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Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

1 ) WErk & InkomEn
Eerlĳke kans op werk en rechtvaardig inkomen

Voor de PvdA is de keuze helder.
Wij investeren in een Papendrecht waar de ideeën en idealen worden waargemaakt.

Papendrecht vormt een onderdeel van de
Drechtsteden. onze gemeente ligt ook nabĳ de
randstad en met elkaar zĳn we een vliegwiel
die de economie aantrekt. Papendrecht kent
een aantal internationale bedrĳven die voor
veel werkgelegenheid zorgen. Die economie
werkt niet voor iedereen. Want wat betekenen
al die rooskleurige economische berichten, als
je minder verdient omdat je vrouw bent en
graag kinderen wil. Als de banen waar jĳ geschikt voor bent er gewoon niet zĳn? De markt
heeft lang genoeg geroepen dat ze het zelf wel
zou oplossen. De PvdA wil een handje helpen:
samenstelling van de werknemers in de bedrĳven, moet een afspiegeling worden van de
Papendrechtse samenleving.

Omdat:

meer goede banen

De PvdA zet zich in voor een Papendrecht waar je met plezier woont. Een gemeente
vormgegeven door hardwerkende mensen met allemaal hun eigen ideeën en idealen.
Een stad waar iedereen mee kan doen en ertoe doet. Dat is het Papendrecht dat wij
willen maken.
De PvdA durft altijd te vernieuwen en te investeren.
Niet alleen in stenen gebouwen, maar vooral in de toekomst van de mensen.
In hun ideeën en idealen.

Je staat op woensdag 21 maart voor een belangrĳke keuze!

Kies je voor stilstand of voor vooruitgang?
Kies je voor populisme of voor een toekomst waarin iedereen de ruimte krijgt en meedoet?

jĳ meedoet
wĳ meedoen
Papendrecht meedoet
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Meer goede banen door inzet op duurzaamheid en innovatie. Om goede banen te creëren, nemen we het
heft in eigen hand: we gaan investeren in het energieneutraal maken van sociale huurwoningen, scholen en
overheidsgebouwen. Dat levert werk op voor lokale
bouwbedrijven, het drukt de energielasten van de Papendrechters en het energieverbruik daalt. Ook kijken
we naar restwarmte van bijvoorbeeld HVC. Zo zijn er
meer voorbeelden te bedenken die ons allemaal verder helpen.

modern vakmanschap stimuleren voor aansluiting op de arbeidsmarkt

Mensen met gouden handjes daar is een tekort aan.
Jongeren kiezen niet snel meer voor een vak waarbij je
een ambacht leert. We willen dat dat verandert. Mbostudenten moeten niet alleen op school opgeleid worden, maar ook in het bedrijf op de werkvloer.
Opleiden tot vakmanschap is essentieel.

We werken mee aan het verbeteren van het imago van
vakopleidingen, zorgen voor betere stages en goede
aansluiting op de arbeidsmarkt. We zetten in op samenwerking met bedrijven om korte aanvullende vakopleidingen te verzorgen. Voor velen de laatste stap
naar een goede baan te kunnen zetten. Deze aanpak
sluit goed aan bij het succes van het huidige MKBoffensief.
Bij de beroepsopleidingen is de samenwerking met
bedrijven onontbeerlijk.

Gelĳke kansen op de werkvloer; quota voor
een goede afspiegeling

De arbeidsmarkt is scheef. Papendrechters hebben
niet allemaal dezelfde kansen. We hebben schoon genoeg van arbeidsmarkt-discriminatie en we hebben
lang genoeg gehoord dat het probleem zichzelf wel
oplost. Ook arbeidsgehandicapten uit de Participatiewet verdienen een geschikte plaats op de arbeidsmarkt. We willen quota zodat de arbeidsmarkt straks
een goede afspiegeling is van Papendrecht.

Anoniem solliciteren voor gelĳke kansen; antidiscriminatie belonen

We pleiten voor een pilot met anoniem solliciteren bij
alle gemeentelijke instellingen.
In aanbestedingen worden bedrijven met anti-discriminatiebeleid beloond. Dit wordt openlijk benoemd. Discriminatie is niet alleen op basis van afkomst, maar ook
op basis van leeftijd, sekse en seksuele geaardheid of
fysieke dan wel verstandelijke beperking.

Een zeker bestaan: basisbanen

We willen investeren in mensen die de wijken en buurten net even mooier maken. Conciërges, wijkhulpen
en wijkverpleegkundigen zijn afgelopen jaren al te
makkelijk wegbezuinigd.
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Zo herstellen we niet alleen werkgelegenheid voor een
groep, maar ook de sociale cohesie in buurten.

meer vaste banen bĳ de gemeente en (semi-)
overheidsorganisaties

De gemeente moet het goede voorbeeld geven en
flexbanen omzetten in vaste contracten. Werk dat een
vast onderdeel vormt van de bedrijfsvoering, wordt
niet via aanbestedingen ingekocht maar als banen bij
de gemeente uitgevoerd. Tijdelijke contracten worden
zo spoedig mogelijk omgezet naar contracten voor onbepaalde tijd. Wanneer de gemeente werk aanbesteedt, zorgt ze voor goede arbeidsvoorwaarden.
Daarnaast biedt de gemeente werkgelegenheid voor
een substantieel aantal arbeidsgehandicapten.

Gooi Eneco niet in de uitverkoop

De PvdA steekt een stokje voor de verkoop van de
Eneco-aandelen die nog in het bezit zijn van Papendrecht. Eneco is goed voor 2300 banen in de regio en
investeert jaarlijks 300 miljoen euro in duurzaamheid.
Deze banen mogen niet naar het buitenland verhuizen
en de duurzame ambities moeten worden gehandhaafd. De PvdA is voor banen en voor duurzaamheid

en dus tegen de verkoop van de Eneco-aandelen. Er is
een principe besluit tot verkoop genomen. PvdA blijft
NEE zeggen tegen deze verkoop.

Vrĳwilligerswerk waarderen

Vrijwilligers druk in het verenigingsleven of als mantelzorger, zijn het cement van Papendrecht. Dit werk mag
meer waardering krijgen. Hierbij denken we aan het
voortzetten van de vrijwilligerspas, een OV-kaart voor
hun vrijwilligerswerk. Ook het ondersteunen door middel van respijtzorg, zodat de mantelzorger de zorg tijdelijk even kan overdragen. De maatschappelijke stage
moet blijven.
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2 ) WonEn En WĲkEn
Een wĳk moet er goed uitzien, en een plek waar
iedereen zich thuis voelt

Werkende re-integratie

We bestrijden niet de werklozen maar de werkloosheid. Werk hoort te lonen met salaris. Het zonder loon
verplicht papier prikken, moet zo snel mogelijk stoppen. Iemand met arbeidspotentieel moet actief naar
werk worden begeleid. Hiervoor maken wij ons sterk in
Drechtstedelijk verband.
Een belangrijke rol is weggelegd voor Sterk Papendrecht. Uitkeringsgerechtigden met behoud van uitkering vrijwilligerswerk laten uitvoeren.

Betaalbare en duurzame woningen in een veilige, afwisselende, leuke wĳk. Veel meer hebben we eigenlĳk niet nodig. Het huidige
woningaanbod binnen Papendrecht en de regio
is te eenzĳdig en onvoldoende afgestemd op
de behoefte van onze inwoners. Daarnaast hebben veel jongeren en hoogopgeleiden moeite
met het vinden van passende woningen. Daar
maakt de PvdA werk van.
De PvdA investeert in woonwĳken, met betaalbare en toekomstbestendige woningen voor
jong en oud, laag- en hoogopgeleid. Wĳken
waar de bewoners mede kunnen bepalen hoe
groen en grĳs deze is ingericht. De wĳken en
buurten zĳn van onze inwoners!
Verduurzamen sociale woningvoorraad

In 2050 moeten de woningen energieneutraal zijn.
Aardgas behoort dan tot het verleden.
Een gigantische opdracht, die noodzakelijk is willen wij
onze samenleving een toekomstbestendige wereld
achterlaten.
Een opgave die wij samen met de overheid, het
bedrijfsleven en de woningcorporaties moeten

oppakken. De PvdA zal er werk van maken dat de
juiste partners bij elkaar worden gebracht en dat wordt
doorgepakt. De woningen moeten niet alleen energieneutraal worden, maar ook de juiste aantallen hebben
voor jong en oud, ongeacht de opleiding en inkomenspositie.
Dat betekent dat sociale huurwoningen weer betaalbaar worden en zeker niet zo maar worden ingewisseld
voor dure koopwoningen.

Veilige en levendige wĳken

De wijken en buurten zijn van ons allemaal. Dat betekent dat de openbare ruimten en gebouwen van en
voor onze Papendrechters zijn. De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen betrokken is bij de eigen leefomgeving en zich mede-eigenaar voelt. De PvdA wil dat
de inrichting van de openbare ruimte samen met de
inwoners wordt vorm gegeven. Per wijk worden de inwoners gestimuleerd om actief mee te denken over
het grijs en groen. En daar hoort natuurlijk ook de
vraag bij welke buurtactiviteiten nodig zijn om de veiligheid en levendigheid in de wijken te vergroten. De
behoefte van onze inwoners moet centraal staan en
leidend zijn: samen maken we er werk van.
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3 ) onDErWĲS En onTWIkkELInG
Onderwĳs heeft recht op een functioneel gebouw

4 ) JEUGD En SAmEnLEVInG

onderwĳs is de basis. Ieder kind heeft recht op
toegankelĳk en aansprekend onderwĳs.
Goed onderwĳs is de belangrĳkste voorwaarde
voor gelĳke kansen. De gemeente Papendrecht
heeft goed functionerende scholen voor basisen voortgezet onderwĳs. De v.o.-scholen hebben tevens een belangrĳke regionale functie.
Beide schoolgebouwen voor v.o. zĳn niet afgestemd op de nabĳe toekomst. maatwerk is gewenst op basis van onderwĳskundige inzichten,
oppervlakte en energie. De PvdA zet in op het
met spoed ontwikkelen van constructieve plannen in overleg met schoolbesturen, die leiden
tot (ver-) nieuwbouw.

pestgedrag. Pestprotocollen moeten regelmatig worden geëvalueerd, vervolgacties uitgezet en gemonitord.
Blijvende aandacht is gewenst voor gezonde voeding
op de scholen en het terugdringen van obesitas,
tabak-, drugs- en alcoholgebruik. Waar mogelijk worden de scholen toegankelijker en multifunctioneel gebruikt voor voorlichting en worden ouders en
wijkteams daar nadrukkelijker bij betrokken.

Jongeren zĳn de bouwstenen van de maatschappĳ: zĳ zĳn de toekomst. Wĳ willen een
samenleving waarin jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien tot volwassenen. Daarom vinden wĳ
dat jongeren een belangrĳke stem hebben in
zaken die hen aangaan. Geef de jeugd invloed
op haar eigen toekomst!

kunst en sport voor alle kinderen

Wij willen jongeren een stem geven in de besluitvorming over onderwerpen die hen aangaan.
We proberen jongeren al op de basisschool te interesseren voor de lokale democratie en de politieke besluitvorming van onze maatschappij. Dit moet actief
gestimuleerd worden door de gemeente in samenwerking met basisscholen en het voortgezet onderwijs.
Daarnaast willen wij een lesprogramma opzetten over
gemeentepolitiek. Jongeren moeten weten wat de
waarde is van je stem laten horen en via de politiek
invloed hebben op je eigen toekomst.

ondersteuning van voorschoolse educatie

Achterstanden worden al opgelopen voordat de basisschool begint. Voorschools onderwijs moet voor ieder
kind in Papendrecht aantrekkelijk en betaalbaar gemaakt worden. Deze kinderen krijgen nu 12 uur per
week voorschoolse educatie, we willen het verruimen
naar 20 uur per week.

Basis- en voortgezet onderwĳs

Wij vinden dat subsidiegelden moeten worden ingezet
om het onderwijs op de werkvloer zo optimaal mogelijk te verzorgen en niet overmatig worden gereserveerd. Er moeten meer middelen en deskundigheid
beschikbaar zijn op het gebied van passend onderwijs.
Maatwerk wordt meer en meer gewenst, zowel m.b.t.
passend onderwijs, maar ook differentiëren naar de
meer getalenteerde leerlingen.
Schoolverzuim is een zorgelijk signaal. Belangrijk is om
helder te krijgen wat de reden van het verzuim is en
daar adequaat op te reageren.
Scholen zijn actief in het opsporen en bestrijden van

Iedere jonge Papendrechter moet kunnen sporten en
in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Daarmee ontwikkel je kinderen tot breed geschoolde burgers. Kinderen van ouders met weinig geld kunnen
voor sport, kunst en cultuur aanspraak maken op een
vergoeding uit het SMS-kinderfonds, of aanvragen via
Stichting Leergeld. Een fiets, sportkleding, zwem- en
muziekles is een basisvoorwaarde voor elk kind.

Vakmanschap, een goed begin voor een
levenlang leren

De PvdA staat op het standpunt dat opleiden tot vakmanschap, niet eindigt met een diploma: maar een
leven lang leren op basis van ontwikkeling.
Samenwerking met het mbo moet leiden tot een optimale doorlopende leerlijn en funcitoneel doorlopende
leerlijn. Een optimaal samenwerkingsverband met het
mbo kan leiden tot een gecombineerde tweejarige
periode in Papendrecht.
De Drechtsteden hebben veel behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Stages op de werkvloer zijn essentieel voor je werkende leven, niet het einde van je
schoolgaand leven. We willen krachtige maatregelen
die het aanbieden van stageplekken mogelijk maken
met uitzicht op werk.
De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven.

We willen praten mèt jongeren, niet over jongeren

Jongerenparticipatie

Om jongeren actief bij de gemeente te betrekken,
stellen we een jeugdburgemeester aan.
De jeugdburgemeester is het aanspreekpunt van de
Papendrechtse jeugd en hij/zij zal aanwezig zijn bij officiële gelegenheden en evenementen, zoals Koningsdag, de aankomst van Sinterklaas en de
dodenherdenking op 4 mei.

Aandacht voor verkeersveiligheid rondom
scholen

Kinderen horen in een veilige omgeving naar school te
kunnen gaan. Rondom veel scholen is het nu nog onveilig. Daarom willen we bij iedere school een schoolzone (max.30 km/uur, niet parkeren, enz.) en
Kiss & Ride-zones (een kort-parkeervoorziening om
kinderen dichtbij de ingang van het gebouw af te kunnen zetten) instellen. En er ook voor zorgen dat dit actief gehandhaafd wordt. Ook moet er worden gekeken
naar overlast voor de omwonenden vanwege de verkeersdrukte rondom de schooltijden.

Verborgen armoede

Elk kind moet mee kunnen doen.
Niet alleen met participeren in de lokale politiek, maar
ook met sport, schoolreisjes en bijvoorbeeld gewoon
op tijd nieuwe schoenen kunnen krijgen.
Maar ook in Papendrecht is verborgen armoede. Gezinnen waarvan het niet direct duidelijk is dat er tekort
aan geld is en ouders er alles aan doen om rond te
komen.
Wij willen een Papendrecht waar we alert zijn op signalen van armoede van kinderen en een helpende hand
bieden op verschillende gebieden. Dit moet gebeuren
in samenwerking met het consultatiebureau, scholen
en andere lokale partners.
Want alle kinderen tellen mee en verdienen gelijke
kansen.
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5 ) ZorG En WELZĲn

Ondersteuning op maat, dichtbĳ en toekomstgericht

De afgelopen jaren zĳn er meer zorgtaken bĳ de
gemeente komen te liggen. En hoewel de gemeente dit met de beste bedoelingen heeft
opgepakt, zĳn er ook dingen misgegaan.
Gezinsondersteuning kent nog steeds lange
wachtlĳsten, hulpdiensten die nog te veel langs
elkaar heen werken en kwetsbare groepen die
te laat worden gezien. De PvdA wil dat toegang
tot zorg en welzĳn beter moet. In de
wĳken dichtbĳ huis en gericht op een toekomst
vol nieuwe kansen! Belangrĳk is dat iedereen zo
veel mogelĳk in de samenleving meedoet, ongeacht beperking, chronische ziekte en inkomenspositie.
ondersteuning in de wĳk

De professionals van de wijkteams moeten kunnen doen
waar ze goed in zijn: ondersteunen van onze wijkbewoners. Dat betekent meer dan alleen een zichtbaar loket.
De toegang tot de zorg en het welzijn moet laagdrempelig en passend zijn. De behoefte van onze inwoners
staat centraal. Zij kunnen namelijk zelf heel goed benoemen wat het probleem én de oplossing is. De professionals zijn hier deskundige begeleiders. Wij pleiten dan
ook voor een aanpak die werkt voor de mensen. Namelijk meer directe ondersteuning aan onze inwoners en
minder administratie. Wachtlijsten zijn simpelweg onaanvaardbaar.
Niet alleen zorgondersteuning moet centraal staan. Het
gaat ook om uitval door eenzaamheid en schuldenproblematiek. Ondersteuning via wijkteams moet er voor
zorgen dat problemen tijdig gesignaleerd worden, hanteerbaar worden gemaakt om ze vervolgens stap voor
stap op te lossen.

Anticiperen op de zorg en het welzĳn van
morgen

In het samenwerkingsverband met de Drechtsteden zetten we in op preventieprogramma’s gebaseerd op de
meest recente wetenschappelijke inzichten. Zo zal
onder meer alcohol- en drugsgebruik, obesitas en vitaliteit nadrukkelijker dan voorheen de aandacht krijgen.
Bewustwording over de eigen gezondheid en de eigen
kracht zien wij als een manier om mee te blijven doen.
En dat begint vroegtijdig op scholen, sportlocaties en
andere ontmoetingsplekken voor jong en oud.
Wij willen ook na 2018 behoud van de dienstencheque
huishoudelijke hulp in de Drechtsteden. Een zeer gewenste aanvulling op de ondersteuning als maatwerkvoorziening
De PvdA zal blijven investeren in het voorkomen van
problemen. Samen zijn we de toekomst!

ontmoeting en verbinding

Voor onze senioren moet het makkelijker worden om
langer thuis te wonen. Het gaat niet alleen om de nodige aanpassingen thuis, maar ook vooral om het faciliteren van ontmoetingsactiviteiten in de wijken. Dat
betekent dat wij het nemen van initiatieven stimuleren.
Initiatiefnemers, vrijwilligers en mantelzorgers zullen we,
naast een kortingspas, ondersteunen door het
bieden van groepsvervoer naar bijvoorbeeld sport en
educatie. Zolang
deze ontmoetingsactiviteiten bijdragen aan het meedoen van al onze
inwoners.
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6 ) DUUrZAAmHEID
Schone lucht en betrouwbaar drinkwater
met ons allen hebben we recht op een verantwoorde leefomgeving, schone lucht en
betrouwbaar drinkwater. Schone lucht is een
mensenrecht. Papendrechters mogen niet ziek
worden door overdreven blootstelling aan smerige lucht. Waar normen voor luchtkwaliteit
overschreden worden, komen wĳ in actie. Goed
en veilig drinkwater moet gewaarborgd blĳven.
nederlandse norm is niet streng genoeg

Een blijvend punt van aandacht is de fijnstof. Projecten
om de luchtkwaliteit te verbeteren worden regionaal
uitgevoerd. De Nederlandse norm betreffende de
luchtkwaliteit leidt tot een ongezonde leefomgeving.
De PvdA kiest voor de meer ambitieuze WHO-norm..
Met afvalverbranders afspraken maken om de hoeveelheid afval die ze verbranden, te beperken. Importeren
van afval uit het buitenland willen we doen stoppen.
Lozen van (chemisch) afval moet worden beëindigd.
Samen met Rijkswaterstaat en provincie werken aan
maatregelen rond A15 en N3.
We weren sluipverkeer door Papendrecht. De maximum snelheid op de N3 verlagen naar 70 km/uur,
zodat de snelle doorgaande verbinding van Noord
naar Zuid via de A15 en A16 gaat.

nieuwe energiebronnen

Wij geven subsidie voor energie-besparende maatregelen, zoals het aanleggen van zonnepanelen en isolatie van woningen en wij stimuleren het gebruik van
aardwarmte. We gaan voor energiezuinige woningen
met een groen label.

De Papendrechtse gasmeter op nul

In Papendrecht worden nieuwbouwwoningen zonder
gasaansluiting gebouwd, met andere warmtebronnen.

Daarnaast starten we met het laten ombouwen van
bestaande woningen naar woningen zonder gasaansluiting.

Duurzame mobiliteit

Er zullen meer oplaadpunten komen voor elektrische
auto’s en scooters. De gemeente vergroot haar eigen
elektrisch wagenpark.
Stimuleren van maatregelen voor schonere scheepsmotoren in de binnenvaart.

Fietsen en oV stimuleren

De fietser krijgt meer prioriteit door uitbreiding van
een stelsel van gemeente doorkruisende fietspaden en
het geven van voorrang aan fietsers bij kruisingen door
de verkeerslichten hiertoe in te stellen.
Benzinescooters worden geweerd van fietspaden en
liefst binnen vijf jaar afgeschaft.
We pleiten voor meer afvaarten van de waterbus in de
spits.
Promoten en beleidsplan maken voor een ‘Light Railverbinding’ naar en met Rotterdam.
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7 ) rEGIonALE SAmEnWErkInG
Voor Papendrecht blĳven we grenzeloos denken
en slimmer werken
onze Drechtsteden: een gebied waar bĳna
300.000 inwoners met plezier wonen, werken
en verblĳven. Zeven gemeenten die zich inzetten voor een krachtige en kansrĳke regio. Gaat
het goed met de regio, dan proﬁteren alle gemeenten hiervan. Denk hierbĳ aan sociaal economische onderwerpen zoals:
werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, armoedebestrĳding, innovatiekracht, bedrĳvigheid en
bereikbaarheid. De kracht van regionale samenwerking is dat Papendrecht vanuit de eigen
kracht en onafhankelĳkheid kan blĳven groeien.
Sociaal economische groeiagenda

Landelijk zit de economie in de lift. De regionale samenwerking in de Drechtsteden wordt door hogere
overheden en andere partners inmiddels erkend als
motor van de economie en het bedrijfsleven.
Dat vraagt niet om stilzitten. De regiogemeenten hebben samen breed gedeelde ambities die ze hebben
vertaald in een groeiagenda. De groei richt zicht op
goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken.
De PvdA steunt deze groeiagenda van harte en wil dat
we blijven inzetten op een sterk sociaal economische
leefomgeving in de regio en in Papendrecht.
Wij willen dat niet alleen de grote, mondige spelers
het potentiële goud in de regio komen verzilveren. De
PvdA zal zich inzetten voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor alle bedrijven en werkzoekenden.
Wij blijven ons sterk maken voor minder regeldruk

voor het midden- en kleinbedrijf, zodat ze kunnen
doen waar ze goed in zijn: vakmanschap leveren.
Kansarmen op de arbeidsmarkt mogen niet weggedrukt worden. De toegang tot werk moet voor iedereen haalbaar zijn, ongeacht een handicap en
competenties. Iedereen doet ertoe en doet mee.
Geen gezinnen die in armoede leven en uit het zicht
blijven. Armoede bestrijden is meer dan alleen een
fonds oprichten voor de kinderen in het gezin. De
mens heeft altijd een kansrijk toekomstperspectief
nodig om vooruit te komen. Kansen voor het bouwen
van een eigen sociaal netwerk, kunnen werken en opgeleid worden tegenover een fatsoenlijk inkomen, betaalbaar en veilig wonen, is simpelweg
bestaanszekerheid. En dat is niet teveel gevraagd voor
onze inwoners.
De PvdA blijft investeren in een toekomst waar iedereen de ruimte krijgt om mee te doen.

Sociale Dienst Drechtsteden

De uitvoering van het beleid rondom het werk, inkomen, participatie, armoede, Wmo, beschermd thuis, is
regionaal vastgelegd. De PvdA blijft alert dat het beleid en de regels onze inwoners blijven dienen en niet
andersom. Inwoners die dreigen uit te vallen, moeten
we niet uit het oog verliezen.
De samenwerking van de wijkteams met de sociale
dienst moet ervoor zorgen dat we die mensen bereiken, die hulp het hardst nodig hebben. Samen blijven
we sterk, omdat dat altijd heeft gewerkt.
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8 ) SAmEnVATTInG
WErk En InkomEn

Eerlĳke kans op werk en rechtvaardig inkomen
Onze gemeente ligt nabij de Randstad en met elkaar
zijn we een vliegwiel die de economie aantrekt.
Die economie werkt niet voor iedereen. Want wat
betekenen al die rooskleurige economische berichten,
als je minder verdient omdat je vrouw bent en graag
kinderen wil. Als de banen waar jij geschikt voor bent
er gewoon niet zijn? Samenstelling werknemers in bedrijven moet een afspiegeling worden van de Papendrechtse samenleving.

WonEn En WĲkEn

Een wĳk moet er goed uitzien en waar iedereen
zich thuis voelt
Betaalbare en duurzame woningen in een veilige,
afwisselende, leuke wijk. Het huidige woningaanbod
binnen Papendrecht en de regio is te eenzijdig en
onvoldoende afgestemd op de behoefte van onze inwoners. Daarnaast hebben veel jongeren en hoogopgeleiden moeite met het vinden van passende
woningen. De PvdA investeert in woonwijken, met betaalbare en toekomstbestendige woningen voor jong
en oud, laag- en hoogopgeleid. Wijken waar de bewoners mede kunnen bepalen hoe groen en grijs deze is
ingericht. De wijken en buurten zijn van onze inwoners!

onDErWĲS En onTWIkkELInG

Onderwĳs heeft recht op een functioneel gebouw
Goed onderwijs is de belangrijkste voorwaarde voor
gelijke kansen. De gemeente Papendrecht heeft goed
functionerende scholen voor basis- en voortgezet
onderwijs. Beide schoolgebouwen voor v.o. zijn niet afgestemd op de nabije toekomst. Maatwerk is gewenst
op basis van onderwijskundige inzichten, oppervlakte
en energie. De PvdA zet in op het met spoed ontwikkelen van constructieve plannen in overleg met schoolbesturen, die leiden tot (ver-) nieuwbouw.

JEUGD En SAmEnLEVInG

Wĳ willen praten mèt jongeren, niet over jongeren
Jongeren zijn de bouwstenen van de maatschappij: zij
zijn de toekomst. Wij willen een samenleving waarin
jongeren hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en
veilig kunnen opgroeien tot volwassenen.

Daarom vinden wij dat jongeren een belangrijke stem
hebben in zaken die hen aangaan. Geef de jeugd invloed op haar eigen toekomst!

ZorG En WELZĲn

Ondersteuning op maat, dichtbĳ en toekomstgericht
De afgelopen jaren zijn er meer zorgtaken bij de gemeente komen te liggen. En hoewel de gemeente dit
met de beste bedoelingen heeft opgepakt, zijn er ook
dingen misgegaan. Gezinsondersteuning kent nog
steeds lange wachtlijsten, hulpdiensten die nog te veel
langs elkaar heen werken en kwetsbare groepen die te
laat worden gezien. De PvdA wil dat toegang tot zorg
en welzijn beter moet. In de wijken dichtbij huis en gericht op een toekomst vol nieuwe kansen! Belangrijk is
dat iedereen zo veel mogelijk in de samenleving meedoet, ongeacht beperking, chronische ziekte en inkomenspositie.

DUUrZAAmHEID

Schone lucht en betrouwbaar drinkwater
Recht op verantwoorde leefomgeving, schone lucht en
betrouwbaar drinkwater. Schone lucht is een mensenrecht. Papendrechters mogen niet ziek worden door
overdreven blootstelling aan smerige lucht. Waar normen voor luchtkwaliteit overschreden worden, komen
wij in actie.
Goed en veilig drinkwater moet gewaarborgd blijven.

rEGIonALE SAmEnWErkInG

Voor Papendrecht blĳven we grenzeloos denken en
slimmer werken
Onze Drechtsteden: een gebied waar bijna 300.000
inwoners met plezier wonen, werken en verblijven.
Zeven gemeenten die zich inzetten voor een krachtige
en kansrijke regio. Gaat het goed met de regio dan
profiteren alle gemeenten hiervan. Denk hierbij aan sociaal economische onderwerpen zoals: werkgelegenheid, arbeidsparticipatie, armoedebestrijding,
innovatiekracht, bedrijvigheid en bereikbaarheid.
De kracht van regionale samenwerking is dat Papendrecht vanuit de eigen kracht en onafhankelijkheid kan
blijven groeien.
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9 ) kAnDIDATEnLĲST PvdA
Gemeenteraadsverkiezingen 2018
1. Derya Yildiz-karso

Gehuwd,
2 kinderen.
Geboren en
getogen in
Dordrecht.
Sinds 2004
woonachtig in
Papendrecht.
Beleidsadviseur bij de
gemeente
Gorinchem en daarnaast actief voor de Erasmusuniversiteit Rotterdam en Rotaryclub Papendrecht.
Studeerde bedrijfseconomie en bestuurskunde.
Afgelopen 4 jaar raadslid gemeente Papendrecht
en de Drechtsteden.

2. Theo Wolters

Gehuwd,
2 kinderen.
Papendrechter
in hart en nieren.
Tot zijn pensionering werkzaam in het
bedrijfsleven
als logistiek
specialist.
Raadslid in de periode 2006-2010. Afgelopen vier jaar
duo raadslid in de commissie Samenleving. Lid projectgroep Omgevingswet. Jarenlang actief bestuurder
in de Papendrechtse sportwereld.

3. Henk mooĳ

Gehuwd,
2 kinderen.
Sinds 2000
woonachtig in
Papendrecht.
Tot zijn pensionering
werkzaam als
directielid van
het Stedelijk
Dalton
Lyceum in Dordrecht. Bestuurlijk actief in de sportwereld. Voorzitter van de Stichting Denksport Papendrecht (Denksportcentrum).

4. Eveline Bergwerf

Is geboren en getogen in Papendrecht, moeder van
een 5-jarig zoontje en dochtertje van 1 jaar. Historicus, docente op Willem de Zwijgercollege. Is bekend
van de debattoernooien die zij jaarlijks met haar leerlingen organiseert en waarvoor haar leerlingen vaak
landelijk in de prijzen vallen. Jongerenparticipatie in
de politiek en in de samenleving vindt zij belangrijk.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PAPENDRECHT

Leo van Halm
margreet den Hartog
Joop Tegelaar
Gerrie ouwehand
marc kalishoek
Wil de koning-Pierens

Website: https://papendrecht.pvda.nl/
Email: d.karso78@gmail.com
Facebook: pvda papendrecht

