
Strijdbaar, Sociaal, Solidair 

Verkiezingsprogramma SP Gorinchem 2014-2018 

 

1 

 

 

 

Strijdbaar, Sociaal, Solidair 

 

Verkiezingsprogramma SP Gorinchem 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strijdbaar, Sociaal, Solidair 

Verkiezingsprogramma SP Gorinchem 2014-2018 

 

2 

 

Verkiezingsprogramma SP Gorinchem 2014-2018:  

Strijdbaar, Sociaal, Solidair 

 

Inhoudsopgave 

 

0. Voorwoord        pagina  3 

1. Wonen          5 

2. Zorg          7  

3. Welzijn         9 

4. Doelgroepen         10 

5. Onderwijs         12  

6. Kunst en cultuur        14 

7. Natuur en milieu        17 

8. Veiligheid         21 

9. Verkeer         23 

10. Sport          25 

11. Algemeen bestuur        27 

12. Financiën         29 

Appendix 1: colofon        31 

Appendix 2: lijst van kandidaten      32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strijdbaar, Sociaal, Solidair 

Verkiezingsprogramma SP Gorinchem 2014-2018 

 

3 

 

 

Voorwoord 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Dit is het programma van de SP Gorinchem voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 

2014. Ik moet toegeven, dat ik er een beetje trots op ben. Er is immers door de 

programmacommissie, het bestuur en vele deskundige partijgenoten enige maanden met grote 

inzet aan gewerkt en ik vind dat het resultaat er wezen mag. 

Tegelijkertijd ben ik er mij ten zeerste van bewust dat dit geen vrolijk verkiezingsprogramma 

is.  

Het zijn ook geen vrolijke tijden: iedere maand verliezen gemiddeld zo’n 19.000 

Nederlanders hun baan; een getal dat overeenkomt met meer dan de helft van het inwonerstal 

van een stad als de onze. Van de mensen die hun baan behouden hebben, heeft het overgrote 

merendeel al jaren geen of weinig loonsverhoging gehad. Volgens het Centraal Bureau voor 

de Statistiek(CBS) waren de cao-lonen begin 2013 1.8 procent hoger dan een jaar eerder, 

terwijl de inflatie in dezelfde periode 3 procent bedroeg. Voor het komende jaar wordt een 

groei van 0,1% voorspeld; tel uit uw winst. 

Zo gaat het al jaren en het laat zich raden wat dat betekent voor de koopkracht van de meeste 

Nederlanders. Om er in het Nederland van Rutte en Samson financieel op vooruit te gaan, 

moet je bankdirecteur of topmanager bij een zorginstelling of woningbouwcorporatie wezen.  

En dan heb ik het nog geen eens over de positie van gehandicapten,  bejaarden, studenten en 

uitkeringsgerechtigden, die in toenemende mate moeite hebben het hoofd boven water te 

houden, omdat er aan de lopende band gekort wordt op uitkeringen en beurzen. 

Bovendien heeft het neo-liberale beleid van Rutte en Samson er toe geleid dat er werkelijk op 

alles bezuinigd wordt dat los en vast zit: het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en ga zo 

maar door. 

Ook in onze mooie stad gaat het niet goed en, om heel eerlijk te zijn, dat is zeker niet alleen 

de schuld van de regering. In de jaren voor de financiële crisis kocht het  gemeentebestuur 

lustig grond om die vervolgens met winst aan projectontwikkelaars te verkopen. Dat is 

jarenlang goed gegaan tot de markt ineenstortte en de grond onverkoopbaar bleek. De 

renteschuld over deze gronden, die natuurlijk met geleend geld zijn aangekocht, drukt nu 

zwaar op de Gorinchemse begroting. Bovendien lijkt het wel of B&W maar niet op kan 

houden met het aankopen van grond, want op het moment dat ik dit schrijf, is men bezig 

grond te kopen in Hoog Dalem. Ook het ontwikkelen van dure en zinloze projecten is een 

gewoonte waar ons gemeentebestuur maar niet vanaf kan komen. De ontwikkeling van het 

volledig overbodige bedrijventerrein Gorinchem-Noord is daar een mooi voorbeeld van.     

Voor alle duidelijkheid: Ook wij zullen geen scheppen met geld vinden waarmee wij de nood 

van vele mensen in de stad die het moeilijk hebben, kunnen lenigen. Was dat maar zo.  Wat 

wij wél kunnen en willen doen, staat in dit programma: we kunnen de bakens verzetten, 
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stoppen met onzinnige investeringen in megalomane projecten, het aantal  wethouders 

reduceren tot 3 voltijds oftewel het in proportie brengen tot het aantal gemeenteraadsleden, en 

stoppen met het uitzenden van maar liefst 15 vijftien (!) mensen naar het Congres van 

Vereniging van Nederlandse gemeenten, wat zinloze en schandalige geldverspilling is, als je 

bedenkt dat de grote steden maximaal vijf personen afvaardigen.  

Geld dat we op die manier besparen, willen wij terugploegen in de begroting ten behoeve van 

de posten waarop straks het meest bezuinigd dreigt het te worden, in de eerste plaats de zorg. 

Tot slot nog één ding: in de afgelopen jaren is de SP de enige partij geweest in die in de 

raad een duidelijk afwijkend geluid heeft laten horen. Eva Dansen en Nanine van Dalen 

hebben keer en keer consequent en standvastig gepleit voor een cultuuromslag en een 

andere, socialere politiek. Zij hebben steeds maar weer gewezen op de gevaren van 

onverantwoorde grondaankopen, maar tevergeefs. Nu hebben zij gelijk gekregen en 

zitten de bewoners  van Gorinchem met de gebakken peren. 

Degene die er straks voor kan zorgen dat Eva en Nanine niet voor niets keer op keer hun 

stem  hebben laten horen tegen verkeerd beleid, bent u. U kunt straks met uw stem op 

de SP het verschil maken en de aanzet geven tot een verantwoord, sociaal en solidair 

beleid in Gorinchem. Laat uw stem niet verloren gaan. Wij zullen ons strijdbaar betonen 

voor een betere toekomst voor ú, ons sociaal gezicht waarmaken door onze prioriteit te 

leggen bij zorg en wonen, en solidair aan de kant staan van al diegenen die het in deze 

dagen niet zo makkelijk hebben.  

Stem strijdbaar, sociaal en solidair; Stem SP. 

Ik reken op u. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Karl Ernst Lutterkort, 

Voorzitter SP Gorinchem. 

 

 

Gorinchem, 5 december 2013. 
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1. Wonen 

 

 
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd.  

 

Iedereen heeft recht op een betaalbare en goede woning. Recent onderzoek heeft 

aangetoond dat veel mensen in Nederland en dus ook in Gorinchem een onevenredig 

gedeelte van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten, met grote consequenties voor hun 

verdere uitgavenpatroon. De SP kijkt met zorg naar de  woonagenda van de huidige 

coalitie. Wij geloven in een visie op wonen waarin huren net zo belangrijk is als kopen 

en waarin de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt voor degenen die dit het hardst 

nodig hebben, ook als het op het vinden van een woning aankomt. 

 

Huisvesting van jongeren en ouderen 

 

De SP wil op het gebied van wonen extra aandacht voor ouderen en gehandicapten. Langer 

thuis in je eigen omgeving kunnen blijven wonen, betekent dat er genoeg betaalbare en 

levensbestendige woningen moeten zijn, waar ouderen en gehandicapten veilig in kunnen 

wonen. Wij vinden dat in ieder geval de NEN norm aangehouden moet worden, die de 

minimum eis voor de toegankelijkheid (bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers) van woningen 

bepaalt. 

 

Er is op dit moment te weinig aandacht voor jongerenhuisvesting. De wachttijd voor een 

huurwoning is te lang en het kopen van een woning is vaak niet haalbaar voor jongeren die 

net hun ouderlijk huis willen verlaten.  

Starters zijn volgens ons niet alleen jonge gezinnen op zoek naar hun eerste koopwoning, 

maar zeker ook studenten en werkende jongeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren 

een voorkeur hebben voor wonen in de binnenstad. Wij constateren ook daar dat het aantal 

woningen speciaal voor jongeren beperkt is, zeker in het betaalbare segment. We willen dan 

ook dat het wonen boven winkels gestimuleerd wordt, omdat dit een middel is om leegstand 

aan te pakken. 

 
De  gemeente Gorinchem heeft niets gedaan om te voorkomen, dat alle betaalbare 

ouderenhuisvesting gesloopt is. Dat roept de prangende vraag op, waar straks die ouderen 

moeten wonen die uit de verzorgingshuizen moeten vertrekken, omdat ze van de overheid 

weer zelfstandig  moeten wonen. In het kader van de voortgaande vergrijzing in Gorinchem 

wordt in de toekomst alleen gerekend op ouderen met (veel) geld. Wij willen dat er betaalbare 

ouderenwoningen gebouwd worden en de huidige ouderenhuisvesting in stand blijft door 

goed onderhoud en, waar noodzakelijk, renovatie. 

 

Sociale huurwoningen 

 

Een sociale huurwoning - voor zover je dat nog zo kunt noemen - kan maximaal € 681,02 per 

maand kosten. Er zijn heel veel mensen in Gorinchem die dat niet kunnen betalen. Wij vinden 

dat de woningcorporatie zich moet richten op de groep waar zij voor bedoeld is, mensen die 

niet op een andere manier aan een goede betaalbare woning kunnen komen. Zij moet zich dan 

ook vooral toeleggen op goedkopere huurwoningen. Wat de SP betreft is het duurdere 

segment van zowel huur- als koopwoningen  geen taak voor corporatie of gemeente. 
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Er is een groep huurders die te veel inkomen hebben voor een sociale huurwoning, de mensen 

met een inkomen tussen €34,229 en €43,000. Deze groep huishoudens valt ernstig tussen wal 

en schip. Om te beginnen zijn de huurwoningen waar zij voor in aanmerking komen, beperkt 

in aantal en duur.  Daarnaast geeft het  aanschaffen van een koopwoning, zelfs in het 

goedkope segment, problemen, nu banken zich terughoudend opstellen. Deze groep zou 

geholpen kunnen worden bij het kopen van een betaalbaar huis door een gemeentegarantie om 

de banken te stimuleren een hypotheek af te geven. Wij stellen voor dit naast de 

koopgarantregeling van de gemeente in te stellen. 

 

OZB 

 

De SP blijft tegen de verhoging van de OZB (zowel het gebruikersdeel als het eigenaarsdeel), 

de belasting op huisbezit, omdat deze belasting de woonlasten voor woningbezitters nodeloos 

doet stijgen. Bovendien is de OZB niet bedoeld als melkkoe voor de gemeente. Daarom zijn 

wij van mening dat de OZB niet elk jaar standaard met 1% extra verhoogd moet worden, 

zoals in Gorinchem te doen gebruikelijk. 

  

 

 

 Buurtbewoners moeten altijd inspraak hebben bij veranderingen in de wijk. 

 Er moeten meer (ruime) betaalbare koop- en huurwoningen worden gerealiseerd 

en behouden. 

 We willen voldoende betaalbare levensbestendige woningen voor ouderen en 

gehandicapten. 

 Er moeten voldoende betaalbare woningen voor starters/jongeren komen. 

 Wij zijn tegen de verhoging van de OZB, de belasting op huisbezit. 

 Wij willen dat er geïnvesteerd wordt  in energiezuinig wonen 

 Wij stellen voor een gemeentegarantie in te stellen, naast de al bestaande 

koopgarantregeling van de gemeente. 
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2. Zorg 

 
Goede gezondheidszorg is van levensbelang 

 

De SP vindt dat gezondheidszorg letterlijk en figuurlijk van levensbelang is; daarom 

moet gezondheidszorg voor iedereen in gelijke mate bereikbaar zijn.  

 

thuiszorg 

 

Met de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is de gemeente enige jaren geleden 

verantwoordelijk geworden voor de thuiszorg. De ontwikkelingen die daarin plaatsvinden, 

zijn volgens de SP buitengewoon verontrustend. Wij zijn van mening dat de gemeente zijn 

verantwoordelijkheid moet nemen. Deze moet er voor zorgen dat medewerkers die 

volwaardig opgeleid zijn, niet ontslagen worden om te worden vervangen door goedkope 

schoonmaakhulpen, waardoor cliënten van de thuiszorg minder hulp en minder goede hulp 

krijgen. 

Tenslotte is de gemeente direct verantwoordelijk voor de thuiszorg in Gorinchem. Zij is 

daarnaast degene die de indicaties moet uitvoeren en de beslissing neemt over de mate van 

zorg, de hoeveelheid zorg en op welk niveau mensen zorg ontvangen. Nu er in ernstige mate 

bezuinigd wordt, zal onder het huidige college de zorg niet ontzien worden. De SP vindt dat 

het bezuinigen op zorg onmiddellijk beëindigd moet worden, omdat je op zorg niet moet 

willen besparen. Wij zijn van mening dat iedereen die dit nodig heeft, (thuis)zorg moet 

kunnen krijgen. De zorg moet passen bij de behoefte en wensen van degene die zorg nodig 

heeft. Mensen met een handicap hebben steeds meer problemen doordat de bezuinigingen 

voor deze groep een stapeling van kosten met zich mee brengt. Ook vinden wij het belangrijk 

dat in de WMO de mogelijkheid blijft bestaan om een menselijk voorzieningenbeleid te 

voeren.  

De SP wil van Gorinchem een ‘gezonde’ stad  maken voor alle bewoners. 

 

jeugdzorg  
 

Op 1 januari 2015 zal de gemeente verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg; de gemeente 

neemt dan de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg over van de provincie en het Rijk. 

Deze zogeheten ‘transitie’ gaat gepaard met een forse bezuiniging. Wij willen er zorg voor 

dragen dat de transitie van de Jeugdzorg geen negatieve consequenties heeft voor de kwaliteit 

van deze zorg. 

 

Zorg dichtbij 

 

Zorg moet vooral dicht bij huis te vinden zijn. De gemeente moet de verantwoordelijkheid 

nemen voor de aanwezigheid van voldoende huisartsen, tandartsen en (bij)kantoren van de 

thuiszorg in de verschillende wijken van Gorinchem. Zij kan hiervoor zorgen door onder 

andere het voor huisartsen en tandartsen aantrekkelijker te maken zich in Gorinchem te 

vestigen. Hierbij kan gedacht worden aan de bouw van gezondheidscentra dan wel de 

vestiging in club- en buurthuizen mogelijk te maken. De gemeente heeft hier bij uitstek een 

voorwaardenscheppende rol. 

De SP is een groot voorstander van zorg op een menselijke maat en dus van kleinschalige 

woonvoorzieningen voor (dementerende) ouderen en gehandicapten. De - door de regering 

ingezette - ontwikkelingen in de financiering van de zorg, maakt dat ouderen steeds minder 
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terecht kunnen in verzorgingshuizen, die opgeheven dreigen te worden. Dit vraagt om een 

grotere beschikbaarheid van ouderenwoningen in Gorinchem.  

 

preventie 

 

 

Natuurlijk betekent goede zorg ook werken aan preventie. Anders gezegd: Voorkomen is 

beter dan genezen. Wij vinden dat de gemeente zich moet inzetten voor het voorkomen van 

ongezonde werkomstandigheden, onveilige situaties in het milieu (ook op scholen) en 

onveilige situaties in het verkeer. Wij zien een taak voor de gemeente op het gebied van 

verslavingszorg. Daarbij denken wij met name aan harddrugs- en alcoholmisbruik en, nu wij 

binnenkort ondanks onze tegenstand een gokhal rijker zijn, aan gokverslaving.  

Samenvattend:  De SP vind dat zorg er voor iedereen in Gorinchem moet zijn, op vraag, 

op maat, voldoende en professioneel. Genezen waar nodig, voorkomen waar het kan! 

 

 Op gezondheidszorg moet je niet willen besparen 

 Gezondheidszorg moet voor iedereen in gelijke mate bereikbaar zijn. 

 Wij willen zorg op menselijke maat, voor iedereen dicht bij huis. 

 Iedere wijk moet zijn eigen zorgpunt hebben. 

 De transitie Jeugdzorg mag geen kwaliteitsvermindering geven 
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3. Welzijn 

 
Welzijn is van essentieel belang voor iedereen en cruciaal bij het voorkomen van 

eenzaamheid. Welzijn willen wij niet aan de markt overlaten. 

 

welzijnswerk 

 

Het huidige college van B&W hinkt wat betreft welzijn op twee gedachten. Enerzijds 

propageert de coalitie op neoliberale wijze het ‘vermarkten’ van welzijn, anderzijds laat zij 

Gorinchem Beweegt de taken van het wegbezuinigde Staerk overnemen. De SP vindt het 

terecht dat de gemeente inzet op het subsidiëren van activiteiten en niet van organisaties, maar 

dat betekent voor ons niet dat alle welzijnsactiviteiten door de burger zelf uitgevoerd moeten 

worden. Ook betekent het voor ons niet dat de welzijnswerkers van Staerk niet op een andere 

manier ingezet kunnen worden. Je kunt gaan zoeken naar een ideeënmakelaar, zoals het 

College wil, maar je kunt de welzijnswerkers ook gewoon in dienst houden. De gemeente 

propageert de inzet van Gorinchem Beweegt om alle taken op het gebied van welzijn uit te 

voeren; dit lijkt ons geen goede keuze, want Gorinchem Beweegt is daar noch voor bedoeld 

noch voor toegerust.  

De SP ziet dat deze coalitie onder het mom van bezuiniging het welzijnswerk in 

Gorinchem de nek om draait. Daar zijn wij het niet mee eens. 

 

Wij vinden het belangrijk om ook op het gebied van welzijn de faciliterende rol van de vorm 

te geven. Welzijnsactiviteiten kunnen uitgevoerd worden in club- en buurthuizen. Daarom 

moet in elke buurt een club- of buurthuis te vinden zijn, zelfstandig of in een brede school. In 

dit kader zijn wij een sterk voorstander van het in stand houden van de Bogerd, de Elzenhof 

en de Haarhorst. 

 

preventie 

 

Wij zien een taak voor de gemeente op het gebied van preventie en verslavingszorg, met 

name op het gebied van harddrugs- en alcoholmisbruik. Wij vinden het ook belangrijk dat de 

gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot het voorkomen van 

eenzaamheidsproblematiek bij ouderen. 

De aansluiting met onze ideeën over welzijn in het algemeen zal hierbij duidelijk zijn. Een 

buurt- of clubhuis is er niet simpelweg om ontspannende activiteiten te genereren, maar het is 

met name ook de plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in gesprek raken. Het is 

ook de plaats waar mensen op een laagdrempelige wijze in aanraking kunnen komen met de 

mogelijkheden die Gorinchem hen op het gebied van zorg kan bieden. 

 

 Welzijn moet niet aan ‘de markt’ worde overgelaten 

 Het welzijnswerk moet in stand worden gehouden 

 Iedere wijk heeft een club- of buurthuis nodig 

 De Bogerd, de Elzenhof en de Haarhorst moeten blijvend open gehouden worden 

 De gemeente heeft een taak ten aanzien van verslavingszorg en 

eenzaamheidsproblematiek 
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4. Doelgroepen 
 

Aandacht voor degenen die dit nodig hebben 

 

Iedereen in Gorinchem is belangrijk voor de SP, maar sommige groepen hebben nu 

eenmaal meer aandacht nodig dan andere. Onze aandacht is natuurlijk altijd gericht op 

de mens met de smalle beurs, die zeker in deze tijden van crisis elke ondersteuning nodig 

heeft die hij krijgen kan. Tot deze groep behoren ook veel van de ouderen in Gorinchem. 

Ook gehandicapten hebben het zwaar te verduren, omdat zij door de stapeling van de 

bezuinigingen onevenredig zwaar in hun portemonnee getroffen worden. Als laatste is 

onze aandacht gericht op de jongeren die - om wat voor reden dan ook - zorg nodig 

hebben en die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. 

 

Voor mensen met een klein inkomen is het leven niet makkelijk, maar in de huidige financiële 

crisis worden zij extra zwaar getroffen. Steeds meer mensen in Gorinchem bevinden zich 

onder de armoedegrens, hun kinderen groeien op in armoede, steeds meer mensen moeten 

gebruik maken van de voedselbank. De SP vindt dat de mogelijkheid om gebruik te maken 

van kwijtschelding van de gemeentebelastingen voor iedereen moet geldt met een inkomen tot 

110% van het minimum.  Ook zijn wij van mening dat de mogelijkheid tot het aanbieden van 

schoolmaaltijden onderzocht moet worden.  

 

Veel van de Gorinchemse ouderen leven op of onder de armoedegrens. De SP wil dat er 

beleid komt dat het mogelijk maakt ouderen te ondersteunen. De woningen die nu voor 

ouderen gebouwd worden, hebben een huur die boven de sociale woningbouwgrens ligt. Het 

is belangrijk dat er ook goede woningen voor ouderen met een klein inkomen gebouwd  

worden.  

 

Gehandicapten en chronisch zieken hebben last van de stapeling van bezuinigingen. Omdat zij 

met verschillende regelingen te maken hebben en met verschillende instanties, komt het met 

grote regelmaat voor dat zij bij elke regeling en bij elke instantie te maken krijgen met 

bezuinigingen. Hierdoor leveren zij naar verhouding veel meer inkomen in dan een 

vergelijkbare groep zonder handicap. De SP vindt dat binnen de regelingen waar 

gehandicapten en chronisch zieken in Gorinchem mee te maken hebben, er geen stapeling van 

kortingen voor mag komen en wil dat er beleid gemaakt wordt om dit te voorkomen. 

Arbeidsgehandicapten en Sociale werkplaatsen zullen de druk van de bezuinigingen van de 

regering gaan voelen, wanneer de nieuwe Wet Werk en Bijstand in werking treedt. Wij zien 

een taak voor de gemeente weggelegd om onze eigen Sociale Werkplaats zoveel mogelijk te 

ondersteunen. Daarbij denken wij aan uitbesteding van taken op het gebied van bijvoorbeeld 

onderhoud van groen, bezorgen van gemeentepost door de gemeente aan de Sociale 

Werkplaats. 

 

In 2014 zullen de gemeentes verantwoordelijk worden voor alle specifieke zorg voor jongeren. 

Deze ‘transitie’ haalt de verantwoordelijkheid hiervoor weg bij de landelijke overheid en de 

provincies en doet dit met een forse korting op het budget. Gorinchem moet hierdoor nieuw 

beleid gaan uitvoeren zonder voldoende geld. De SP vindt het zeer belangrijk  dat de 

gemeenteraad haar controlerende rol vervult. De SP zal zijn verantwoordelijkheid nemen en 

dit proces zeer kritisch volgen en waar noodzakelijk voorstellen doen voor verbetering. 
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 Er moet aandacht zijn voor ieder die het nodig heeft 

 De SP wil dat de mogelijkheid om gebruik te maken van kwijtschelding van de 

gemeentebelastingen voor iedereen met een inkomen tot 110% van het minimum 

 De mogelijkheid tot het aanbieden van scholmaaltijden moet onderzocht worden. 

 Wat de SP betreft gaat de gemeente vanaf dag 1 na de transitie jeugdzorg 

nauwgezet monitoren welke tekorten er door deze overdracht ontstaan en dit bij 

de landelijke overheid aankaarten 
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5.  Onderwijs 
 

Goed onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. 

 

Het belang van onderwijs 

 

Iedereen heeft recht op goed onderwijs. Goed onderwijs wil in de eerste plaats zeggen 

dat ieder mens de mogelijkheid geboden wordt zijn talenten zo volledig mogelijk te 

ontwikkelen.  Daarom dient onderwijs goed toegankelijk te zijn en moeten er geen 

financiële barrières te worden opgeworpen die het volgen van onderwijs voor minder 

draagkrachtige bevolkingsgroepen belemmeren. Juist ten tijde van crisis dient de 

overheid te investeren in beter onderwijs, want goed onderwijs is de sleutel tot 

versterking van economie en samenleving. 

Goed onderwijs wil mensen in staat stellen kennis te verwerven en wil hen waardering 

en respect voor de medemens, cultuur, natuur, wetenschap, vrijheid en vrede bijbrengen. 

Daarom dienen onderwijsinstellingen nauw verbonden te zijn met de maatschappij 

waarvan ze deel uitmaken. Om goed onderwijs mogelijk te maken moet onderwijs 

gegeven worden door bevoegde docenten en dient de klassengrootte te worden 

teruggebracht. 

 

De rol van de gemeente 

 

De stad Gorinchem telt zo’n 35.000 inwoners, waaronder zo’n 8000 kinderen. Deze hebben 

recht op goed onderwijs in de buurt. Hiertoe is er een scala kinderopvangcentra, basisscholen, 

scholen voor HAVO, VWO en scholen voor beroepsonderwijs aanwezig in de stad. Voor het 

MO en het beroepsonderwijs geldt dat deze schoolinstellingen in Gorinchem een sterke 

regiofunctie hebben, aangezien meer dan 50% van de leerlingen van deze scholen niet uit de 

stad zelf afkomstig is.  

Op het gebied van onderwijs heeft de gemeente zowel facilitaire als beleidsmatige taken. Wat 

het eerste betreft moet gedacht worden aan het garanderen van een goede huisvesting voor 

scholen in het basisonderwijs, bij het tweede gaat het om zaken als het 

onderwijsachterstandbeleid, het al dan stimuleren van de bouw van meer zogeheten ‘Brede 

Scholen’ en toezicht op schoolverzuim. 

Goed onderwijsbeleid is gebaat bij goede informatievoorziening. Op dit moment heeft de 

gemeenteraad te weinig inzicht in de stand van zaken rond het basisonderwijs, in het 

bijzonder waar het  onderwijsachterstandbeleid betreft. Daarom is de SP van mening dat er op 

dit punt een jaarlijkse rapportage moet komen.  Ook zijn wij de mening toegedaan dat scholen 

leerlingen niet zomaar mogen weigeren. 

 

De school zelf 

 

Omdat de SP de basisschool een belangrijke buurtfunctie toedicht, is zij is in principe een 

voorstander van het bevorderen van de bouw van zogeheten Brede Scholen in de wijk. Wel 

vindt zij dat er voor gewaakt moet worden dat er niet te zeer ongelijksoortige partners in één 

gebouw  worden samengebracht. Het op één locatie samenbrengen van kinderopvangcentra, 

peuterspeelzalen en scholen voor basisonderwijs is duidelijk een voor de hand liggender 

concept dan het bijeenbrengen van bijvoorbeeld scholen, gezondheidsinstellingen en 

restaurants.  De regie en de verantwoordelijkheid van  het bijeenbrengen van betrokken 
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partijen moet bij de gemeente liggen, waarbij zij meer waarde moet toekennen aan de 

geschiktheid van diverse samenwerkingspartners. 

Scholenbouw dient gelijke tred te houden met  renovatie en uitbreiding van Gorinchemse 

wijken. Nieuw te bouwen scholen moet vanzelfsprekend toegankelijk zijn voor mensen met 

een handicap. 

Het speciaal onderwijs moet bereikbaar blijven en versterkt worden. Met de invoering van de 

wet ‘Passend Onderwijs’, die in feite beoogt het speciaal onderwijs voor leerlingen met 

leerproblemen af te schaffen, moet bijzonder terughoudend worden omgegaan. Voor sommige 

kinderen is het reguliere onderwijs alleen maar passend te maken als voldoende begeleiding 

en ondersteuning in de klas gegarandeerd zijn en dat laatste is zelden het geval. 

 

Wij staan bijzonder kritisch tegenover de vorming van grote scholenkoepels onder één 

bestuur, omdat wij er zeer voor beducht zijn, dat dergelijke besturen ver van de 

onderwijspraktijk komen te staan. Recente ervaringen leren dat het vormen van grote 

scholenkoepels ongewenst is, omdat het anonimiteit bevordert en grote financiële risico’s met 

zich meebrengt. Als de directeur of rector niet iedere leerling bij naam kent, is de school in 

feite te groot.  De SP is tegen iedere vorm van sponsoring  van scholen en de aanwezigheid 

van reclame-uitingen in kantines of gangen.  

 

Veilig naar school, veilig in school 

 

De SP is voor een gezond klimaat op school, in ieder opzicht. Pesten moet worden 

ontmoedigd en een gezond eet- en drinkpatroon moet worden aangemoedigd, vooral als in de 

kantine voedsel wordt aangeboden. Regelmatige controle van de luchtkwaliteit is gewenst, 

want met de luchtkwaliteit op de meeste Nederlandse scholen is het beroerd gesteld.  

Iedere basisschool dient te beschikken over een eigen conciërge, middelbare scholen moeten 

er meerdere hebben. Een goede conciërge is onontbeerlijk voor een veilig en gezellig klimaat  

op school.  

Ten aanzien van de talrijke scholieren, die zich dagelijks op de fiets van huis naar school en 

weer terug begeven heeft de gemeente naar het oordeel van de SP de duurzame plicht te 

zorgen voor een veilige verkeerssituatie. Op dit moment is daar veel op aan te merken, zodat 

er regelmatig sprake is van levensbedreigende situaties.  Met name de hoogst 

onoverzichtelijke verkeerspleinen en nauwe bruggen behoeven duidelijk op korte termijn 

aanpassing om met name de stromen scholieren die ‘s ochtends naar school fietsen, voor 

ongelukken te behoeden. 

Wij zijn warme voorstanders van volwasseneneducatie. Met het oog daarop zullen wij ons 

blijven inzetteen voor blijvende steun van de gemeente voor dit type onderwijs. Ook vinden 

wij dat plaatselijke organisaties, die bijzondere onderwijsprojecten rond thema’s organiseren, 

op steun van de gemeente moeten kunnen rekenen. 

 

 Jaarlijkse kwaliteitscontrole op basisscholen is gewenst 

 De vorming van zogeheten ‘brede scholen’ dient te worden bevorderd 

 Onderwijs moet kleinschalig zijn 

 Het speciaal onderwijs moet behouden blijven 

 Leerlingen moeten veilig naar school kunnen fietsen 
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6 . Kunst en cultuur 
 

Het museum en de schouwburg moeten open blijven 

 

Het belang van kunst en cultuur in Gorinchem 

 

Kunst en cultuur vormen het zout in de pap van de samenleving. Vandaar ook dat de SP 

grote waarde aan kunst en cultuur toekent. Kunst en cultuur zijn van iedereen en 

dienen voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te zijn.  

Net als op vele andere terreinen heeft Gorinchem ook op het gebied van kunst en 

cultuur een regiofunctie. Mede daarom vindt de SP het belangrijk dat er en kwalitatief 

en kwantitatief goed cultuuraanbod is in Gorinchem, waarvan de bewoners van de stad 

en de omliggende gebieden kunnen profiteren. 

Aan dat aanbod is in de afgelopen jaren sterk getornd. Het muziekeducatiecentrum 

TOON werd gesloten, terwijl de positie van de schouwburg op de tocht staat en het 

museum ‘verzelfstandigd’ dreigt te worden. In totaal zou er in de komende jaren  

600.000 Euro op kunst en cultuur bezuinigd moeten worden. De SP vindt dat een slechte 

zaak.  

Na jaren van aandringen heeft het college in het voorjaar van 2013 een nota 

‘cultuurvisie’ aan de raad voorgelegd, die door de gemeenteraad is aangenomen. De SP-

fractie heeft toen tegengestemd en dat heeft ze niet voor niets gedaan .  

Uit de nota blijkt immers vooral dat de gemeente nauwelijks een cultuurvisie heeft.  Het 

college wil het cultuurbudget verdelen tussen vier zogeheten ‘functionaliteiten’: het Huis van 

Inspiratie, het Stadspodium, Cultuureducatie en de Spreekkamer. In totaal stelt de gemeente 

vanaf 2016 een bedrag beschikbaar van € 1.886.000,- voor cultuur in Gorinchem, zoals 

gezegd zes ton minder dan nu het geval is. Als het aan B&W ligt krijgen instellingen als het 

museum en de schouwburg straks in het geheel geen subsidie meer: men wil de huidige 

subsidies aan de culturele instellingen gefaseerd afbouwen tot nul Euro in  2016. 

De SP is fel gekant tegen dit beleid, dat onvermijdelijk zal leiden tot een totale kaalslag 

waar het de cultuur in Gorinchem betreft. Wat willen wij wel? 

 Het museum en beeldende kunst 

De SP is van mening dat het museum gesubsidieerd moet blijven. Het museum doet zijn best 

met een beperkt budget aansprekende tentoonstellingen te organiseren en slaagt daar heel 

behoorlijk in. Het heeft de ambitie zijn regionale kunsttaak naar behoren te vervullen en 

verdient het daarom zeker niet te worden te worden beroofd van subsidie. Wij zijn voor steun 

aan de beeldenroute van het Symposion, die 2015 weer zijn beslag krijgt. 

 De schouwburg en andere theaters 

Bij de schouwburg hebben wij meer vraagtekens, omdat zij slechts luttele producties per 

maand aanbiedt, die bovendien vaak ook elders in de regio te aanschouwen zijn. Bovendien 

schiet zij naar onze mening duidelijk tekort ten aanzien van de ‘huiskamerfunctie' en 

podiumfunctie voor amateurkunst, die zij voor de lokale bevolking dient te vervullen. De 

overheadkosten zijn zeer aanzienlijk en er moet steeds geld bij voor faciliteiten, die voor de  

allernieuwste producties onvermijdelijk zouden zijn. Wij vinden dat deze kosten omlaag 
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kunnen. Toch vinden wij dat de schouwburg open moet blijven. Gorinchem verdient een groot 

theater, waar producties van meer dan gemiddelde omvang kunnen plaatsvinden. Voorwaarde 

is dan wel dat de schouwburg de tering naar de nering kan zetten en dat de overheadkosten 

sterk worden gereduceerd.  

De SP in Gorinchem draagt de kleine theaters in onze stad een warm hart toe. Kleine theaters 

als Het Pand en Peeriscoop verzorgen vaak mooie producties van goede kwaliteit. Daarom 

dienen zij behouden te blijven en dienen zij niet te worden belast met extra huurverhoging, 

die in het geval van de Peeriscoop maar liefst 300% zou moeten gaan bedragen. 

 Muziek 

Ook al ontbeert onze stad een eigen ‘muziektempel’ , het is duidelijk dat Gorinchem bruist 

van de muzikale activiteiten. Dat moet natuurlijk zo blijven. Daarom vinden wij dat 

projectsubsidies voor muziekbeoefening mogelijk moeten zijn. Er zijn tal van 

muziekverenigingen, er is een heus ‘Poppodium’ en er zijn waardevolle muzikale 

evenementen als Het Zomerfeest, het Hippiefestival, Duveltjesrock alsmede het jazzfestival in 

onze talrijke kroegen. Dan valt in de eerste plaats te denken aan facilitering, het ruimhartig 

beschikbaar stellen van podia en oefenlokalen in de stad. Op het gebied van klassieke muziek 

verdienen initiatieven zoals  het Lingehavenconcert onze steun. 

 De bibliotheek 

De bibliotheek is voor jong en oud een bron van informatie. Zij is tevens een trefpunt voor 

ieder die nieuwsgierig en leergierig is. Vestigingen in buurten zijn onmisbaar voor diegenen 

van de bevolking die om welke reden dan ook minder mobiel zijn.  Daarom zijn wij van 

mening dat er geen cent beknibbeld mag worden op de bibliotheken. 

 Cultuur-educatie 

Jonge mensen en zij niet alleen trouwens. hebben behoefte aan een plek waar je viool, gitaar 

en piano leert spelen of wel ander instrument. Ze hebben behoefte aan uitleg over wat 

beeldende kunst eigenlijk is.  Cultuur-educatie is daarom ontegenzeggelijk van groot belang 

voor het kweken van belangstelling voor cultuur bij jonge mensen en bij het stimuleren van 

het talrijke talent op dit gebied. Wat dat laatste betreft: de teloorgang van TOON is een goed 

voorbeeld van hoe het niet moet. Hoe het wel moet? Er moet een ruimhartig en inspirerend 

beleid komen ten aanzien van cultuur-educatie, waardoor scholen, culturele instellingen en 

cultureel geïnteresseerde jongeren zich gesteund voelen. 

 Industrieel erfgoed 

Wij zijn voor behoud van industrieel erfgoed, zoals bijvoorbeeld het gebouw van de 

voormalige suikerfabriek, dat thans onderdeel uitmaakt van Purac. Een goed voorbeeld van 

hoe je met industrieel erfgoed omgaat, geeft De Stichting Behoud Erfgoed De Vries Robbé, 

die opkomt voor behoud van gebouwen en artefacten die eens aan de grootste werkgever van 

Gorinchem toebehoorden, heeft onlangs een mooie en goedbezochte expositie in de Grote 

Kerk georganiseerd. De SP vindt dat de stichting goed werk doet voor het behoud van een 

stukje eigenheid van onze stad. Wij steunen haar dan ook van harte. 
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 Facilitering oftewel waar het allemaal gebeurt   

Gorinchem beschikt gelukkig over tal van aansprekende plekken voor culturele activiteiten, 

zoals de Groenmarkt en Buiten de Waterpoort. Daarnaast vinden wij dat buurtcentra als De 

Haarhorst open moeten blijven, in de eerste plaats als ontmoetingsplekken in de buurt, maar 

daarnaast zeker als  plaatsen waar culturele activiteiten, muzieklessen of lezingen kunnen 

plaatsvinden. Wij vinden ook dat de Evenementenhal, die landelijke en regionale bekendheid 

geniet, beschikbaar moet zijn voor concerten, hobbybeurzen en danceparty’s, omdat ook zij 

zich bewust mag zijn van haar functie voor stad en omgeving. 

 

 Het museum moet open blijven 

 De schouwburg moet open blijven 

 De bibliotheek en haar vestigingen in de wijken moeten open en gesubsidieerd 

blijven 

 Er dient een stimulerend cultuurbeleid te worden gevoerd. 

 De korting op het cultuurbudget met 600.000 Euro moet ongedaan gemaakt 

worden. Dit is financieel prima te realiseren door allerlei megalomane plannen 

m.b.t. de ontwikkeling van Gorinchem-Noord uit te stellen of te schrappen. 
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7. Natuur en milieu 

 

We moeten ons land schoon en leefbaar houden, nu en voor de toekomst. Wat we nu 

kapotmaken, krijgen we nooit meer terug.  

Groen 

Gorinchem bestaat grotendeels uit bebouwd gebied. Behoud van en zorg voor het openbare 

groen levert niet alleen een prettige leefomgeving op, maar is ook belangrijk voor plant en 

dier. Met de  geplande bezuinigingen zal het onderhoud er niet beter op worden. Bewoners 

moeten een rol kunnen spelen bij het onderhoud en het natuurlijk beheer van het groen. Groen 

moet nadrukkelijk deel uitmaken van het stadsbeeld.   

We moeten zuinig zijn op het mooie buitengebied van Gorinchem en het groen in het 

bebouwde gebied. Schade die is aangericht doordat natuur moet wijken om plaats te maken 

voor een bedrijventerrein of woonwijk, is onherstelbaar. Versnippering van de natuur moet 

voorkomen worden. Waardevolle planten en dieren in de stedelijke natuur moeten beschermd 

worden. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente geen gebruik maakt van neonicotinoiden 

(zoals Roundup)  om onkruid te verwijderen, omdat deze chemische middelen voor 

onkruidbestrijding verantwoordelijk zijn voor de huidige massale bijensterfte. Een 

zorgvuldige afweging bij stadsontwikkeling is daarom belangrijk. Bestaande 

bedrijventerreinen moeten intensiever gebruikt worden. Voordat er een nieuw bedrijventerrein 

aangelegd wordt, moeten nut en noodzaak hiervan onomstotelijk vaststaan  en hierbij moet de 

regionale behoefte een belangrijke rol spelen. Het moet niet zo zijn dat bedrijven van ene naar 

de andere plaats trekken met achterlating van een verrommeld terrein. Bovendien moet er ook 

rekening gehouden worden met het feit dat er elke dag vele mensen uit Gorinchem vertrekken 

om elders te gaan werken en er velen naar Gorinchem komen om er te werken. Vestigingen 

die leiden tot onnodige reisbewegingen zijn niet ‘duurzaam’ en dragen alleen maar bij tot 

verhoging van de verkeersoverlast en belasting van het milieu.   

 

Energiegebruik 

We willen stimuleren dat mensen vaker kiezen voor zuinige en duurzame energie.  

Energiezuinige woningen leveren een grote bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot en 

het gebruik van fossiele brandstoffen. Veel woningen in Gorinchem zitten in de laagste 

energielabels F en G. Er is dus veel winst te behalen door deze woningen energiezuinig te 

maken.  

Dit bespaart niet alleen op de energiekosten, maar is ook beter voor de gezondheid. De SP wil 

dat deze woningen worden aangepakt, door gezamenlijke acties van gemeente, Poort6, lokale 

ondernemers en bewoners.  Ook kunnen particulieren hierbij aansluiten.  

 

Een energielabel C als minimumnorm, zegt niets over de hoogte van gebruik. Zuinig met 

energie omgaan is een bewuste keuze. De SP vindt dat de gemeente een rol moet spelen bij dit 

bewustwordingsproces bij bewoners en waar mogelijk bij bedrijven. Initiatieven zoals het 

bijeenbrengen van particulieren die geïnteresseerd zijn in het energiezuiniger maken van hun 

woning, zijn wat ons betreft uitermate zinvol. Bovendien maakt het voordeel dat daarbij 

bereikt kan worden bij aanbieders van milieubesparende initiatieven, één en ander voor beide 

partijen aantrekkelijk. Zo kunnen burgers kiezen om hun verantwoordelijkheid te nemen om 
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een bijdrage te leveren aan minder energieverbruik. De gemeente zou het goede voorbeeld 

moeten geven door LED verlichting aan te brengen in straatlantarens, en in de parkeergarages. 

Ook kan de gemeente zonnepanelen aanbrengen op gemeentelijke gebouwen. 

 

Windmolens zijn wat ons betreft maar één van de mogelijkheden naast bijvoorbeeld 

zonne-energie, om duurzaam energie op te wekken. Onze voorkeur gaat echter niet uit 

naar her en der verspreid windmolens neer te zetten in het Groene Hart. Wij zien meer 

in het bundelen van windmolens langs weg-assen en anders in parken op zee. 

Opwekking van windenergie op land moet worden ingekaderd via een structuurvisie 

(waar wel, waar niet) en door strengere eisen aan geluid en externe veiligheid. 

Omwonenden van windparken kunnen meeprofiteren van de opbrengsten, als 

tegenprestatie voor de horizonvervuiling. 

 

Natuureducatie/kinderboerderij 

Er moet aandacht blijven voor natuureducatie. Natuureducatie is een goede manier om 

kinderen, maar ook volwassenen, de waarde en het belang van de natuur en het milieu te 

leren. 

Kinderboerderijen zijn naast hun educatieve functie ook belangrijk als ontmoetings- en 

speelplek voor de bewoners van de wijk. Kinderboerderijen zijn gratis en daarmee 

toegankelijk voor iedereen. Ook schoolgroepen zijn er vaak te vinden. Het contact tussen 

kinderen en dieren heeft een belangrijk onderwijskundig doel, maar kan ook van grote 

emotionele waarde zijn. Kinderboerderijen moeten daarom in stand gehouden worden en 

voldoende financiële steun krijgen.  

Beschaving uit zich mede in de manier waarop mensen met andere levende wezens omgaan. 

Daarom moet dierenmishandeling stevig worden aangepakt. Het overtreden van 

welzijnsregels voor dieren en dierenmishandeling dienen harder te worden bestraft, de 

gemeente dient hier een actieve rol in te spelen. 

 
Milieu 

 
Afval of Grondstof? 

 
De toenemende schaarste van grondstoffen en het bewustzijn dat heel veel afvalstoffen nog 

goed te gebruiken zijn, maken dat we op een andere manier moeten omgaan met ons 

huishoudelijk afval. We zullen toe moeten naar een grotere splitsing van ons afval in de 

verschillende grondstoffen. Het grijze afval zal het laatste restje zijn, nadat alle grondstoffen 

gescheiden zijn. Het moet makkelijker worden om plastic, papier, grof vuil, groenafval etc. in 

te leveren en dit zal vaker opgehaald moeten worden. Zo zorgen we voor meer hergebruik en 

minder afval. De gemeente heeft een duidelijke taak om burgers en bedrijven bewust te 

maken van hun aandeel in het verminderen van afval. 
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Hondenpoep 

 

De SP vindt, net als veel andere Gorinchemmers, dat hondenpoep van de straat moet. Het is 

één van de grootste ergernissen van wie over straat loopt. De gemeente moet hondenbezitters 

niet alleen verplichten de uitwerpselen van hun viervoeters op te ruimen, maar moet dit beleid 

ook actief handhaven.  

  

Lucht 

Langdurige blootstelling aan fijn stof verhoogt de kans op longkanker. Dat gebeurt ook al bij 

concentraties lager dan de normen die door de Europese Unie zijn vastgesteld. Vooral een 

vorm van longkanker die vaak voorkomt bij niet-rokers, neemt door fijn stof toe. Het 

structureel meten van de  fijn stof concentratie binnen de gemeente is de eerste stap om  een 

beter beeld te krijgen over de werkelijke hoogte er van en geeft de gemeente de 

verantwoordelijkheid om aanpassingen te realiseren. De SP vindt dat de gemeente deze 

waarden aan haar burgers openbaar moet maken. 

 

Leefomgeving 

 

Geluidhinder en stankhinder zijn verantwoordelijk voor de meeste milieuklachten van 

burgers. Sommige bedrijven geven veel overlast aan bewoners. De gemeente heeft de neiging 

steeds hogere grenswaarden toe te staan. Dit is natuurlijk niet de oplossing die wij voor ogen 

hebben. Het serieus oppakken van klachten en het creëren van mogelijkheden om overlast te 

verlagen, is dat wel.  

De gemeente heeft in vergunningenbeleid een belangrijk instrument om er voor te zorgen dat 

bedrijven zich aan de wettelijke regels houden. In oude vergunningen worden te hoge 

normwaarden gehanteerd. Dit kan als resultaat hebben, dat een bedrijf meer uit kan stoten dan 

wenselijk is. Daarom moeten vergunningen met regelmaat vernieuwd worden. Een 

vergunning moet niet langer dan maximaal 10 jaar geldig zijn. Nieuwe vergunningen moeten 

voldoen aan de nieuwste (Europese) milieu eisen en aan de best beschikbare techniek eisen. 
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 Openbaar groen is belangrijk, bij verandering van het landschap (door bouw) 

moet ook de diversiteit en kwaliteit van het  landschap meegewogen worden. 

 Het mag niet meer gebeuren dat er onkruidverwijderingsmiddelen gebruikt 

worden waaraan bijen sterven. 

 Voordat er een nieuw bedrijventerrein aangelegd wordt, moeten nut en noodzaak 

hiervan onomstotelijk vaststaan  en hierbij moet de regionale behoefte een 

belangrijke rol spelen. 

 De laagste energielabels moeten aangepakt worden. 

 Wij willen zuinig energiegebruik stimuleren. 

 We willen bewustwording creëren bij burgers en bedrijven met betrekking tot 

het zuinig omgaan met energie. 

 We zetten in op natuureducatie en we willen de kinderboerderij in stand houden. 

 We willen burgers er van bewust maken dat afval een bron is van potentiele 

grondstoffen 

 Hondenpoepoverlast moet worden bestreden. 

 We zijn er voor de concentratie van fijn stof te meten en willen de resultaten 

openbaar maken aan bewoners 

 Klachten op het gebied van geluid en stankhinder van bedrijven moeten serieus 

worden genomen. 

 Een vergunning moet niet langer dan maximaal 10 jaar geldig zijn.  

 Nieuwe vergunningen moeten voldoen aan de nieuwste (Europese) milieu eisen en 

aan de best beschikbare techniek eisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strijdbaar, Sociaal, Solidair 

Verkiezingsprogramma SP Gorinchem 2014-2018 

 

21 

 

 

8. Veiligheid  

 

Iedereen in Gorinchem moet zich niet alleen veilig voelen in zijn buurt en in onze stad, 

maar moet ook daadwerkelijk veilig zijn 

 

preventie. 

 

Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en 

vandalisme. Een beleid gericht op activiteiten voor kinderen, jongeren én volwassenen is 

daarbij onmisbaar. Jongeren moeten niet te allen tijde van straat geweerd worden, maar alleen 

als zij aantoonbaar overlast geven. Het gebruik van zogeheten ‘mosquitos’, apparaten die 

hoge tonen uitzenden, is daarbij uit den boze.  

De politie is er voor de bescherming en veiligheid van alle burgers. Daarnaast moeten in de 

wijken leefbaarheid en betrokkenheid  meer gestimuleerd worden. Straten met deels 

leegstaande (winkel) panden doen geen goed aan de veiligheid en de beleving daarvan, want 

als er in een wijk steeds meer winkels sluiten, wordt het verlaten gebied vaak als ongezellig 

en onveilig ervaren. Volgens de SP zou dit een aandachtspunt van de gemeente moeten zijn. 

Ook goede straatverlichting en snel gerepareerde staatverlichting wanneer deze kapot is, 

dragen bij aan de leefbaarheid in de wijk. De gemeente moet hierin een actieve rol spelen.  

 

Blauw op straat 

 

Toezicht door de agent lopend of fietsend in de wijk is voor de SP onmisbaar. Buurt- en 

wijkagenten en andere toezichthouders vervullen een belangrijke taak. Het vertrouwde gezicht 

van een goed aanspreekbare wijkagent is onmisbaar voor het veiligheidsgevoel van bewoners 

en de echte veiligheid in de wijk. Wij geven sterk de voorkeur aan reguliere politie boven 

particuliere beveiligingsdiensten vanwege het opleidingsniveau en controleerbaarheid van 

‘gewone’ agenten.  

Goede aanspreekbaarheid van de politie zowel op het politiebureau als telefonisch is en blijft 

noodzakelijk voor handhaving van veiligheid. Snelle bereikbaarheid en adequaat handelen 

van de politie geeft de burger vertrouwen. Mensen moeten aangemoedigd worden om aangifte 

te doen van criminele activiteiten. Er moet aangifte gedaan kunnen worden op eenvoudige 

wijze en zonder afspraak. Dit verhoogt de pakkans en voorkomt herhaling of escalatie van 

verkeerd gedrag. 

 

De afgelopen jaren worden hulpverleners in toenemende mate geconfronteerd met agressie 

van betrokkenen of derden. Wij zijn van mening dat agressie tegen politieagenten, 

brandweerlieden en andere publieke hulpverleners moet streng bestraft worden. 

 

 

Beleid 

 

De SP is voor legalisering van soft drugs. Dus hebben wij ook geen bezwaar tegen de 

aanwezigheid van zogeheten koffieshops. Wel vinden wij dat koffieshops alles in het werk 

moeten stellen om overlast voor buurtbewoners te voorkomen. De verkoop van harddrugs 

daarentegen vormt een bron van overlast en is een gevaar voor de volksgezondheid. Daarom 

moeten de verkoop van harddrugs krachtig bestreden worden.   
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De zorg voor veiligheid en bestrijding van alle kleine- en grote vormen van criminaliteit 

is een kerntaak van de overheid en dus ook van het gemeentebestuur van Gorinchem. 
Handhaving van wettelijke regels is noodzakelijk om de samenleving leefbaar te houden. 

Daartoe heeft de overheid vele middelen ter beschikking.  

 

Eén van die middelen is cameratoezicht. De SP is daar niet  principieel  tegen. Wel zijn wij 

tegen het al het gemakkelijk inzetten van cameratoezicht, dat wat ons betreft namelijk geen 

vervanging van "menselijk "politietoezicht mag zijn en dat pas in het uiterste geval moet 

worden ingezet, namelijk als het niet mogelijk is dit door inzet van personen te doen.  Toch 

zal het soms onontkoombaar zijn om op onveilige locaties camera’s te  plaatsten, die live 

uitgelezen moeten worden. Het achteraf uitlezen van de camerabeelden heeft alleen een 

opsporingsfunctie en geeft mogelijk ook wel een gevoel van veiligheid, maar is in de ogen 

van de SP geen ‘echte’ veiligheid. Meer ‘blauw’ op straat,  is een stuk effectiever. 

 

 

 De SP gelooft  niet in alleen handhaving alleen. Wij willen de veiligheid in 

Gorinchem  

door preventie vergroten en hierdoor crimineel en hinderlijk gedrag voorkomen. 

 Crimineel gedrag heeft altijd oorzaken. Deze oorzaken moeten veel krachtiger 

bestreden worden. 

 Er moet plaats zijn voor jongeren. De SP is tegen het gebruik van zogeheten 

‘Mosquitos’. 

 Cameratoezicht creëert in veel gevallen schijnveiligheid. Daarom moet dit zeer 

selectief en als uiterste middel worden ingezet. 

 Particuliere beveiliging is geen oplossing voor onveiligheid in de stad.  

 Harddrugs moeten hard en consequent bestreden worden. 

 Signalen en tips van burgers moeten serieus worden genomen en moeten 

daadwerkelijk onderzocht worden. 

 De wijkagent moet weer echt van de wijk zijn, moet minder tijd op het bureau 

besteden en meer in de wijken aanwezig zijn. 

 

De SP gaat krachtige maatregelen niet uit de weg, maar blijft altijd oog houden voor de 

oorzaken van asociaal en crimineel gedrag. 
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9. Verkeer 
 

Veiligheid gaat te allen tijde boven de kosten die daarmee gepaard gaan. 
 

Deelnemen aan het verkeer is een activiteit, waar niemand onder uitkomt. Het is daarom 

van groot belang om ervoor te zorgen, dat dit op een zo veilige en plezierige mogelijke 

manier gebeurt. Te allen tijde moet er voor worden gezorgd dat de wegen op een zo 

veilige en doelmatig mogelijke wijze worden ingericht. Een goede circulatie van het 

verkeer zorgt voor veiligheid; dit is dan ook cruciaal bij ieder nieuw besluit van de 

inrichting van wegen. Bij plannen voor de nieuwe inrichting of nieuw in te richten 

wegen, moet er altijd bekeken worden of deze voor iedere verkeersdeelnemer goed en 

veilig te gebruiken zijn. 

Inspraak en participatie van burgers bij plannen over verkeer is van groot belang.  

 

De veiligheid op een aantal locaties in onze stad laat sterk te wensen over, vooral voor de 

zwakkere verkeersdeelnemers. Daarbij is de veiligheid van de talloze middelbare scholieren 

die zich ’s ochtend van heinde en verre naar school verplaatsen, een punt van bijzondere 

aandacht. In het bijzonder de verkeersveiligheid op bruggen, sluizen en rotondes moet kritisch 

onder de loep genomen worden, omdat dit plekken zijn waar een fietser snel in het gedrang 

komt of onverwacht met gemotoriseerd verkeer wordt geconfronteerd. Rotondes dienen zo 

ingericht te zijn dat deze voor iedere gebruiker daarvan te allen tijde veilig zijn.  

 

Snelheid beperkende maatregelen dienen ingezet te worden waar nodig, maar wij zien liever 

niet al te veel verkeersdrempels. Hulpdiensten kunnen door deze verkeersdrempels  immers 

minder snel ter plaatse zijn. Ook zorgen deze drempels voor extra geluids- en milieubelasting. 

Wij zien snelheid beperkende maatregelen liever op een andere manier gebeuren. 

Bijvoorbeeld met bloembakken, die dan wel goed verlicht dienen te zijn.  

 

Alle wegen, dus ook fiets en voetpaden, moeten voldoende verlicht te zijn. Van de 

straatverlichting willen we uiteindelijk dat iedere verlichtingsbron energiezuinig wordt.  

 

Onderhoud van wegen is van groot belang voor de veiligheid en doorstroming van het verkeer. 

Dit dient daarom zo snel mogelijk plaats te vinden. Ook denken wij dat het zou helpen als 

bevoorrading van bedrijven in de binnenstad alleen nog maar door kleinere voertuigen zou 

geschieden. Bovendien zijn binnensteden zoals die van Gorinchem niet berekend op het zware 

vrachtverkeer dat hier nu doorheen rijdt. Monumentale panden kunnen hierdoor beschadigd 

raken. 

 

De grote verkeersdruk en de dagelijkse files op de Banneweg blijven een heikel punt. Het 

aanleggen van een tunnel onder de spoorbaan zou dit probleem naar onze mening aanzienlijk 

verminderen. Daarbij moeten dan ook de rotondes bij het stadhuis en tussen de Lange en 

Korte Brug worden verbeterd of vervangen door een andere verkeersoplossing. 

Het parkeren bij winkelgebieden zoals het Piazza Center, Laagdalem en de binnenstad is voor 

bezoekers en omwonenden een doorn in het oog, al was het maar vanwege de talrijke fout 

geparkeerde voertuigen. Hoewel wij de aanleg van een extra parkeergarage niet uitsluiten, ziet 

de SP meer in Park&Ride voor mensen die van buiten de stad komen. Men parkeert zijn auto 

op P&R-plekken buiten de stad en wordt vervolgens met een pendelbusje naar de binnenstad 
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gebracht, wat comfortabeler is dan met grote moeite ergens een plekje zoeken of in de file te 

staan voor een parkeergarage. Het berekenen van parkeerkosten voor bewoners van de 

binnenstad moet geen sluitpost van de begroting worden. Inwoners van één wijk moeten niet 

de kosten dragen voor de begrotingstekorten van de hele stad. 

 In de binnenstad zou volgens ons het verkeer per fiets en te voet belangrijker moeten zijn dan 

de auto. Wat de SP betreft hoeft de binnenstad niet helemaal autovrij te worden, maar het zou 

de veiligheid, gemoedelijkheid en leefbaarheid van onze binnenstad wel zeer ten goede 

komen, als de binnenstad stukje bij beetje autoluw wordt. 

 

Goed openbaar vervoer is onontbeerlijk voor iedere stad en dus ook voor Gorinchem. Wie het 

autoverkeer wil terugdringen, moet de kwaliteit van het openbaar vervoer verbeteren. 

Openbaar vervoer dient er voor iedereen te zijn en voor iedereen even goed bereikbaar en 

toegankelijk te zijn, zowel voor valide als minder valide personen. Ook willen wij dat iedere 

halte veilig te bereiken is, goed verlicht is en volledig toegankelijk met een kinderwagen of 

een met een rolstoel. Er zijn, vooral in de Lingewijk, bushaltes die bijna onbereikbaar zijn en 

waar je je leven niet zeker bent. Daar moet snel iets aan gebeuren! Ook dient er vanaf  ieder 

punt op een aanvaardbare afstand een halte aanwezig te zijn.  

Het station is nog steeds niet volledig bereikbaar voor mindervaliden, ondanks de protesten 

van belanghebbenden en de SP gedurende vele jaren. Het is absurd dat ons station niet voor 

iedereen volledig toegankelijk is en aan die situatie moet nodig een eind aan komen.   

De SP vindt het mooi dat de gemeente op een aantal locaties oplaadpunten voor elektrische 

auto`s heeft gerealiseerd. Wij zien echter graag dat dit aantal punten naar behoefte sterk wordt 

uitgebreid.   

 

 

 De verkeersveiligheid in Gorinchem moet sterk worden verbeterd 

 Park&Ride voorzieningen in combinatie met pendelbussen voor mensen van 

buiten de stad, moeten de parkeerdruk terugdringen 

 De binnenstad moet niet autovrij, maar wel  autoluw worden 

 Het openbaar vervoer naar en in de stad moet beter en toegankelijker worden 

 In elke wijk van Gorinchem moet openbaar vervoer zijn  

  De parkeervergunningen moeten geen sluitpost op de begroting vormen 
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10. Sport 
 

Sportbeoefening moet voor iedereen die dat wil, mogelijk zijn  

 

Sport voor iedereen 

 

Veel inwoners van Gorinchem doen aan sport. Dit blijkt uit het grote aantal verenigingen en  

sportscholen. Ook zijn er vele Gorinchemmers die ongeorganiseerd aan sportbeoefening doen.  

Doorgaans sporten zij met veel plezier en met een positief effect op hun gezondheid en 

welbevinden. Investeren in sport is dan ook een goedkope  en verantwoordelijke bijdrage aan 

de leefbaarheid van de samenleving, en bevordert met name de sociale omgang, integratie en 

volksgezondheid. 

De SP is voor het stimuleren van sport en spel in de buurt voor kinderen en jongeren.  

 

Sport draagt succesvol bij aan het tegengaan van overgewicht en beweegarmoede. Toch 

blijven er naar de mening van de SP nog veel mensen verstoken van deelname aan sport en 

spel. Daarom moet Gorinchem Beweegt blijven bestaan en naar de mening van de SP leidend 

worden in het proces van het stimuleren van sportbeoefening.  

De moderne sportvereniging zou naar onze mening naast de organisatie van sport ook kunnen 

werken aan een naschools sportaanbod in samenwerking met andere organisaties in de wijk. 

Hiervoor moeten zij gebruik kunnen maken van het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers 

én beschikken over de expertise van professionele krachten.  

Sportverenigingen in de wijk moeten het mogelijk maken dat ieder kind in Gorinchem kan 

deelnemen aan activiteiten. Net als taal en rekenen is sport onmisbaar voor een goede 

ontwikkeling van ieder kind. Scholen en verenigingen hebben een gezamenlijke taak om door 

vroege kennismaking, sport tijdig te integreren in het leven van elk kind. Sport helpt bij het 

verbeteren van de schoolprestaties, het terugdringen van schooluitval en draagt bij aan een 

positief imago van school en kind. 

 

In het sportbeleid dient de gemeente ook rekening te houden met de vergrijzing en met 

inwoners met een beperking. Sporten is van groot belang voor de lichamelijke en geestelijke 

conditie van ouderen en kan meehelpen sociaal isolement te voorkomen. Sporten die geschikt 

zijn voor ouderen, dienen daarom een extra stimulans te krijgen. Wij denken aan een op maat 

gesneden sportaanbod en sportvoorzieningen die ook voor ouderen en mensen met een 

beperking goed geschikt zijn. 

 

Kortom, houd sport bereikbaar. Het belang van voldoende bewegen is voor de groep ouderen 

erg groot, zowel voor de fysieke als de mentale gezondheid. Bovendien doen vitale ouderen 

minder vaak een beroep op medische voorzieningen, wat de kosten van volksgezondheid ten 

goede komt. 

 

Fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren 

 

Sportaanbod op maat voor alle inwoners draagt bij aan sportparticipatie. Met 

levensloopbestendig sportbeleid willen wij er voor zorgen, dat iedereen kan kiezen uit een 

sportaanbod dat is afgestemd op specifieke mogelijkheden en behoeften. In elke levensfase, 

op elk niveau en moet het sportaanbod zijn afgestemd op ieders mogelijkheden en 

beperkingen. 
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In de woonwijken moet ruimte komen voor sport, (kinder-)spel en recreatie. Daarnaast moet 

er ook ruimte komen voor trapveldjes, jogging- en skateroutes, skateparken en jeu de boules-

banen. Om voldoende speelruimte te garanderen zou er in iedere wijk een speelruimtenorm 

moeten komen, d.w.z. een bepaalde minimum hoeveelheid ruimte die voor sport en spel 

beschikbaar is. 

 

De sportvereniging wordt de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en samen sporten. Een 

evenwichtige spreiding van verenigingen en voorzieningen in Gorinchem, goede 

sportmogelijkheden en de bouw van innovatieve en multifunctionele sportaccommodaties zijn 

de ingrediënten voor een integraal, betaalbaar en efficiënt accommodatiebeleid. Gezien de 

mogelijke aanpassing van zowel de A27 als de A15 in de nabije toekomst moet ook rekening 

worden gehouden met het verplaatsen van sportaccommodaties van Gorinchem West naar 

Gorinchem Oost, hetgeen de genoemde evenwichtige spreiding van accommodaties overigens 

ook zeer ten goede zou komen.  

 

Schoolzwemmen is bij een drastisch bezuinigingsbeleid het kind van de rekening geworden in 

Gorinchem. Naar de mening van de SP moet schoolzwemmen weer terug op het sportmenu. 

Met zo veel water om ons heen, moet ieder kind in deze gemeente goed kunnen zwemmen. 

 

 

 

 We willen efficiënter gebruik van (sport)ruimte 

 Trapveldjes, basketbalveldjes, speelpleinen en jeu de boules-banen in de wijk zijn 

de basis voor een gezonde sociale infrastructuur. 

 Gemeenten en verenigingen zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de 

sportaccommodaties. 

 Wij zijn tegen de verlaging van subsidies aan sportverenigingen. 

 We willende bezuinigingen op schoolzwemmen ongedaan maken.  
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11. Algemeen Bestuur 

 
Laten we de bevolking meer betrekken bij het bestuur van de stad 

 

De gemeente Gorinchem, het college van B&W, de ambtenaren en 

de gemeenteraad moeten zich meer gaan inspannen om de afstand tussen 

politiek en de burgers te verkleinen. "Meer openheid en meer democratie" zijn daarbij 

het uitgangspunt. 

 

Meedenken en meepraten 

 

De SP vindt het belangrijk dat de bewoners van Gorinchem op de hoogte zijn van wat er 

binnen de gemeente speelt en hoe men daar invloed op kan hebben. De SP maakt zich om 

deze reden bijvoorbeeld sterk voor ad hoc commissies waarin de bewoners van Gorinchem 

kunnen meepraten in beleidsvoorbereiding. Dan kan op grote onderwerpen dieper worden 

ingegaan en kunnen betrokkenen hun mening laten horen en de discussie aangaan. Iets waar 

in de raadsvergadering of raadsbijeenkomst geen mogelijkheid voor is. 

 

Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef wordt naar de mening van de SP vergroot door 

inbreng van burgers. Wanneer je niets doet, verandert er ook niets. Zeg tegen de politiek wat 

beter kan en trek vooral je mond open. Als je niets zegt wordt je mening niet gehoord. 

Er wordt overigens volgens de SP te weinig naar burgers geluisterd en er wordt weinig met 

hun ideeën gedaan. De SP vindt dat inwoners van Gorinchem het recht moeten hebben de 

gemeenteraad tijdens de informele en formele raadsvergadering en/of raadscommissies toe te 

spreken. Het in te spreken punt behoeft niet op de agenda te staan. 

 

Als burgers geraadpleegd moeten worden, vindt de SP het niet voldoende dit alleen te doen 

door raadpleging van de bestaande klankbordgroepen. Wij zien meer in deelname van burgers 

in (ad hoc) commissies. 

 

Informatie door het gemeentebestuur  

 

Ook vindt de SP actieve voorlichting, openbaarheid van bestuur en heldere besluitvorming 

een taak van het gemeentebestuur. De SP ziet het via internet toegankelijk maken van 

gemeenteraadsvergaderingen als een belangrijke stap op weg naar deze openbaarheid. Naast 

het gebruik van deze media vindt de SP het belangrijk dat de burger ook geïnformeerd blijft 

worden middels oude media zoals de plaatselijke krant; niet iedereen heeft immers toegang tot 

internet. 

De gemeente kan daarnaast nog meer gebruik maken van internet en interactieve media om de 

burgers die wel toegang hebben te internet zo goed mogelijk te informeren en van dienst te 

zijn. 

Het vaste ‘inloopuurtje voor de burger’ dat plaatsvindt voor de raadsbijeenkomst en in het 

stadhuis zou op wisselende locaties plaats moeten vinden; hiervoor is elke openbare ruimte, 

binnen of buiten geschikt. 
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Bestuur en gemeentelijk apparaat 

 

De SP blijft bij het standpunt dat drie voltijds wethouders meer dan genoeg zijn voor een stad 

van de maat van Gorinchem. Dit levert niet alleen een substantiële bezuiniging op en hiermee 

een duidelijke boodschap naar de burgers van Gorinchem maar zorgt er ook voor dat ook 

wethouders efficiënt met hun tijd om gaan. 

 

Het gemeentelijke apparaat is er voor de inwoners van Gorinchem. De organisatie van de 

gemeentelijke diensten zal daarom vooral op deze dienstverlenende taak moeten zijn ingesteld. 

Of het nu gaat om de sociale dienst, de brandweer of de gemeentelijke secretarie, het belang 

van de bevolking staat voorop. 

 

Het komt helaas nog wel eens voor dat er slechte communicatie is tussen de 

gemeentelijke organisatie en de burger. Of het nu om het aanvragen van een 

bouwvergunning gaat, of een aanvraag voor de WMO: als burger wil je graag weten waar je 

aan toe bent. Om de burger en de samenleving van dienst te zijn, is het nodig dat de gemeente 

aanspreekbaar is. Brieven moeten op tijd beantwoord worden. Ambtenaren moeten bereikbaar 

zijn. Ambtelijke beleidsstukken moeten zo zijn opgesteld, dat ze voor ieder goed leesbaar zijn. 

De gemeente moet dienstbaar en efficiënt ingericht zijn. Om haar taken naar behoren te 

vervullen, is het nodig dat de gemeente tegenover haar personeel een uitstekend sociaal beleid 

voert. 

Inhuur van externen moet uitzondering zijn en geen regel. De SP is een voorstander van 

nivellering. De gemeente dient zich ten aanzien van de hogere salarisschalen terughoudend op 

te stellen en in ieder geval binnen de gemeentelijke organisatie en organisaties die door de 

gemeente gesubsidieerd worden, de Balkenende norm aan te houden. 

 

Samenwerking ja, samenvoeging nee 

 

De gemeente Gorinchem moet zelfstandig blijven. De SP is voorstander van samenwerking 

met andere gemeentes wanneer dat een meerwaarde heeft, of besparend werkt, maar zij is  

pertinent tegen samenvoeging met gemeentes in de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden, 

omdat door schaalvergroting het bestuur te ver af komt staan van de burger.  

 

 

 

 Drie voltijdswethouders zijn genoeg voor Gorinchem 

  Gorinchem moet een zelfstandige gemeente blijven 

 De gemeente moet helder en begrijpelijk, op tijd, op elke beschikbare manier met 

haar inwoners communiceren 

 Actieve voorlichting, openbaarheid en een heldere besluitvorming moeten de 

norm zijn. 

 De SP wil het mogelijk maken als mondig burger je mening te laten horen. 

 Inspraak moet goed geregeld zijn. 

  Het instellen van Ad hoc Commissies voor belangrijke onderwerpen moet tot de 

mogelijkheden behoren. 
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12. Financiën, investeringen en bezuinigingen 

  
De financiën van Gorinchem moeten op orde zijn. 

 

De gemeenteraad van Gorinchem is verantwoordelijk voor de financiën van de stad en 

neemt deze taak serieus. Er worden geen grote investeringen gedaan terwijl er op 

essentiële dingen zoals bijvoorbeeld de zorg wordt bezuinigd. De gemeente houdt zich 

niet bezig met risicovolle grondexploitaties. Het huishoudboekje van de gemeente moet 

kloppend gemaakt worden en moet te allen tijden begrijpelijk verantwoord kunnen 

worden aan de burger. 

 

Gorinchem bevindt zich op het gebied van de financiën in zwaar weer. Dit heeft enerzijds te 

maken met de financiële crisis maar voor een veel groter gedeelte met onverantwoorde 

risico´s, die in het verleden genomen zijn met grondexploitaties. B&W hebben in het verleden 

grote schulden gemaakt door veel land aan te kopen met geleend geld in de hoop deze met 

winst te verkopen of winstgevend aan te wenden. Hierdoor is Gorinchem in het bezit van veel 

grond waar we niets mee aan kunnen. Aangezien deze aankopen zijn gedaan met geleend geld 

moet de gemeente hier grote bedragen aan rente voor betalen die ook weer gefinancierd 

worden met geleend geld.  

Vanaf dat de SP in de raad is gekomen in 2006 hebben wij hiertegen gewaarschuwd; helaas 

hebben we gelijk gekregen. Alleen al op industrieterrein de Grote Haar gaan we een verlies 

lijden van minstens achttien miljoen. Ook nu is het college nog bezig met grondaankopen in 

Hoog Dalem, die niet op korte termijn nodig zijn voor woningbouw. Als het aan ons ligt zijn 

risicovolle investeringen een zaak van het verleden; gemeentes moeten geen risico´s 

nemen met gemeenschapsgelden. 

 

Ook nu heeft de fractie gewaarschuwd tegen de investeringen die B&W in petto heeft voor 

2014. Terwijl er enorm bezuinigd wordt op de zorg, op welzijn, op cultuur, verenigingen en 

groen, staan er een aantal investeringen op de begroting waar wij het nut niet van inzien. We 

noemen een paar voorbeelden: Een investering van bijna een miljoen op verbouwingen in de 

Nieuwe Doelen, terwijl het niet duidelijk is wat er met het gebouw zal gaan gebeuren; Vijf ton 

investering in het station, terwijl Pro Rail hiervoor verantwoordelijk is. Wij vinden dat je 

geen – niet noodzakelijke - investeringen moet doen, als je bezuinigingen kunt 

verminderen of voorkomen door van deze investeringen af te zien. We willen minder 

bezuinigen door minder te investeren. 
 

De SP is het niet eens met de manier waarop er in Gorinchem wordt bezuinigd. Ten 

eerste vinden wij dat de keuzes die hierbij gemaakt worden niet de juiste zijn, zoals wel 

investeren terwijl er geen geld is, net als tienduizenden Euro’s uitgeven aan bureaus waarvan 

de plannen in de prullenbak terechtkomen. Ten tweede vinden wij het zeer zuur dat de 

onverantwoordelijk financieel beleid in het verleden, nu ten grondslag ligt aan de huidige 

bezuinigingswoede. Ten derde vinden wij dat er in de bezuinigingsrondes veel te weinig 

gebruik gemaakt wordt van de expertise van de betrokkenen.  

 

Wij blijven aandringen op soberheid in de uitgaven van raad en college. In de tijd dat wij in 

de raad zitten zijn er verbeteringen in dit uitgavenpatroon gekomen. Op aandringen van o.a. 

de SP zijn de raadsexcursies geen excuus meer voor een gezellig dagje uit met de raad. De SP 

blijft er op aandringen dat het jaarlijkse bezoek aan het VNG congres met een kleine delegatie 

(ten hoogste vier deelnemers) plaatsvindt  in plaats van met 15 personen.  
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 We bezuinigen niet tenzij het aantoonbaar niet anders kan en bij voorkeur niet 

op de zorg 

 Er moeten geen –niet noodzakelijke- investeringen worden gedaan, als je 

daarmee bezuinigingen kunt voorkomen of verminderen. 

 De  financiën van Gorinchem moeten snel op orde worden gebracht en dit moet 

actief gecontroleerd worden door de gemeenteraad 

 De financiën van de gemeente moeten te allen tijde begrijpelijk verantwoord 

kunnen worden aan de burger 

 Risicovolle grondexploitaties moeten een zaak van het verleden worden. 

 Uitgaven van raad en college moeten verder worden  beperkt o.a. door de 

deelname aan het VNG congres tot 4 personen te beperken, door te korten op 

raadsvergoedingen en door het beperken van het aantal wethouders tot 3 FTE’s 
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Colofon: 

 

Dit verkiezingsprogramma van de SP Gorinchem werd geschreven door de redactie 

verkiezingsprogramma 2014-2018, die bestond uit Piet van Andel, Nanine van Dalen, Eva 

Dansen, Karl Ernst Lutterkort, Natali Martens en Yeroen Wintershoven. De eindredactie 

berustte bij Eva Dansen (voorzitter van raadsfractie SP Gorinchem) en Karl Ernst Lutterkort 

(afdelingsvoorzitter van de SP Gorinchem).   

De redactie is de volgende partijgenoten zeer dankbaar voor hun kritisch commentaar en 

verbeteringen: Lies van Aelst, Letitia Blanker, Gerard Broekman, Eyup Güngör, Jaap 

Hiemstra,  Manuel Langendoen,  Gilbert Nassier, Ton Pellikaan, Cees van der Roest, Simon 

Swaters alsmede Jan van der Lee en Loes Verweij. 

Dit verkiezingsprogramma werd, behoudens kleine wijzigingen, waartoe de ledenvergadering 

de eindredactie mandateerde, vastgesteld op de algemene ledenvergadering van de afdeling 

Gorinchem van de Socialistische Partij op 10 december 2013 in De Bank van Noppes, 

Zusterstraat 19 te Gorinchem.  

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Eva Dansen of Karl Lutterkort:  

eldansen@gmail.com  of K.E.Lutterkort@gmail.com. U kun ons natuurlijk ook benaderen via 

de website van de SP Gorinchem. 

Sluitingsdatum redactie: 16-12-2013, SP Gorinchem 
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Appendix 
 

 

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014  

 

1. Eva Dansen 

2. Nanine van Dalen-Eggink 

3. Karl Ernst Lutterkort 

4. Rob van Ieperen 

5. Jeroen Wintershoven 

6. Natali Martens-Scholte 

7. Lies van Aelst 

8. Eyup Güngör 

9. Manuel Langendoen 

10. Anke Sypkens 

11. Marieke van Oosten 

12. Piet van Andel 

13. Erik van Os 

14. Loes Verheij-Kruis 

15. Ton Pellikaan 

16. Marieke Gijsen-Collignon 

17. Simon Swaters 

18. Letitia Blanker 

19. Jaap Hiemstra  

20. Dieuwertje Stevens 

21. Meta Lemmen 

22. Gilbert Nassier 

23. Jesse de Goeij 

24. Jan van der Lee 

25. Cees van der Roest 

 

 

 

 


