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Beste inwoner 
van Zwijndrecht,
Zwijndrecht is een gemeente om 
van te houden! Jij woont in deze 
fantastische gemeente met volop 
kansen. Dag in, dag uit zetten onze 
lokale politici en de medewerkers van 
de gemeente zich in om deze plek nóg 
mooier te maken. De gemeente wordt 
bestuurd door gemeenteraadsleden, 
wethouders en de burgemeester. 
Op woensdag 16 maart 2022 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan is 
het aan jou om te bepalen wie in de 
gemeenteraad mag plaatsnemen om 
jouw geluid te laten horen.

In de afgelopen vier jaar 
hebben we laten zien dat 
de lokale VVD het verschil 
maakt voor onze mooie 
gemeente. We hebben 
ons hard gemaakt voor 
het op gang brengen 
van de woningbouw met 
daarbij aandacht voor een 
sociaal evenwichtigere 
samenstelling van 
onze bevolking. Meer 
balans tussen sociale 
woningbouw, bouwen in 
het duurdere segment en 
in het bijzonder aandacht 
voor de starters op de 
woningmarkt. 

ZWIJNDRECHT



 Samen een sterker Zwijndrecht

 Standpunten.

Duurzaamheid.

Gemeente.

Voorzieningen.

Ondernemers.

Veiligheid.

Woningbouw.

Onderwijs.

Vervoer.

Groen.

Voor alle informatie over onze standpunten kunt u terecht op:
vvdzwijndrecht.nl/standpunten.

We hebben ons hard gemaakt voor ondernemend Zwijndrecht. Ondernemers 
zijn de kurk waarop de samenleving drijft, die voor werkgelegenheid én voor een 
levendige en krachtige gemeente met kansen voor haar inwoners zorgen. Ook 

heeft de VVD continu aandacht gehad voor de leefomgeving: schoon, heel en veilig. 
Geen rotzooi in de openbare ruimte, goed bereikbare wijken en aanpak van sociale 
overlast. En als laatste mag zeker niet onbelicht blijven de inzet op het behoud van 

de voorzieningen! We zijn er dan ook trots op dat de nieuwe gymzaal in de wijk Heer 
Oudelands Ambacht een feit is en dat het zwembad wordt vernieuwd. Een sterk 

Zwijndrecht waar het goed wonen, werken en recreëren is.



 Samen een sterker Zwijndrecht

In dit verkiezingsprogramma kun je 
per onderwerp lezen wat de lokale 
VVD Zwijndrecht hiervan vindt. In de 
kern staat de VVD Zwijndrecht voor 
het volgende verhaal: 

De VVD wil een gemeente die werkt voor jou. 
Met een prettige woonomgeving die veilig is, 
met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. 
Een gemeente die regelt dat de straten schoon 
zijn en zonder wateroverlast, dat kinderen veilig 
naar school kunnen en waar je dichtbij huis op 
liefdevolle zorg kunt rekenen. Dat onze gemeente 
een fijne plek wordt en blijft waar jij prettig kunt 
wonen, werken en leven. We willen ons inzetten om 
Zwijndrecht groen en leefbaar te houden. Groen 
in de gemeente verbetert het milieu, zorgt voor 
een goede biodiversiteit en waterberging. Zeker 
dit laatste is belangrijk voor onze gemeente, zoals 
we afgelopen jaar hebben kunnen merken. Groen 
is verder essentieel voor een klimaatbestendige 
en duurzame omgeving. Wij willen onze gemeente 
duurzamer maken. Dit door ons te richten op 
het verminderen van het afval en zoveel mogelijk 
initiatieven voor zonne-energie te benutten.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor 
de komende tijd. De VVD wil dat de gemeente 
de landelijke lijn volgt maar gaat niet zelf 
experimenteren of voor de muziek uitlopen. 
Veel is nog onzeker, maar duidelijk is dat de 
energietransitie een grote opgave is voor overheid 
en burgers. Advies aan inwoners en bedrijven om 
zelf hun bijdrage te leveren en gerichte subsidies 
voor bewezen effectieve duurzame initiatieven 
(zoals de actie vorig jaar om spaarlampen te 
promoten) hebben hierbij de voorkeur.

Of je nu alleen woont in 
Walburg, samenwoont met 
je partner in Nederhoven of 
met kinderen een huis met 
tuin hebt in Heerjansdam: 
de woningnood in de 
gemeente Zwijndrecht is 
hoog en het einde hiervan 
lijkt nog niet in zicht. Als 
lokale VVD willen wij dat er 
huizen bijgebouwd gaan 
worden zodat iedereen 
betaalbaar in onze 
gemeente kan (blijven) 
wonen. Wij weten dat 
de gemeente voor een 
moeilijke taak staat de 
samenleving blijft groeien, 
we hebben meer huizen 
nodig. In de komende 
vier jaar hebben wij de 
verwachting dat er nog 
minimaal 400 huizen per 
jaar nodig zijn om onze 
jeugd ook hier te kunnen 
laten opgroeien. Wij willen 
graag een deel van de 
te bouwen woningen 
voor starters op de 
woningmarkt beschikbaar 
maken. Daarnaast 
vinden wij het belangrijk 
dat doorstroming meer 
zal plaatsvinden zodat 
betaalbare woningen 
vrijkomen voor jongeren en 
voor mensen die echt niet 
meer kunnen betalen. 



De VVD is van mening dat de vrijheid 
van vervoer een groot goed is. Dit is 
geheel jouw keuze. Wel willen wij dat 
binnen de gemeente Zwijndrecht wordt 
onderzocht of een transferbus haalbaar 
is die de verbinding maakt tussen 
station, ziekenhuis en Veerplein.

De lokale VVD wil dat er in Zwijndrecht 
meer banen komen. Want een baan 
is zoveel meer dan een inkomen. Het 
is een gevoel dat je bijdraagt aan de 
samenleving en het zorgt voor contact 
met collega’s. Daarom willen wij dat 
iedereen in Zwijndrecht mee kan doen. 
Ondernemers horen voldoende ruimte 
te krijgen om aan de slag te kunnen. 
Juist de lokale bedrijven hebben een 
moeilijke tijd achter de rug. We willen 
niet dat zij van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. We geven hen snel 
en duidelijk antwoord op vragen via de 
Ondernemersvereniging Zwijndrecht 
en het digitale ondernemersloket 
Drechtsteden en denken mee over 
de beste oplossing. Integratie van 
immigranten is nodig om zo snel 
mogelijk volwaardig te kunnen 
deelnemen aan de Nederlandse 
samenleving, wij vinden dat de 
gemeente dit moeten stimuleren. 
Het is nu eenmaal zo dat wanneer 

iemand volwaardig mee kan doen in de 
samenleving deze persoon bijdraagt 
aan ons sociaal stelsel. Wij vinden dat 
integratie moet worden begeleid, maar 
dat hier ook duidelijke richtlijnen voor 
moeten zijn. Wat wordt er verwacht en 
wat gebeurt er wanneer iemand niet 
kan of wil integreren? We zullen kritisch 
meewerken aan regionaal beleid en/
of een signaal afgeven richting de 
landelijke politiek.

In Zwijndrecht willen wij dat je prettig 
kunt leven. Dit betekent aandacht voor 
een groene omgeving en voldoende 
mogelijkheden om je vrije tijd te 
besteden, bijvoorbeeld in en rondom 
het Develpark, Waal, Develbos en Polder 
Buitenland. En prettig leven betekent 
óók veilig leven. Als VVD maken we 
verkeersituaties in onze gemeente weer 
veilig voor voetgangers, fietsers en 
auto’s en zorgen we voor een soepele 
doorstroming. Denk daarbij aan plekken 
als de Blauwe brug. Zo komen we veilig 
en op tijd aan bij onze bestemming. 
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