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Beste kiezer, 

 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee, opgesteld voor de 
gemeenteraadsverkiezingen op 21 november 2012. Laten wij ons eerst even voorstellen. De PvdA is een partij 
die niet zichzelf centraal stelt, maar u als kiezer. Dit heeft geleid tot een programma dat is samengesteld uit vijf 
centrale thema’s. Thema’s, waarvan u aangaf dat deze voor u het belangrijkst zijn: wonen, vervoer, werken, 
ontspannen en zorg.  
 
Eerst definiëren we de thema’s, om te zien wat deze precies inhouden. Daarna bieden wij vanuit deze pijlers 
een progressief programma voor Goeree-Overflakkee aan. Een programma dat uitgaat van de kracht van de 
nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Het eiland dat meer is dan de optelsom van de prachtige kernen, met 
hardwerkende, betrouwbare en als nuchter bekend staande inwoners, die graag aanpakken. De Partij van de 
Arbeid wil deze streekeigenschap actief benutten en daarop inzetten: aanpakken om Goeree-Overflakkee vitaal 
en sociaal te maken.  
 
Goeree-Overflakkee heeft een uitstekende ligging en is sterk in sectoren als landbouw en visserij, transport, 
recreatie en toerisme, zorg en onderwijs, en het opwekken van duurzame energie. Maar het kan beter. Er zijn 
veel kansen en mogelijkheden. De nieuwe gemeente moet zich daar hard voor maken om deze om te zetten in 
daden die het welzijn vergroten.  
 
Ons eiland moet niet het slachtoffer worden van industriële groeizucht. Nee, wij zetten juist in op vergroening 
van het eiland: energiebesparing, een schone lucht, duurzame bouwmaterialen en het behoud van natuur en 
biodiversiteit. Dit is niet alleen pure noodzaak, maar het levert op termijn ook geld op.  
 
De kernen van Goeree-Overflakkee kennen een rijk verleden, zowel cultureel als economisch. Landbouw, 
visserij, transport en handel nemen traditioneel een belangrijke plaats in. Relaties in Nederland en overzee 
waren - en blijven - belangrijk. Meer en meer spelen ontwikkelingen in de rest van de wereld een rol van 
betekenis op de ontwikkelingen op ons eiland. De PvdA is een partij die zowel op mondiaal, Europees, 
nationaal als provinciaal niveau uitstekende netwerken heeft. Netwerken die deuren kunnen openen. 
Volksvertegenwoordigers voelen wat er lokaal speelt, en kunnen op elk niveau handelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De PvdA spreekt: 
 
Ik ben Jaap Willem Eijkenduijn en ik ben ondernemer. Voor mij staat voorop, dat politiek 
betrouwbaar en integer moet zijn. Zonder deze eigenschappen, kunnen we nooit een goede 
vertegenwoordiging zijn van de bevolking.  
Besturen is voor mij 'besturen met de rug naar het gemeentehuis'. De werkelijke wereld is 
buiten, daar gebeurt het. Dus goed luisteren naar de mensen en open staan voor ideeën.  
De Partij van de Arbeid is hier klaar voor. We zijn een lokale partij. Sterk geworteld in de 
eilandelijke samenleving en met goede connecties in Den Haag en Brussel. Wij kunnen dus echt 
wat betekenen voor de bevolking van Goeree-Overflakkee. Gezamenlijk maken we Goeree-
Overflakkee sterk en sociaal. 
 
Jaap Willem Eijkenduijn, Middelharnis, lijsttrekker. 

 



 
 
 
U heeft ons programma in handen gekregen door iets wat ons bindt. Wij wonen allemaal op het mooie eiland 
Goeree-Overflakkee. Door de VVV omschreven als ‘een eiland wat u echt niet mag missen’.  
 
In de eerste plaats hopen wij dat het wonen hier naar uw zin is. Dat u een leuke buurt heeft, met alle 
voorzieningen die u nodig heeft. Met een overvloed aan schone lucht. Winkels in de buurt, maar ook een rijk 
buitenleven en uitzicht.  
 
Maar we snappen dat er nog wensen blijven. Misschien wilt u naar een groter of kleiner huis, een 
appartement, of een gezinswoning met tuin. Het kan ook zijn dat u graag in uw huidige huis wilt blijven wonen, 
maar dat er aanpassingen nodig zijn om het bijvoorbeeld levensloopbestendig te maken. De gemeente en de 
woningbouwverenigingen zullen op uw woonwensen moeten inspelen.   
Wij maken ons al geruime tijd zorgen over de verpaupering van onze dorpen en openbare ruimten. Wij gaan 
hierin verandering brengen door het stimuleren van werkgelegenheid, het voorkomen van uitstroom van 
bewoners en het realiseren van een huisvestingsplan op maat.  
 
De PvdA heeft in diverse gemeenten aan de wieg gestaan van vele dorpsraden. Dorpsraden die onze 
volksvertegenwoordigers adviseren in belangrijke kwesties, maar ook dorpsraden die zelf het initiatief nemen.  
Zoals de introductie van het cultuurhuus; een ontmoetingsplaats, vergaderruimte, dorpsmuseum en 
gemeentelijk servicepunt. Het is ook een plaats waar gasten ontvangen kunnen worden als een soort lokaal 
'gemeentehuus'. We gaan investeren in bestaande voorzieningen of bouwen nieuwe. 
 
Terug naar de definitie van ‘woonplaats’ - wat Goeree-Overflakkee voor ons allen is - bovenaan de pagina. Hier 
staan drie belangrijke zaken in: het is een plek waar men woont, op het gebied van een gemeente. En wordt 
beschouwd als een eenheid. Om deze onderdelen nog beter tot uiting te laten komen, staat PvdA voor de 
volgende punten:  
  
Dorpsraden 
Een dorpsraad heeft draagvlak in de lokale samenleving. Een dorpsraad adviseert gevraagd of ongevraagd het 
gemeentebestuur en houdt hen op de hoogte van wat er in de kern leeft. De PvdA draagt de dorpsraden een 
warm hart toe. 
 

Wonen 
 
woon·plaats de; v(m) -en 1 stad of dorp waar men woont; 2 deel van het gebied van een gemeente, waarop huizen zijn 
gebouwd, als eenheid beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam die kan afwijken van de naam van die 
gemeente. 

 



Leefbaarheid 
We gaan de leefkwaliteit verbeteren door onder andere de woningmarkt in de kleinere kernen te stimuleren en 
door het aanpakken van de openbare ruimte. De wens van bewoners staat hierbij voorop. Met name geven wij 
aandacht aan woningbouw voor starters en senioren.  
 
Verenigingen  
Verenigingen krijgen bij ons alle aandacht. Waar wij kunnen zullen we verenigingen ondersteunen. 
Verenigingen zijn het cement van onze samenleving. 
 
Cultuurhistorie  
De lokale tradities en cultuur van de kernen op Goeree-Overflakkee moeten sterker naar voren komen. Er is 
meer aandacht nodig voor het behoud van cultuurhistorische elementen in de kernen en in het landschap. Dat 
zorgt voor levendige dorpen en een versterking van de identiteit. Gebieden met een sterke culturele identiteit 
zijn bovendien interessant voor toerisme. Het cultuurhuus speelt hierbij een centrale rol. 
 
Voorzieningen 
Iedere kern heeft recht op winkels, scholen, wijkgebouwen en sportverenigingen. 
 
Zwembaden 
Zwembaden hebben een zeer belangrijke functie binnen de gemeenschap als recreatie- en sportcentrum. In 
een leefomgeving met veel water, zoals de onze, is het is ook belangrijk dat een kind leert zwemmen. De 
kosten zijn echter hoog. Om de drie huidige zwembaden in de toekomst te behouden, zullen de zwembaden 
moeten gaan samenwerken en is meer efficiëntie nodig. 
 
Schone lucht   
Schone lucht is een levensvoorwaarde. Uitlaatgassen in woonkernen op Goeree-Overflakkee zullen we tot het 
absolute minimum terugdringen. 
 
Groenvoorziening 
Planten en bomen zijn de longen van de aarde en herbergen allerlei dieren. Wij willen voldoende groen in de 
buurt. Met name insectvriendelijke planten, die onderhouden worden met natuurvriendelijke 
onkruidbestrijding.  
 
Verkeersveiligheid  
Verkeersveiligheid moeten we garanderen. Voor iedereen, maar vooral voor spelende kinderen. Het is nodig de 
regels streng te handhaven en ervoor te zorgen dat de 30 kilometerlimiet lastig te overschrijden is. Wij zijn voor 
de ontwikkeling van rotondes, maar geven de voorkeur aan meer fietspaden en fietstunnels. Zo houden we 
snel en langzaam verkeer gescheiden. 
 



Ambulance en brandweer 
Aanrijtijden van brandweer en ambulance dienen binnen de wettelijke eisen gegarandeerd te zijn. 
 
Criminaliteit en overlast  
Preventie van criminaliteit en handhaving van de openbare orde gaan hand in hand met meer blauw op straat.  
 
Wonen met zorg 
Wij pleiten voor meer passende woningen voor senioren, gericht op kleinschalig wonen met passende zorg. 
 
Duurzame woningbouw en renovatie  
Op verduurzaming van de huizen door optimale isolatie dient een radicale focus te liggen. Wij willen zonne- en 
windenergie en aardwarmte aantrekkelijk maken door samenwerking met de industrie en partijen als 
Deltawind. Ook stimuleren we het gebruik van duurzame recyclebare materialen. 
 
Open ruimten  
Om rust en ruimte te waarborgen, zijn wij tegen bebouwing in de open ruimte. Uitbreiding is mogelijk aan de 
randen van kernen - op een manier waardoor het dorpsaanzicht mooi blijft.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

De PvdA spreekt: 
 
Mijn naam is Peter Keuker, werkzaam als directeur in het basisonderwijs. 
Mijn aandacht gaat vooral uit naar de dingen die dicht bij ons staan: de buurt, de straat, het 
gezin, de zorg, de school, de vereniging, het buurthuis, de winkelvoorziening, het 
personenvervoer.  
Ik vind dat ouderen en gehandicapten volop moeten kunnen deelnemen aan het 
maatschappelijk leven en niet mogen vereenzamen. Dorpsraden, verenigingen en buurthuizen 
bevorderen de sociale cohesie in onze dorpskernen en houden onze kleine kernen levendig. 
Daar ervaart men wat er leeft en ook daarop staan onze antennes gericht. Goeree-Overflakkee 
is een eiland van zand en klei en daar staat de PvdA stevig met beide benen in. Onze leden zijn 
overal vertegenwoordigd: hemelsbreed, kamerbreed en eilandbreed. 
 
Peter Keuker, Dirksland, staat op nr. 4 op de lijst van kandidaten 

 



 

 
Al sinds mensenheugenis is er een behoefte om ons van A naar B te verplaatsen. In de oertijd was het een 
trektocht naar de beste jachtplek. De Romeinen waren bewust bezig hun rijk te verkennen en uit te breiden. 
Tijdens de ontdekkingsreizen liepen wij als Nederlanders voorop in het sturen van onze schepen naar verre 
oorden.  
 
Voor al deze verplaatsingen is er één cruciale voorwaarde: vervoer. We zijn constant in beweging: naar het 
werk, familie, de sportvereniging, een uitje, naar vrienden of op vakantie. De manier van vervoer varieert van 
persoon tot persoon. De auto is heel belangrijk - hier gaat dan ook vaak de meeste aandacht naar uit. Maar 
onlosmakelijk hiermee verbonden zijn de files. Ook van en naar Goeree-Overflakkee zijn files een realiteit door 
een gebrekkige infrastructuur of een te grote hoeveelheid auto’s. Denkt u maar eens aan de lange files richting 
de Ouddorpse stranden in de zomer.  
 
Wellicht zou u graag zien dat er meer bussen rijden, of een regiotaxi. Of u gaat voor de sportieve optie, en 
behoort een veilig fietspad of een oversteekplaats tot uw wensen. Misschien heeft u zelf of een bekende van u 
een lichamelijke beperking. In dat geval is het toegankelijk maken van trottoirs en publieke voorzieningen een 
absolute vereiste.  
 
De PvdA vindt verduurzaming van het vervoer belangrijk. Wij creëren gunstige omstandigheden, waardoor het 
ook voor u aantrekkelijker is om hieraan mee te doen: beter openbaar vervoer, elektrische oplaadpunten voor 
groene auto’s en een sterke nadruk op groene energie. Veelal heeft de gemeente niet de regie. De PvdA wil 
toch hoog inzetten op het belang van gunstige omstandigheden voor verduurzaming van het vervoer.  
De definitie van vervoer omsluit twee belangrijke kernwaarden: in de eerste plaats het transport en, verder dan 
puur het vervoersmiddel, is ook het van de ene naar de andere plaats bewegen onderdeel van vervoer. Daarbij 
moeten zoveel mogelijk obstakels die in de weg staan bij het bewegen van plek A naar plek B, uit de weg 
worden genomen. PvdA staat voor:  
 
Openbaar vervoer  
Wij staan voor een goed en duurzaam openbaar vervoer, slimmer gebruik van de regiotaxi en meer 
aansluitende buslijnen. Ook gaan we kijken naar de watertaxi. 
 
Bereikbaarheid 
Alle trottoirs en wegen op Goeree-Overflakkee moeten geschikt zijn voor rolstoelen, scootmobiels, fietsen en 
rollators. Gemeentelijke gebouwen dienen goed toegankelijk te zijn voor mindervaliden. 
 

Vervoer 
 
ver·voer het; o het vervoeren; transport 1 van de ene plaats naar de andere brengen; transporteren  

 



Parkeergelegenheid 
In de dorpen moet voldoende parkeergelegenheid zijn bij winkels en publieke voorzieningen. 
 
Onderhoud wegen  
Wegen zijn goed onderhouden ten behoeve van de rijveiligheid. 
 
Groene energie  
Wij zetten in op het gebruik van groene energie in het verkeer. De nieuwe gemeente gaat hierin voorop en zal 
het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door de gemeentelijke auto’s op elektriciteit of waterstof te laten 
rijden. 
 
Oplaadpunten 
De PvdA wil voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen op Goeree-Overflakkee. 
 
Fiets- en wandelroutes  
Er komen meer fiets- en wandelroutes op het eiland. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

De PvdA spreekt: 
 
Mijn naam is Dick van Puffelen en ik ben wethouder in Oostflakkee. 
Het landelijk karakter van ons eiland en onze prachtige dorpen zijn een belangrijke waarde. 
Daar moeten we zuinig op zijn. 
Door slimme combinaties van dorpsverbetering, natuur en landbouw houden we een heerlijke 
woonomgeving en ontwikkelen we tegelijk toerisme als economische drager. 
 
Dick van Puffelen, Ooltgensplaat, staat op nr. 5 op de lijst van kandidaten 



 

 
Werk is voor de meesten van ons de dagelijkse realiteit. Dokter, boer, visser, leraar, winkelier, serveerster, 
tuinman, bouwvakker, kunstenaar - welk beroep u ook uitoefent, het zorgt ervoor dat u - in meer of mindere 
mate - zorgeloos kunt leven en in uw dagelijkse levensbehoeftes kunt voorzien. Maar daarnaast heeft werk een 
sociaal element. U bent onder de mensen en doet nieuwe sociale contacten op. Wellicht bent u bevriend met 
uw collega’s en voelt u zich thuis op uw werkplek. 
 
Wellicht werkt u in de stad en forenst u elke dag op en neer. Of u werkt op Goeree-Overflakkee. In dat geval 
gaan de dagelijkse files hoogstwaarschijnlijk aan u voorbij. In ieder geval geen slechte keus - de bedrijven en 
instellingen op ons eiland hebben over het algemeen een erg goede naam. Werknemers van Goeree-
Overflakkee staan wijd en zijd bekend als zelfstandig en verantwoordelijk. Zij zijn zeer gewenst bij werkgevers. 
Ze verdienen hun brood niet alleen op het eiland, maar ook erbuiten. Onze werkloosheid is laag en de vele 
forensen brengen koopkracht naar ons eiland. Zij dragen daarmee een steentje bij aan de ontwikkeling van hun 
woonplaats en maken de omgeving zo gezelliger of welvarender. 
 
Wij vinden lokale werkgelegenheid zeer belangrijk - want er hangt nogal wat van af. Als we meer en betere 
banen kunnen scheppen, is er een grotere kans dat jongeren op het eiland blijven wonen. Als zij zich hier 
vestigen, zal het aantal jonge gezinnen toenemen. Dat biedt tegenwicht aan de vergrijzing en levert de 
gemeentelijke voorzieningen en verenigingen meer rendement op.  
 
 
  

Werken 
 
wer·ken werkte, h gewerkt 1 bezig zijn, zijn krachten gebruiken: aan een roman ~ 2 betaalde arbeid verrichten, een beroep 
uitoefenen: waar werk je?; werk ze! werk prettig! 

De PvdA spreekt: 
 
''De PvdA staat voor luisteren en betrekken van de burger bij de politiek'' 
Ik ben Cees Grinwis en werkzaam als souschef. Verder ben ik voorzitter van de landelijke OR 
van het bedrijf waar ik werkzaam ben. Ook ben ik voorzitter van de huurdersvereniging van de 
woningbouwvereniging. Het opkomen voor anderen is in mijn OR-werk en bij de 
huurdersvereniging een belangrijk onderdeel, gevoed door mijn collega's en huurders. Dit is 
ook mijn streven met de dorpsraden: als politiek gevoed worden vanuit de burgers. Mijn 
streven is dat er in elke kern een dorpsraad komt. Doordat de nieuwe gemeente een groot 
oppervlakte kent, is de kans groot dat de politiek nog verder bij de burgers vandaan komt te 
staan. Daarom wil ik de dorpsraden niet als extra bestuurslaag, maar als de ogen en oren van 
de politiek, zij weten wat er leeft in de kernen en waar de behoeftes liggen. Ik ben er dan ook 
van overtuigd dat deze dorpsraden er moeten komen. 
 
Cees Grinwis, Stellendam, staat op nr. 3 op de lijst van kandidaten 

 



De gemeente kan voor werkgelegenheid zorgen door werkzaamheden te laten uitvoeren door bedrijven op het 
eiland. Lokaal geld naar de lokale economie is hier dan ook ons motto. 
Wilt u als ondernemer starten met een B&B, een pannenkoekenhuis, een horeca gelegenheid of een bedrijf in 
de groene of agrarische sector, de transportsector, de visserij of de hightech sector? U bent van grote waarde 
als uw initiatief past op ons eiland. Wij willen Goeree-Overflakkee verduurzamen - en hiervan een competitieve 
industrietak maken. U kunt hier ook zelf van mee profiteren: wij willen dat de gelden die verdiend zijn met de 
productie van bijvoorbeeld windenergie terugkomen in uw eigen portemonnee.   
 
Belangrijk in de definitie van werk is de nadruk op krachten die gebundeld worden en betaalde arbeid die 
verricht wordt. Om dit zo goed mogelijk te faciliteren staan wij voor: 
 
Goed ondernemersklimaat 
Meer banen, met name in de horeca, recreatie, landbouw, visserij, transport en groene energie. De nieuwe 
gemeente kan haar bijdrage leveren door mee te denken en samen te werken met de ondernemers. Snelle en 
goede vergunningprocedures, informatievoorziening en promotie van het eiland zijn essentieel. Maar ook 
afstemming en samenwerking bevorderen de verschillende ontwikkelingen. Ze moeten elkaar aanvullen en 
versterken, niet overlappen. Voor ondernemers is ook continuïteit belangrijk. Een bedrijf dat zich hier vestigt 
en investeert mag weten waar het aan toe is. De plannen zijn in de afgelopen periode klaargelegd en gestart.  
De moderne nieuwe gemeente moet er, samen met andere overheden, voor zorgen dat we de komende jaren 
samenhangend doorwerken aan onze toekomst. 
 
Duurzame opwekking van energie   
Goeree-Overflakkee loopt al vele jaren voorop in de opwekking van duurzame energie. Voor een groot deel 
komt dit door de windmolens. Aan de ene kant is dat prachtig, aan de andere kant zijn wij bezorgd. Als het aan 
de PvdA Goeree-Overflakkee plaatsen wij de windmolens in zee en uit het zicht. Maar dat is niet altijd haalbaar. 
De realiteit is dat we ze soms moeten plaatsen op het eiland. Zorgvuldigheid boven alles, want wij zijn tegen 
een aantasting van het open landschap. Ook willen wij dat de opbrengsten van lokale windenergie terugvloeien 
naar de inwoners. Als we zelf groene energie opwekken, zouden we daar best wat van mogen merken op onze 
energierekening. Wij gaan ons ook inzetten voor de realisatie van een getijdencentrale in de Grevelingen. 
 
Energiebesparing 
Isolatie van gebouwen is de eerste milieuwinst die te behalen valt. Tegelijk zorgt het voor besparing op onze 
hoge energiekosten. Als we het isoleren zoveel mogelijk door lokale bedrijven laten uitvoeren, levert dat ook 
nog lokale koopkracht en werkgelegenheid op. 
 
Promotie van Goeree-Overflakkee 
Goeree-Overflakkee heeft haar inwoners en gasten veel te bieden. De kernwaarden zijn: rustig, geborgen, 
ontspannend, nuchter, actief, gemoedelijk, natuurlijk en authentiek. Het eiland biedt veel buitenlucht en volop 
mogelijkheden om te herladen. In het Deltalandschap is een enorm potentieel voor toerisme en recreatie, en  



dus veel kansen voor deze sectoren. Als grootste van de Zuid-Hollandse eilanden biedt Goeree-Overflakkee 
bovendien volop ruimte. De PvdA wil het eiland op de kaart zetten en gaat een krachtige campagne voeren. 
 
Streekeigen producten  
Goeree-Overflakkee staat bekend om zijn landbouw- en visserijproducten van hoge kwaliteit. Wij willen deze 
producten van eigen bodem promoten. Dat heeft ook positieve effecten op de werkgelegenheid en het milieu.  
 
Lokale arbeidskrachten benutten  
Het is tijd voor een trendbreuk bij het uitbesteden van gemeentelijk werk. Wij willen niet langer gebruik maken 
van de diensten van dure softwarehuizen en adviseurs in flitsende auto’s van buiten het eiland, maar zoveel 
mogelijk van de kennis op het eiland.  
 
Onderwijs 
Behoud en uitbreiding van goed onderwijs en opleidingen leveren banen op en dragen bij aan het woongenot. 
Het vertrek van jongeren kan hierdoor afnemen en het gemiddeld inkomen toenemen. Dit voorkomt krimp en 
verpaupering. We willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de vestiging van een hogere 
landbouwschool en 'energie'-scholen. Verder gaat de aandacht uit naar opleidingen die aansluiten bij de 
werkgelegenheid in het Rotterdamse havengebied. Er is vraag naar goed opgeleide vakmensen. Ons eiland kan 
daarbij een belangrijke rol spelen als het gaat om opleiding en huisvesting.  
 
Lokaal beleid nationaal en internationaal uitdragen 
Lokaal aanvoelen waar op Goeree-Overflakkee behoefte aan is en dit op landelijk of Europees niveau onder de 
aandacht brengen of laten subsidiëren. De PvdA is hiervoor de juiste partij. Wij zijn immers lokaal geworteld in 
de samenleving en hebben zeer goede contracten in Den Haag en Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

  

De PvdA spreekt: 
 
Ik ben Bas de Vos, werkzaam in energieopwekking. De opbrengsten van groene energie moeten 
ten goede komen aan het leefklimaat in onze gemeente en niet in de zakken van enkelen. Ook 
heeft iedereen recht op goede vervoersmogelijkheden, zowel recreanten, forensen als 
transporteurs. Deze dienen zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn.  
Ik zal mij inzetten voor groene oplaad- of vulstations in iedere kern. Opbrengsten uit wind, 
water en zon moeten naar de burgers. 
 
Bas de Vos, Ooltgensplaat, staat op nr. 2 op de lijst van kandidaten 

 



 

 
Ontspanning. Na een drukke dag wilt u rustig bijkomen en uitrusten. Thuis vragen de kinderen om aandacht of 
moet u schoonmaken. Deadlines op het werk, weer in de file. Meer dan ooit tevoren zijn er stressfactoren 
aanwezig die constant uw energie vragen. Het besef dat er meer is dan werken alleen, is belangrijk.  
 
En waar kunt u beter ontspannen dan op Goeree-Overflakkee? Ons prachtige eiland heeft een keur aan 
recreatiemogelijkheden. Wellicht wandelt u graag in een van de talrijke natuurgebieden of op het strand. Of 
bent u geïnteresseerd in geschiedenis en architectuur, en bezoekt u liever een dorp of een museum. Bent u een 
sportiever type? Dan kunt u zwemmen, hardlopen, golfen, enzovoort. 
 
Gemiddeld is de vrije tijd van de Nederlander toegenomen. Dit komt gedeeltelijk door het grote deel van de 
bevolking dat met pensioen is en meer tijd vrij heeft voor hobby’s. Misschien geldt dit ook voor u. Het kan ook 
dat u nog werkzaam bent, maar met flexibele uren of extra vakantiedagen. Er blijft voldoende tijd over om te 
doen waar u plezier in heeft. 
De gemeente kan een rol spelen in het tegemoetkomen aan uw recreatie- en ontspanningswensen. Een 
verscheidenheid aan belangrijke en aantrekkelijke vormen van recreatie moet aanwezig zijn. Niet alleen voor u, 
als bewoner van het eiland, maar ook voor de toeristen die jaar in jaar uit hier hun vakantie komen vieren. Wij 
onderstrepen het belang van (water)sport, net zoals de aanwezigheid van verenigingen waar u uw favoriete 
sport kunt beoefenen in teamverband.  
Natuurbeleving is een pijler voor ontspanning. Het eilandelijk landschap is ongelooflijk waardevol. Onze unieke 
kust, de rust die hier heerst, de prachtige natuur en de ruimte die in overvloed aanwezig zijn, moeten 
gewaarborgd zijn en bewaard blijven voor huidige en toekomstige generaties. Vrijwilligerswerk is hierbij extra 
belangrijk. Op deze manier bent u zelf betrokken bij natuur- als cultuuractiviteiten. De lokale samenleving is 
gebaat bij het goed besteden van vrije tijd. Dit kan ervoor zorgen dat meer mensen bij ons komen ontspannen 
en van ons eiland komen genieten.  
 
Volgens de definitie is het doel van ontspanning om mensen minder gespannen te maken en gelegenheid te 
bieden tot verpozing. De PvdA wil daarom werken aan de volgende punten: 
 
Cultuurhuus  
De PvdA wil per kern een gemeenschapspunt. Bijvoorbeeld door bestaande centra aan te passen. Het 
cultuurhuus is meer dan een wijkgebouw, meer dan een bibliotheek, meer dan een museum en meer dan een 
gemeentelijk servicepunt. Het is een plaats waar de dorpsraad kan vergaderen, waar presentaties kunnen 
plaatsvinden. Er is een koffiebar, men kan er een cursus volgen. Het is ook een ruimte waar culturele 
activiteiten kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied van fotografie, mode, kunst en multimedia, of een 

Ontspanning 
 
ont·span·ning de; v -en 1 het minder gespannen (laten) worden 2 verpozing, afleiding 

 



permanente tentoonstelling over wat voor onderwerp dan ook. Het cultuurhuus is voor de inwoners en door de 
inwoners. 
 
Een bloeiend verenigingsleven  
Wij willen de subsidies aan verenigingen op peil houden en de gebouwen goed onderhouden. Waar mogelijk 
kan de gemeente bijdragen aan de promotie van activiteiten. 
 
Investeren in wandel-, kano-, men- en fietsroutes 
De PvdA pleit voor de realisatie van allerlei routes die gebieden verbinden en het voor toerist en inwoner 
interessant maken om op pad te gaan. We gaan 'rondjes rond het dorp' maken: een aantrekkelijke korte 
wandelroute om even een luchtje te scheppen. 
 
Muziekonderwijs en culturele activiteiten  
Wij willen culturele activiteiten aanmoedigen. Het cultuurhuus zal hierin een belangrijke rol spelen. Als het aan 
de PvdA ligt komt er een theater op het eiland.  
 
Levendig landschap  
Akkerranden en bloemdijken willen wij stimuleren. Dat is goed voor de natuur en het aangezicht van Goeree-
Overflakkee zal hierdoor nog eens extra opfleuren.  
 
Toegankelijke natuur  
De gemeente draagt bij aan het behoud van biodiversiteit en zet in op de uitbreiding hiervan. Wij willen 
intensief samenwerken met natuurverenigingen. 
 
Slecht weer voorzieningen 
Goeree-Overflakkee heeft de meeste zonne-uren van Nederland. Maar het kan ook regenen. Ook dan moet er 
vertier zijn. Denk aan een paintballruimte, een cartbaan, een bioscoop of een bowlingcentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

De PvdA spreekt: 
 
Mijn naam is Toon Meeuwsen. Ik woon al ruim 40 jaar op Goeree Overflakkee en verhuisde via 
Middelharnis,  Ooltgensplaat, de Langstraat , Goedereede naar de Oostdijk.  
Na mijn studie woonde ik kort in Rotterdam maar kon niet wennen. De rust van het eiland, de 
gemoedelijkheid, de veiligheid maar vooral de natuur en het landschap deden mij terugkeren. 
Het woon-werk verkeer nam ik op de koop toe. Nu heb ik een kantoor aan huis en twee 
bedrijven. Eén daarvan is actief op het gebied van kunst, cultuur en natuur. Zelf ben ik vaak met 
volwassenen en kinderen in de natuur te vinden. Op de fiets, aan het water, lopend door de 
duinen. Er valt zoveel te genieten. Tijdens de cursus “Ambassadeur van het Landschap”, welke 
ik vorig jaar met succes heb afgerond, viel het me op dat veel ondernemers bezig zijn in de 
recreatie en toerisme sector. Ieder op zijn of haar manier. Ik zou graag vanuit de politiek deze 
sector willen versterken en tevens de prachtige natuur en landschap willen behouden.  
 
Toon Meeuwsen, Goedereede, staat op nr. 6 op de lijst van kandidaten 

 



 
 
 
Dit vijfde punt is er één die boven de andere uitsteekt. U kunt nog zo’n mooie woonomgeving hebben, fijn 
werk, makkelijk en snel busvervoer en voldoende ontspanning, dit betekent vrij weinig op het moment dat u 
ziek wordt, of er iets in uw leven verandert en er dringend hulp nodig is, of als u of iemand in uw omgeving 
lichamelijk of geestelijke beperkingen vertoont.  
 
Dienstverlening zou bij zorg centraal moeten staan. De gemeente heeft in het verleden verschillende zorgtaken 
toebedeeld gekregen en dat zal alleen maar toenemen. Als compensatie staan hier helaas te weinig financiële 
middelen tegenover. U bent voor vele zaken, zowel grote als kleine, afhankelijk van de gemeente. Juist daarom 
is het zo belangrijk dat de gemeente de dienstverlening aan haar inwoners hoog in het vaandel heeft staan.  
 
Iedereen is wel eens van het kastje naar de muur gestuurd. Of verstrikt geraakt in stapels papierwerk en een 
enorme bureaucratie. Dat is verleden tijd, als het aan de PvdA ligt. U kunt op de manier die u het best uitkomt 
communiceren met de gemeente, via een vast serviceloket of digitaal. Of het nu gaat om het verkrijgen van 
een bouwvergunning, een scootmobiel of een bijstandsuitkering, u krijgt een oplossing op maat.  
 
Het is van belang dat u zelf actief bij de beslissingen over zorg betrokken bent. Immers, u weet zelf als geen 
ander waar u dringend behoefte aan heeft. De lijnen tussen u en de gemeente moeten kort zijn. Om in te staan 
voor een volledige tevredenheid én u de kans te geven om eventuele ongenoegens of meningsverschillen aan 
te geven, bieden wij een ombudsteam aan. 
 
De zorgsector, met een kwaliteitsziekenhuis als parel, ontwikkelt zich goed. Tegen de achtergrond van de 
vergrijzing biedt die sector werk en kansen op economische versterking. 
 
Kernwoorden zijn zorgvuldigheid, aandacht, bewaking en gezondheidszorg. Wij gaan zorgvuldig om met u en 
uw wensen. Wij geven u de aandacht en persoonlijke behandeling die u verdient. Wij waken over uw rechten 
en wij zorgen ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. En wij willen de gezondheidszorg op een zo hoog 
mogelijk peil krijgen. Wij zorgen voor: 
 
Zorg op maat 
Zorg op maat en dichtbij huis is onze zorg. Mensen met een beperking mogen nooit buiten de boot vallen. 
 
 
 

Zorg 

 
zorg de; v(m) -en 1 zorgvuldigheid, aandacht; zorgzaamheid: ~ dragen voor 2 liefderijke bezorgdheid; bewaking, verzorging; 
bemoeienis: de ~ voor de gezondheid; gezondheidszorg, welzijnszorg, zwakzinnigenzorg 3 gezondheidszorg: ik werk in de ~ 

 



Mobiliteit ouderen 
Inrichting van de samenleving op een manier dat ouderen mobiel kunnen blijven. Goede voorzieningen zijn per 
kern gewaarborgd. 
 
Ouderenbeleid 
Het aandeel van ouderen op Goeree-Overflakkee zal toenemen. Deze ouderen hebben een beter inkomen dan 
vroeger, zijn hoger opgeleid en blijven langer beweeglijk. Hier wil de PvdA op inspelen, door het afstemmen 
van bouwplannen en voorzieningen. Een zorgsector op maat. Wij willen de zorg activeren en stimuleren dat 
ouderen langer actief zijn. Wij gaan ouderen betrekken bij vrijwilligerswerk en het verenigingsleven. Dat 
voorkomt vereenzaming en versterkt de vrijwilligersstructuur. Het publiek vervoer tussen de kernen willen we 
versterken door bijvoorbeeld een bus met vrijwilligers. 
 
Zorg voor iedereen 
Wij accepteren geen tweedeling in de zorg naar rijk en arm, geschoold en niet geschoold. Zorg is voor iedereen, 
waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
 
Minder bureaucratie 
Wij nemen afstand van bureaucratie en bieden hulp waar hulp nodig is. Wij gaan mensen niet van het kastje 
naar de muur sturen. Wij stellen een formulierenbrigade in die iedereen helpt die dit nodig heeft. Eventueel 
zelfs aan huis. 
 
Het ziekenhuis in Dirksland blijft sterk 
Wij staan volledig achter een verdere verankering van het ziekenhuis in Dirksland voor de tweedelijns 
gezondheidzorg op Goeree-Overflakkee. Het ziekenhuis maakt goede gezondheidszorg op korte afstand 
mogelijk en hoort op ons eiland. Ook vormt het ziekenhuis de grootste werkgever op het eiland.  
 

 

 

 

 

 

 

 

De PvdA spreekt: 
 
Ik ben Martin en ik werk in de (gehandicapten) zorg. 
Wat ik de laatste jaren ervaar is dat er steeds meer papierwerk is bijgekomen. Er zijn overal wel 
formulieren voor en als er wat gedaan moet worden zijn er te veel lagen bij betrokken. 
Ook wordt er gesproken over winst en verlies, terwijl zorg toch echt altijd geld kost.  
Ik vind dat marktwerking de zorg alleen maar duurder maakt. 
Mensen zijn geen producten, ze moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben. 
Dit kan niet vanachter een bureau, en daar kan geen bonus aan verdiend worden! 
 
Martin van Opdorp, Herkingen, staat op nr. 8 op de lijst van kandidaten 

 



Tot slot  

 
Wij hebben een progressief sociaal programma voor u opgesteld. Meer dan de optelsom van de afzonderlijke 
punten. Een programma dat verenigt en vol vertrouwen is rond thema’s die voor ons allen belangrijk zijn: 
wonen, vervoer, werken, ontspanning en zorg. Als u zich hierin herkent, stem dan op 21 november PvdA! 
 
Met vriendelijke groet, 
De kandidaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk op onze website: 
http://www.goeree-overflakkee.pvda.nl 

 
Of stuur een email naar ons secretariaat: 

goeree-overflakkee@pvda. 
  

De PvdA spreekt: 
 
Mijn naam is Doom van der Vlugt en heb nu bijna een jaar van “Drees”. De laatste elf jaar was 
ik werkzaam als lijn-regio taxichauffeur hier op het eiland. Je hoort in de politiek de laatste 
jaren niets anders dan crisis, over veel te hoge beloningen van directeuren en bonussen bij 
banken en grote bedrijven waar je oren van suizen. 
Ik hoor alleen zo weinig over mensen in de rest van de wereld die creperen van de armoede en 
dat terwijl er hier op het eiland verenigingen – instellingen en particulieren hun uiterste best 
doen om voor die mensen wat te betekenen. Echter is het niet alleen de boze buitenwereld die 
armoede kent, ook dit eiland kent het net zo goed, de stille armoede onder jong en oud. 
Het bewijs: “de voedselbank”. Laten we daarover met z’n allen eens hardop over nadenken . 
Wat nu zo jammer is, we zijn een van de rijkste landen van de wereld met heel veel geld. Het 
vervelende is alleen  dat het zo ongelijk verdeeld wordt.  
Doom van der Vlugt, Dirksland, staat op nr. 7 op de lijst van kandidaten 

 



 

 


