
We staan aan het begin van een nieuwe bestuursperiode en dat in een onrustige tijd met 
veel onzekerheid door allerlei oorzaken. 
 
Inwoners van Papendrecht worden hard geraakt in hun portemonnee door dure 
boodschappen, brandstof en andere energieprijzen. De VVD vind dat de gemeente zeker 
nu een stabiele factor moet zijn voor haar inwoners en verrassingen moet voorkomen. Als 
gemeente moeten we goed zijn in onze kerntaken zodat onze inwoners in staat zijn hun 
eigen geluk na te streven. 

Tegelijker tijd moeten we ook voorkomen dat we stil komen te staan of zelfs achteruit 
gaan qua voorzieningen niveau. Dat betekend dat er zuinig en slim omgegaan moet 
worden met onze financiële middelen. Beschikbare middelen moeten op de juiste plaats 
terecht komen en we zullen extra scherp moeten zijn op verspilling en dubbelingen.

 De VVD heeft bijkomend nog de zorg over de taken die vanuit het rijk naar de gemeente 
komen. Hierin zal door de gemeente duidelijkheid gegeven moeten worden wat wel kan 
en wat niet en wat de consequenties zijn. Wij vinden dat we ons daar in een zo vroeg 
mogelijk stadium op moeten voorbereiden. 

Metname maakt de VVD zich zorgen over de Energietransitie en het aantal FTE's wat 
daarvoor nodig is. Ook hier geldt voor de VVD geen extra taken zonder voldoende 
middelen vanuit het rijk. Het kan niet zo zijn dat wij elders op moeten bezuinigen omdat 
de rijksmiddelen onvoldoende zijn. De verantwoordelijk wethouder heeft hier afgelopen 
dinsdag positief nieuws over gemeld maar laten we er scherp op blijven.

De VVD maakt zich ook grote zorgen over een deel van de Papendrechtse jeugd. De corona
periode met de daarbij komende lockdowns hebben grote impact gehad op hun jonge 
levens. Diverse faciliteiten zoals sportverenigingen dragen bij aan een fijne invulling van 
hun vrije tijd maar we hebben ook geconstateerd dat er in Papendrecht behoefte is aan 
(nog) een inlooplocatie voor onze jeugd. De VVD zal samen met de PvdA hierover 
vanavond dan ook een motie indienen. 

We weten niet wat corona nog  gaat doen maar we kennen nu al wel een aantal 
problemen die het veroorzaakt op de geestelijke gesteldheid van mensen. Corona 
eenzaamheid, angst, mentale problemen die lang blijven hangen, verdeeldheid door onder
andere social media. We moeten hier alert op blijven.

Thema Zorg;  Enkel geld in de zorg pompen maakt geen einde aan de wachtlijsten. Wij 
pleiten er dan ook voor om te  investeren in mensen, niet in salaris.

Een gemeente is altijd in beweging. Er komen nieuwe culturen bij en andere geloven. Hoe 
blijven we met elkaar verbonden? Hoe houden we respect voor elkaar mbt geloof, cultuur,
huidskleur, handicap of geaardheid. Thuis en op school moet het veilig zijn. De 
samenleving dat zijn wij!



Met een nog relatief nieuwe ambulancepost, prachtige brandweerkazerne en het in 
aanbouw zijnde nieuwe politiebureau plus daarbij uiteraard de inzet van alle 
medewerkers van deze diensten binnen onze gemeentegrenzen en daarbuiten hebben we 
goede basis om een veilige gemeente te zijn. Toch ligt onveiligheid altijd op de loer. Laten 
we streng zijn op overlast, vandalisme, ondermijning en geef criminaliteit geen kans in 
onze mooie gemeente. Daarnaast is verkeersveiligheid een blijvend punt van aandacht. Dit
geldt voor zowel de automobilist, fietser als wandelaar. Iedereen wil veilig thuis op het 
werk of school komen en niemand wil een telefoontje krijgen dat zijn of haar dierbare iets 
is overkomen. De VVD vind dan ook dat hiervoor voldoende middelen beschikbaar moeten
blijven of komen om de veiligheid te verbeteren. In februari is gestart met betere 
aanduiding van 15km zones laten we dat doorzetten want ook dit draagt bij aan een 
veiligere omgeving.

Groenonderhoud is een onderwerp waar over veel te doen is onder inwoners de 1 vind het
prachtig de ander vind het onverzorgd. De VVD vind het groen een visitekaartje voor onze 
gemeente en hier moet voldoende aandacht aangegeven worden. Niet alleen voor het 
zicht maar ook om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. 
Investeer dus niet alleen in onderhoud maar ook in beplanting die helpt bij de reductie van
stikstof, plant bomen waar het kan eventueel 9 in elke “nieuwe’’ wijk die de commissie 
Naamgeving heeft benoemd 1. 

Wonen, en dan voornamelijk nieuwbouw. Hoe kan dit de inclusieve samenleving 
bevorderen. Niet hysterisch stenen stapelen maar kijken naar wat is er nodig. Welke 
combinaties zijn er mogelijk? Niet enkel de lucht in in Papendrecht. We verliezen jonge 
gezinnen hierdoor. De VVD zal er bovenop blijven zitten dat er waar het maar mogelijk is 
combinaties worden gemaakt van hoogbouw en laagbouw. Basis eensgezinswoningen 
zodat we jonge gezinnen behouden voor onze gemeente en geen grijs dorp worden vol 
met flatgebouwen.

Papendrecht krijgt een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. We kijken uit naar de 
komende procedure en hopen dat we een fantastische nieuwe burgemeester mogen gaan 
verwelkomen in Papendrecht die meerdere termijnen zal blijven zodat er een fijne band 
kan worden opgebouwd tussen hem of haar, inwoners en ondernemers .

VZ het vertrouwen van de inwoners in de politiek is tot een dieptepunt gedaald. We 
moeten de wijken in, luisteren en samen beslissingen nemen over wat goed is voor de wijk
en gemeente dus niet over inwoners en ondernemers beslissen maar met!

Laten we nooit vergeten voor wie we het doen! Onze inwoners!


