rust nodig hebben of een weekendje wat leuks willen gaan doen met 
andere familieleden. 

- Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor mensen 
met een beperking. Drimmelen moet zoveel mogelijk rekening houden met deze groep 
mensen door te zorgen dat gebouwen en diensten toegankelijk zijn voor iedereen. Daarnaast 
heeft de VVD-Drimmelen geld beschikbaar gemaakt om verenigingsgebouwen toegankelijk te 
maken. Daar willen we mee doorgaan.  
 

Jeugd: 
- Als er uitdagingen zijn in de opvoeding of het opgroeien van je kind, wil je dat de hulp rondom 

je kind zo goed mogelijk geregeld is. De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en 
dus moeten wij zorgen voor goede hulp. De afgelopen jaren is alleen gebleken dat de 
veranderingen in de jeugdzorg de gemeente soms op financieel gebied hebben verrast. We 
hebben de jeugdzorg onvoldoende onder controle. Daarin zijn we als gemeente niet alleen, 
maar we moeten het wel oplossen. Als we dat niet doen kun je situaties krijgen waarin het 
onzeker wordt of kinderen nog de hulp krijgen die ze nodig hebben. Dat mag nooit gebeuren. 
Hervormingen in de jeugdzorg zijn daarom nodig. 

- Succesvolle pilots die er voor zorgen dat kinderen weer zelf kunnen werken aan hun toekomst 
moeten we als Drimmelen blijven koesteren en bedenken. Zo is de pilot waarmee we kinderen 
zoveel mogelijk zelf met het openbaarvervoer naar school laten gaan erg succesvol gebleken. 

- De jeugd moet genoeg uitdagingen en activiteiten in de dorpen hebben zodat ze geen 
buitensporige overlast veroorzaken in de omgeving. Jongeren die dat toch doen moeten 
aangepakt worden. Daar zit een harde optredende kant aan, maar ook een meedenkende 
kant om de avond voortaan op een andere manier in te vullen.  

- Geen kind mag de dupe worden van armoede. Wij blijven ons daarom inzetten om kinderen 
mee te kunnen laten sporten, toneel spelen en muziek maken. Een computer om je huiswerk 
op te kunnen maken is gewoon pure noodzaak.  Stichting Leergeld is wat ons betreft een zeer 
professionele en betrokken partner die onze volledige steun verdient. 
 

Werk: 
- Het is erg vervelend als je je baan verliest. We snappen ook dat dat je leven op zijn kop kan 

zetten. Een nieuwe baan helpt om weer in een ritme te komen. Als gemeente moeten we dan 
ook actief zijn in het meehelpen met zoeken naar een andere baan voor mensen die een 
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uitkering van ons krijgen. Om dat goed te doen, moet je goed contact  hebben met de 
bedrijven in en rondom onze gemeente. 

- In de tijd dat je geen baan hebt maar wel geld van de gemeenschap ontvangt in de vorm van 
een uitkering of bijstand, vindt de VVD-Drimmelen het heel normaal dat je iets terugdoet voor 
de gemeenschap voor het geld dat je krijgt. We hebben veel mensen nodig die meehelpen op 
sportverenigingen, in het onderhoud van ons groen of die een rondje kunnen lopen met 
mensen van het verpleeghuis. Naast dat de gemeenschap hier wat aan heeft, helpt het ook 
om weer ritme en ervaring te krijgen. Wij vinden dat je vrijwilligerswerk moet doen, als je 
bijstand wilt ontvangen. Geen vrijwilligerswerk betekent, wat ons betreft, ook geen uitkering.  

- Een groot deel van onze bijstand gaat naar statushouders toe. Ook zij kunnen werken. Werk 
heeft als bijkomend voordeel dat er gelijk ervaring opgedaan kan worden met de Nederlandse 
taal en cultuur. Zo werken we gelijk aan integratie. 

- Werken moet altijd lonen. De gemeente Drimmelen moet bij het maken van beleid op het 
gebied van subsidies goed kijken dat we geen armoedeval creëren en beseffen dat we als 
gemeente geen scheve wetgeving op landelijk niveau kunnen compenseren. Daarom moeten 
we goed naar onze eigen organisatie kijken. 

 

Veiligheid: 
- Met het steunpunt van de politie bij ons op het gemeentehuis, is de wijkagent weer iets 

zichtbaarder geworden in het dorp. Toch zien we de wijkagent nog te weinig. De effectiefste 
wijkagent is de agent die weet wat er in de straat speelt. Samenwerking met jongerenwerkers, 
jeugdsportcoaches en BOA’s hebben in andere gemeentes al tot 80% vermindering van inzet 
van de wijkagent geleid. Deze samenwerking kan in Drimmelen nog beter waardoor de 
wijkagent weer echt tijd heeft om een rondje te fietsen door de buurt. 

- We hebben in Drimmelen een aantal Buitengewone Opsporing Ambtenaren (BOA’s). Zij zijn 
echter in vergelijking met gemeentes om ons heen, erg slecht uitgerust. Zo hebben ze geen 
portofoons waarmee ze in noodgevallen gelijk met de politie kunnen schakelen en hebben ze 
geen bodycams die objectief bewijs kunnen leveren in lastige situaties en escalatie vaak 
voorkomen. De VVD-Drimmelen wil de BOA’s zo uitrusten dat ze effectiever en efficiënter 
(dus ook los van elkaar) kunnen opereren.  

- Een van de grootste zorgen van ouders in Drimmelen is of hun kind in aanraking komt met 
drugs. En als je kind eenmaal in aanraking is gekomen met drugs, hoe het er weer vanaf 
komt. Drugsgebruik brengt niet alleen bij de gebruiker, maar ook bij de omgeving erg veel 
onzekerheid en frustratie met zich mee. Moedige Moeders is een organisatie die de omgeving 
van de drugsgebruiker ruimte geven om over die onzekerheden en problemen te praten met 
andere mensen die dezelfde problemen kennen. Het is fantastisch dat zij er zijn. Zij verdienen 
vanuit de gemeente alle medewerking om hun stichting professioneler te maken en zo meer 
mensen te helpen. 

- Iedereen weet op welke plekken er in de gemeente drugs gebruikt worden. Als je de jongeren 
er niet zelf hebt zien staan, dan zie je in ieder geval wel de drugs die ze achterlaten als je de 
volgende dag met je kind naar school gaat of de hond uitlaat. Wij willen een keiharde aanpak 
van drugsoverlast en een monitoring daarop.  

- Veiligheid is voor inwoners, bedrijven en verenigingsleven een kostbaar goed. Het gevoel van 
veiligheid wordt vergroot als daders ook aangepakt en opgepakt worden. Vaak ontbreekt 
hiervoor de noodzakelijke mankracht en blijven daders ongestraft. Denk maar aan scouting-
gebouwen waar herhaaldelijk vandalisme plaats vindt. De VVD-Drimmelen wil, op plaatsen 
waar het noodzakelijk is, (tijdelijke) camerabeveiliging ophangen. De gemeente Drimmelen 
moet mee investeren in (mobiel) cameratoezicht. Niet alleen de politie, maar ook signalen van 
BOA ambtenaren, wijkgericht werken en andere maatschappelijke instanties spelen hier een 
rol in. Ook zij kunnen de plaatsen aangeven waar deze onveilige situaties zich voordoen. Het 
college bepaalt de prioritering van de inzet van deze middelen en houdt toezicht op de 
opvolging en vervolging van mogelijke daders.  
Het spreekt voor zich dat bij het plaatsen van camera’s rekening wordt gehouden met de 
grenzen van de (privacy)wetgeving.  

- Nadat de VVD-Drimmelen succesvol de Brandestraat, Lage Weg en de Dirk de Botsdijk heeft 
verlicht, willen we kijken welke plekken er nog meer in aanmerking komen om betere 
verlichting te krijgen. Hierdoor stappen mensen makkelijker op de fiets en gaan ze sneller een 
rondje lopen ’s avonds. 
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Onderwijs: 
- Het aantal kinderen in Drimmelen neemt af. Dat betekent veel voor onze verenigingen, maar 

nog meer voor ons onderwijs. In Drimmelen (dorp) hebben we al gezien dat een teruglopend 
leerlingaantal kan leiden tot de sluiting van een school. De VVD-Drimmelen wil inzetten op 
toekomstbestendig onderwijs. Daar kan ook het op den duur samenvoegen van scholen bij 
horen om zo het onderwijsaanbod te blijven garanderen. 

- Een andere belangrijke ontwikkeling is die van de Integrale Kindcentra waarbij kinderen van 
jonge leeftijd al terecht kunnen. De VVD-Drimmelen staat positief tegenover deze centra 
waarbij talenten maximaal ontplooid kunnen worden en achterstanden zoveel mogelijk 
weggewerkt kunnen worden.  

- Onderwijs is leren over getallen en taal, maar ook over de omgeving. In Drimmelen wonen we 
in een unieke omgeving, met name door de Biesbosch. Als we willen dat ook de Biesbosch in 
de toekomst gedragen wordt door onze inwoners, moeten we ook in het onderwijs goed 
aandacht besteden aan de Biesbosch. Minimaal 1 bezoek aan de Biesbosch tijdens de 
basisschooltijd is daarom van groot belang. De VVD-Drimmelen vindt dat de gemeente moet 
meekijken met scholen om dit te organiseren, mochten zij daar zelf niet de tijd voor hebben. 
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Ruimte en wonen 
	

Ruimte en wonen: 
- Wij willen de kernen leefbaar houden. Mensen die het café bezoeken, hun kinderen naar 

school brengen of een wedstrijd kunnen fluiten in het weekend zijn daarvoor heel erg 
belangrijk. Als jongeren na hun studie echter geen huis kunnen vinden in onze gemeente, zijn 
we ze kwijt. Als gemeente Drimmelen moeten we daarom blijven bouwen voor starters. Dat 
betekent betaalbare woningen met goede voorzieningen. 

- Drimmelen vergrijst. Als we onze woningen en daar niet op inrichten, kunnen mensen straks 
niet meer langer thuis blijven wonen en moeten ze buiten de gemeente gaan wonen. Dat 
willen we voorkomen. Woningen moeten dus klaargemaakt worden voor de toekomst. 

- Er zijn ook mensen die wel zelfstandig willen blijven wonen, maar niet meer in een grote wijk. 
Zij wonen liever samen met andere mensen dicht bij elkaar. De VVD-Drimmelen kijkt 
reikhalzend uit naar initiatieven die deze mensen van een fijn nieuw thuis kunnen voorzien. De 
mensen kunnen dan gezamenlijk de zorg inkopen maar toch de regie houden over hun eigen 
leven. Er zijn genoeg ideeën te bedenken, dus kom maar op! 

- We moeten ons voorbereiden op de omgevingswet. Er gaat veel veranderen in de manier hoe 
we omgaan met de ruimte om ons heen. Hoewel de invoering van de wet is uitgesteld, 
moeten we door blijven gaan met de voorbereidingen. Een belangrijk onderdeel is namelijk 
dat ambtenaren de omslag gaan maken en gaan kijken naar hoe een aanpassing wèl kan. Zij 
kunnen de grootste succesfactor zijn van de omgevingswet. 

- We willen de startersleningen blijven voortzetten. 
- Made verdient een kloppend en bruisend hart. Wat ons betreft wordt de Bernarduskerk weer 

het middelpunt van Made waar mensen elkaar ontmoeten. Functies als de bibliotheek en de 
theaterzaal horen wat ons betreft dan thuis in de kerk. Woningbouw rondom de kerk moet 
mogelijk zijn en de pastorietuin moet de dorpstuin en dus het nieuwe Gaymansplantsoen 
worden. De dorpstuin moet mensen weer samenbrengen. Dr. Gaymans en de Mayse 
gemeenschap verdienen dat. 

- Woningbouwcoöperaties moeten zich weer focussen op waar ze voor bedoeld zijn: woningen 
ontwikkelen voor mensen die geen huis kunnen kopen. Dure huurwoningen zijn daarom geen 
optie. Goedkope en middeldure huurwoningen daarentegen zijn wel nodig. Voor starters als 
eerste stap op de woningmarkt en voor mensen die niet kunnen kopen. 

 

Duurzaamheid: 
- We spelen als Drimmelen ook een rol in de energietransitie. Dit betekent dat de overheid van 

fossiele brandstoffen (olie en gas) naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en 
windenergie overstapt. In 2040 moeten we zover zijn. De VVD-Drimmelen wil dit vormgeven 
door onder andere in te zetten op onderstaande punten. 

- Het Traais Energie Collectief is een initiatief van inwoners van Terheijden en de VVD-
Drimmelen ondersteunt dat. Wij geloven in de kracht van burgers en dat moet de gemeente 
faciliteren. Als gemeente moeten we haast maken om bijvoorbeeld beleid vast te stellen om 
het initiatief om een zonnepark aan te leggen mogelijk te maken. De initiatieven moeten we 
voortvarend oppakken.  

- Windmolens zijn een mogelijkheid om duurzame energie op te wekken. Dat klinkt mooi, maar 
de mensen die rondom de windmolens wonen, ervaren veel overlast door onder andere het 
geluid en de schaduw van de molen. Wij willen, om dat zoveel mogelijk te beperken, alleen de 
nieuwste en minst overlast gevende windmolens toestaan langs de A16 als de provincie ons 
hiertoe verplicht. Als er windmolens komen, wil de VVD-Drimmelen dat eerst de omgeving 
wordt gecompenseerd voor de overlast. Dit kan door de winst die de windmolen maakt om te 
zetten in een ‘duurzaamheidsvoucher’ waarmee de omgeving zelf hun woning en erf 
energieneutraal kunnen maken. Denk daarbij aan zonnepanelen en het vervangen van oude 
gastanks. Wat de VVD-Drimmelen betreft kan het geld ook gestoken worden in het aanleggen 
van glasvezelkabel in het buitengebied. 
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- Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en dus dat gemeentelijke 
gebouwen energieneutraal moeten zijn. De gemeente is bezig met het verduurzamen van de 
gemeentelijke gebouwen. Op termijn moeten de sporthallen, gemeentehuis en scholen ook 
energieneutraal worden. Wij willen daar vaart mee maken. 

- Bij nieuw aan te leggen of te renoveren openbare parkeerplaatsen moet ook goed gekeken 
worden naar de behoefte voor elektrische laadpalen. 
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Verenigingen 
	

Verenigingen: 
- Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor verenigingen, al kan de grens 

waarop iemand ‘jong’ geacht wordt natuurlijk per vereniging verschillen. Iedere vereniging 
krijgt van de gemeente een subsidie, de VVD-Drimmelen wil deze subsidie slimmer in gaan 
zetten zodat het bedrag per jeugdlid omhoog zal gaan.   

- In iedere kern moet er minimaal 1 ruimte zijn waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen 
ontmoeten. Dit kan als apart buurthuis zoals Plexat maar kan ook geïntegreerd worden in 
andere bestaande gebouwen. 

- Laat organisaties zelf kiezen waar ze willen gaan zitten. Er zijn ondernemers genoeg met 
mooie ruimtes. 

- Sinds het verlies van ’t Klaverblad als school, moeten we initiatieven die het dorpshart willen 
herstellen ondersteunen. Drimmelen verdient een plek voor ontmoeting. We hebben alle 
vertrouwen in de ondernemers in het dorp om dit voor elkaar te krijgen.  

- Carnaval is een traditie van Drimmelen. Die mag nooit verloren gaan. Als blijkt dat de traditie 
onder druk komt te staan door het gebrek aan bouwlocaties, moet de gemeente de 
regiefunctie oppakken om zo de juiste partijen aan tafel te krijgen om het probleem op te 
lossen.  
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Financiën 
	

Financiën: 
 

- Ons huishoudboekje moet op orde zijn. We willen niet meer uitgeven dan dat we binnen 
krijgen. 

- De gemeente moet slimme plannen bedenken die geld opleveren voor de gemeenschap in 
plaats van deze als melkkoe te gebruiken voor nieuwe plannen. 

- De gemeente krijgt van de rijksoverheid via de algemene uitkering middelen voor het uit te 
voeren beleid. Tevens int de gemeente gelden bij haar inwoners middels lokale belastingen 
en leges. De VVD-Drimmelen wil zo min mogelijk lastenverhogingen voor de inwoners en 
bedrijven van onze gemeente. Dit houdt in dat belastingen en leges zo laag mogelijk dienen te 
blijven. De door de gemeente in rekening gebrachte leges dienen uiteraard wel 
kostendekkend te zijn.  

- Het is zeer belangrijk dat de gemeente op de juiste wijze met deze middelen omgaat, het is 
immers geld van u. Met andere woorden, de gemeente dient een financieel beleid te 
voeren dat gedegen en verantwoord is. De VVD-Drimmelen vindt dat de 
gemeente, nog beter dan nu al gebeurt, met de tot haar beschikking staande middelen moet 
omgaan. De gemeente moet altijd proberen op de meest efficiënte wijze de gemeentelijke 
taken uit te voeren. Kostenstijgingen mogen pas aan de inwoners worden doorberekend als 
alle andere oplossingen geen soelaas bieden.  
Wat betreft de onroerend zaak belasting (OZB) dient deze maximaal het landelijk inflatiecijfer 
te volgen. De VVD-Drimmelen zal altijd er alles aan proberen te doen om extra verhogingen 
van de OZB tegen te gaan.   

- De overwegingen die de gemeente maakt moeten gebaseerd zijn op  duurzaamheid. Alleen 
met maatregelen die een meerjarig (structureel) karakter hebben, kan de financiële positie van 
de gemeente Drimmelen klaar worden gemaakt voor de toekomst. Gebeurt dit niet of 
onvoldoende, dan zullen maatregelen zoals de ‘kaasschaafmethode’, ombuigingsmaatregelen 
of belastingverhogingen iedere collegeperiode blijven terugkomen. Bij het duurzaam zoeken 
naar financiële mogelijkheden dienen alle aspecten en beleidsvelden te worden geanalyseerd, 
ook het onderdeel bedrijfsvoering.  

- De VVD-Drimmelen is van mening dat alle gemeenschappelijke regelingen, zoals de WAVA / 
!GO en ambulancevoorziening, gelden toebedeeld moeten krijgen op basis van het principe 
‘trap op – trap af’. Krijgt de gemeente minder geld van het Rijk? Dan moeten ook de 
gemeenschappelijke regelingen terug in hun uitgaven.  

- De VVD-Drimmelen is en blijft verder van mening dat de opbrengsten van 
de toeristenbelasting enkel en alleen dienen te worden aangewend voor de bevordering van 
het toerisme en de recreatie in de gemeente Drimmelen. 

- De VVD-Drimmelen is zich ervan bewust dat met het nieuwe regeerakkoord er nog een aantal 
zaken kunnen veranderen in het sociaal domein, hier moeten we dan op in kunnen spelen.  

- Tot slot is de VVD-Drimmelen van mening dat de gemeente bij de uitvoering van het beleid 
alerter moet zijn op externe financieringsmogelijkheden, bijvoorbeeld subsidie van de 
provincie, het Rijk en de Europese Unie. Ook moet de gemeente actief op zoek gaan naar 
andere maatschappelijke partners die projecten mede kunnen financieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


