
Geacht	  college,	  raad	  en	  toehoorders.	  
	  
Vandaag	  liggen	  een	  aantal	  zaken	  ter	  bespreking	  voor	  waarop	  D66	  wil	  reageren.	  
	  
De	  begroting2015.	  Op	  zich	  vinden	  wij	  het	  presenteren	  in	  	  4	  programma’s	  i.p.v.	  12	  een	  uitstekend	  
idee.	  Een	  stad	  besturen	  is	  een	  integraal	  verhaal,	  en	  zijn	  geen	  12	  losse	  elementen.	  Van	  de	  Raad	  wordt	  
gevraagd	  op	  hoofdlijnen	  te	  sturen	  en	  dat	  is	  OK,	  maar	  ietsjepietsje	  meer	  dan	  er	  nu	  geboden	  is,	  zou	  het	  
wel	  wat	  duidelijker	  maken.	  Wij	  vragen	  ons	  wel	  af	  of	  de	  uitspraak	  van	  de	  wethouder,	  dat	  wij	  niet	  
over	  de	  centjes	  gaan	  	  (AZM	  23	  oktober)	  ook	  het	  standpunt	  van	  het	  college	  is.	  
Deze	  begroting	  moet	  leesbaar	  zijn,	  niet	  alleen	  voor	  de	  raadsleden,	  maar	  ook	  voor	  de	  inwoners	  van	  
Hellevoetsluis.	  En	  of	  dat	  het	  geval	  is…?	  De	  taal	  laat	  sterk	  te	  wensen	  over	  qua	  begrijpbaarheid	  en	  het	  
heen	  en	  weer	  bladeren	  maakt	  het	  er	  niet	  eenvoudig	  op.	  De	  later	  toegereikte	  lijst	  met	  afkortingen	  is	  
op	  zich	  handig,	  maar	  eenvoudiger	  is	  toch	  dit	  gewoon	  meteen	  in	  de	  tekst	  te	  zetten.	  
	  
De	  3D’s.	  Ik	  ga	  er	  niet	  veel	  over	  vertellen,	  het	  is	  hier	  samen	  met	  de	  buurgemeenten	  goed	  voorbereid.	  
Landelijk	  piept	  en	  kraakt	  het,	  daar	  kijken	  we	  allen	  met	  grote	  zorgen	  naar,	  maar	  daar	  kunnen	  we	  hier	  
in	  deze	  zaal	  nu	  niets	  aan	  doen.	  Wel	  komt	  er	  een	  behoorlijke	  pot	  met	  geld	  deze	  kant	  op	  voor	  de	  
zorgtaken.	  Ik	  maak	  me	  wel	  ernstig	  zorgen	  over	  de	  bewaking	  daarvan.	  
	  
In	  ons	  verkiezingsprogramma	  dit	  voorjaar	  geven	  wij	  aan	  dat	  WERK	  een	  van	  onze	  speerpunten	  is.	  
Werk,	  o.a.	  in	  onze	  Vesting,	  de	  jachthavens	  en	  de	  bedrijvigheid	  er	  om	  heen.	  Bij	  de	  jachthavens	  vinden	  
wij	  het	  jammer	  de	  gemeente	  al	  jaren	  voor	  ondernemer	  probeert	  te	  spelen	  door	  zelf	  ligplaatsen	  te	  
verhuren.	  Een	  blik	  op	  de	  haven	  laat	  zien	  dat	  zij	  daar	  maar	  mondjesmaat	  in	  slaagt.	  Wij	  vragen	  ons	  af	  
of	  het	  exploiteren	  van	  jachthavens	  niet	  beter	  overgelaten	  kan	  worden	  aan	  bedrijven.	  Oneerlijke	  
concurrentie	  ligt	  op	  de	  loer	  als	  de	  gemeente	  ligplaatsen	  voor	  een	  lager	  tarief	  verhuurt.	  	  
De	  Vesting	  biedt	  meer	  gelegenheid	  voor	  werk.	  De	  toerisme-‐industrie	  is	  onze	  uitdaging.	  Toerisme	  
creëert	  banen.	  Denk	  daarbij	  aan	  een	  goede	  koppeling	  van	  recreatie,	  horeca,	  historie,	  kunst	  en	  
cultuur,	  daar	  valt	  veel	  te	  winnen.	  Maar	  daarover	  straks	  nog	  meer.	  
	  
De	  gemeente	  kan	  zich	  wat	  D66	  betreft	  beter	  richten	  op	  haar	  kernactiviteiten	  en	  zorgen	  dat	  
ondernemers	  goed	  worden	  ondersteund.	  Bij	  de	  huidige	  economische	  tegenwind	  hebben	  zij	  het	  al	  
lastig	  genoeg	  en	  dat	  vinden	  zij	  graag	  een	  gemeente	  aan	  hun	  zij	  die	  het	  makkelijker	  maakt,	  niet	  
moeilijker.	  Dat	  geldt	  uiteraard	  niet	  alleen	  voor	  de	  jachthavens.	  
	  
Als	  het	  over	  werk	  gaat	  is	  het	  niet	  te	  vermijden	  te	  spreken	  over	  Kickersbloem	  3.	  Over	  
werkgelegenheid	  worden	  in	  dat	  kader	  allerlei	  aantallen	  genoemd.	  Nieuwe	  werkgelegenheid,	  
verschuiven	  van	  werkgelegenheid…..	  Kan	  het	  college	  aangeven	  wat	  ze	  nu	  precies	  verwachten?	  
	  
Kickersbloem	  3	  is.	  Is	  D66	  nu	  voor	  of	  tegen.	  
D66	  is	  voor	  werkgelegenheid.	  D66	  is	  voor	  goede	  business-‐cases	  met	  een	  daarbij	  behorende	  goed	  
onderbouwde	  exploitatiebegroting.	  D66	  is	  er	  voor	  dat	  de	  risico’s	  voor	  de	  gemeente	  zo	  goed	  mogelijk	  
worden	  afgedekt	  en	  contracten	  waterdicht	  zijn.	  	  
D66	  is	  voor	  meer	  transparantie	  en	  openheid	  bij	  ingrijpende	  beslissingen	  zoals	  het	  aanleggen	  van	  
Kickersbloem	  3.	  Als	  aan	  deze	  voorwaarden	  is	  voldoen	  zijn	  wij	  eenvoudigweg	  voor.	  
	  
Overigens	  constateren	  wij	  dat	  Kickersbloem	  1	  en	  2	  inmiddels	  minder	  leegstand	  heeft,	  dat	  is	  een	  
aangename	  constatering.	  
	  
Over	  het	  algemeen	  pleit	  D66	  voor	  meer	  flexibiliteit	  in	  bestemmingsplannen.	  De	  ontwikkelingen	  om	  
ons	  heen	  gaan	  steeds	  sneller	  en	  voordat	  je	  het	  weet	  loopt	  ons	  beleid	  daar	  flink	  op	  achter.	  Minder	  
starre	  regels	  en	  meer	  ruimte	  geven	  aan	  vaak	  enorm	  goede	  initiatieven	  van	  bewoners	  en	  
ondernemers.	  Met	  een	  flexibel	  bestemmingsplan	  kan	  je	  adequaat	  en	  actief	  reageren.	  



	  
Een	  ander	  speerpunt	  van	  ons	  programma	  is	  de	  VESTING.	  
Zoals	  eerder	  gezegd:	  breng	  recreatie,	  historie,	  kunst	  en	  cultuur	  bij	  elkaar,	  dat	  levert	  werk	  op.	  
Cultureel	  ondernemerschap	  loont.	  De	  Koningskade	  begint	  zijn	  afronding	  te	  naderen,	  de	  historische	  
schepen	  kunnen	  afgemeerd	  worden.	  De	  horeca	  kan	  zijn	  tafeltjes	  dekken	  en	  hun	  terrasjes	  inrichten,	  
kom	  maar	  op	  toeristen!	  	  
Maar	  waarom	  lukt	  het	  niet	  om	  deze	  activiteiten	  echt	  te	  laten	  groeien.	  De	  haven	  in	  de	  vesting	  is	  
hoegenaamd	  leeg.	  OK,	  het	  gaat	  slecht	  met	  de	  watersport	  in	  heel	  Nederland,	  dus	  ook	  met	  
Hellevoetsluis.	  Maar,	  geeft	  dat	  niet	  nog	  meer	  reden	  om	  creatief	  na	  te	  gaan	  denken	  want	  je	  nog	  meer	  
met	  die	  plons	  water	  kan	  doen.	  Er	  is	  meer	  dan	  varen	  met	  bootjes.	  
	  
Breng	  historie,	  kunst	  en	  cultuur	  bij	  elkaar	  en	  we	  spreken	  over	  het	  Cultuurhuis.	  D66	  is	  een	  groot	  
voorstander	  van	  het	  concept	  Cultuurhuis.	  Inhoudelijk	  zullen	  we	  als	  commissie	  er	  verder	  over	  praten	  
op	  13	  november.	  Maar	  ik	  neem	  wel	  alvast	  een	  voorschot.	  D66	  vindt	  dat	  zoveel	  mogelijk	  kunst,	  
cultuur	  en	  museale	  organisaties	  fysiek	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  elkaar	  moeten	  zitten.	  De	  Vesting	  is	  de	  
meest	  voor	  de	  hand	  liggende	  plek.	  Juist	  de	  Vesting	  met	  vele	  organisaties,	  die	  lid	  zijn	  van	  het	  Museum	  
Platform,	  monumenten	  die	  je	  niet	  kan	  verplaatsen.	  	  	  
Het	  Cultuurhuis	  in	  de	  Vesting	  werkt	  mee	  aan	  de	  verlevendiging	  van	  die	  Vesting.	  	  
Het	  gaat	  niet	  alleen	  om	  geld,	  ook	  om	  de	  meerwaarde	  die	  ontstaat	  bij	  een	  integraal	  beleid.	  Op	  deze	  
wijze	  kunnen	  alle	  deelnemers	  van	  het	  Cultuurhuis	  makkelijk	  inschuiven	  bij	  evenementen	  en	  
toeristische	  activiteiten.	  Wij	  beseffen	  dat	  grote	  investeringen	  in	  het	  huidige	  economische	  klimaat	  
moeilijk	  te	  financieren	  zijn.	  D66	  pleit	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  meerjarenplan	  om	  dit	  Cultuurhuis	  
te	  realiseren.	  Maar	  het	  opstellen	  van	  het	  plan	  wel	  op	  korte	  termijn.	  College	  en	  Cultureel	  Platform	  
samen.	  D66	  wil	  actief	  helpen	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  dit	  meerjarenplan.	  
De	  kostenbesparing	  die	  ontstaat	  moet	  terugvloeien	  in	  de	  kunst-‐	  en	  cultuursector.	  De	  instellingen	  die	  
na	  2014	  geen	  subsidie	  meer	  krijgen,	  horen	  een	  soort	  overbruggingssubsidie	  te	  krijgen	  om	  straks	  toch	  
mee	  te	  doen	  in	  het	  Cultuurhuis.	  Immers,	  wat	  eenmaal	  weg	  is,	  blijft	  weg.	  Die	  subsidie	  kan	  uit	  de	  
gerealiseerde	  bezuinigingen	  bekostigd	  worden.	  	  
	  
Klinkt	  allemaal	  mooi.	  Maar	  het	  proces	  rond	  het	  Cultuurhuis	  hier	  in	  Hellevoetsluis	  	  verdient	  geen	  
schoonheidsprijs.	  Na	  een	  presentatie	  met	  verschillende	  scenario’s	  door	  het	  Cultureel	  Platform	  
Hellevoetsluis	  in	  januari	  van	  dit	  jaar,	  bleef	  het	  wel	  erg	  stil.	  Als	  we	  al	  wat	  hoorden,	  bleek	  er	  verder	  
geen	  progressie	  te	  zijn.	  De	  betrokken	  organisaties	  voelen	  zich	  aan	  het	  lijntje	  gehouden.	  Let	  wel:	  
betrokken	  organisaties	  willen	  wel	  degelijk	  meedenken,	  maar	  ervaren	  de	  hele	  procesgang	  als	  één	  
grote	  vertraging.	  	  “We	  trekken	  hier	  al	  1,5	  jaar	  aan!”	  De	  gemeente	  moet	  de	  regierol	  oppakken.	  Het	  
Cultureel	  Platform	  Hellevoetsluis	  actief	  meewerken.	  De	  Quickscan	  door	  een	  extern	  bureau	  werd	  door	  
velen	  gekwalificeerd	  als	  onvolledig	  en	  vaag	  en	  zorgde	  voor	  nog	  meer	  vertraging.	  Er	  is	  door	  diverse	  
redenen	  weinig	  tot	  geen	  contact	  geweest	  met	  de	  betrokken	  wethouders.	  Ondertussen	  tikte	  de	  klok.	  
De	  subsidies	  van	  Muziekschool	  Voorne	  en	  Stichting	  Beeldende	  Kunst	  ZH-‐Eilanden	  stopten	  deze	  
zomer.	  De	  nieuwe	  stichting	  Leer	  &	  Beleef,	  die	  ontstaan	  is	  door	  de	  fusie	  van	  de	  Bibliotheek	  en	  de	  VU	  
waren	  behoorlijk	  ver	  gekomen	  in	  de	  hun	  opgelegde	  reductie,	  maar	  zaten	  nog	  met	  te	  hoge	  kosten.	  
Met	  de	  rug	  tegen	  de	  muur	  hebben	  een	  aantal	  organisaties	  toen	  moeten	  besluiten	  de	  huur	  
(gedeeltelijk)	  op	  te	  zeggen.	  Een	  noodkreet.	  	  
Een	  stroomversnelling	  schijnt	  eindelijk	  te	  ontstaan,	  want	  deze	  week	  werden	  de	  voorzitter	  van	  Leer	  &	  
Beleef	  en	  de	  voorzitter	  van	  de	  Muziekschool	  uitgenodigd	  voor	  een	  gesprek	  met	  betrokken	  
ambtenaren…….	  Ambtenaren,	  	  niet	  de	  wethouder?	  Terwijl	  iets	  zó	  lijkt	  te	  ontsporen…..?	  
	  
Als	  je	  geen	  cultuur	  meer	  hebt,	  waar	  vecht	  je	  dan	  voor?”	  aldus	  Winston	  Churchill…….	  
	  
Op	  17	  oktober	  heeft	  het	  college	  het	  besluit	  genomen	  de	  Muziekschool	  Voorne	  en	  de	  SBK	  ZHE	  een	  
beschikking	  te	  geven	  van	  respectievelijk	  €	  6607,15	  en	  €	  6861	  voor	  de	  periode	  augustus-‐december	  



2014.	  Onze	  vraag:	  gaat	  het	  college	  daadwerkelijk	  deze	  beschikking	  uitvoeren?	  In	  afwachting	  van	  
het	  antwoord	  van	  het	  college	  houden	  wij	  het	  in	  AZM	  aangekondigde	  amendement	  nog	  even	  aan.	  
Voor	  het	  jaar	  2014	  kan	  volgens	  de	  beschikking	  een	  bedrag	  van	  €	  10.621.20	  worden	  gedekt	  uit	  
Onvoorzien.	  Voor	  het	  restant	  wordt	  een	  extra	  bedrag	  verwerkt	  in	  de	  berap.	  	  
Dit	  laatste	  is	  in	  tegenspraak	  met	  eerdere	  uitspraken,	  de	  raad	  moet	  bijtijds	  besluiten	  over	  een	  
ophoging	  van	  het	  subsidieplafond,	  het	  moet	  niet	  achteraf	  gerepareerd	  worden	  met	  een	  rapportage	  
in	  de	  berap.	  
	  
Het	  Cultuurhuis	  Hellevoetsluis.	  Maar	  hoe	  ziet	  het	  er	  over	  onze	  gemeentegrenzen	  uit?	  Laten	  ze	  het	  in	  
Brielle	  en	  Westvoorne	  nu	  toch	  ook	  over	  een	  cultuurhuis	  spreken.	  Is	  hier	  niet	  meer	  regionaal	  iets	  te	  
bedenken?	  
	  
Onze	  culturele	  en	  historische	  organisatie	  hebben	  flink	  te	  maken	  gehad	  met	  een	  versobering.	  Dit	  geldt	  
net	  zo	  hard	  voor	  onze	  welzijnsorganisatie.	  Over	  het	  algemeen	  zijn	  dit	  allemaal	  organisaties	  die	  met	  
heel	  veel	  vrijwilligers	  werken.	  Lang	  leve	  onze	  participatiemaatschappij!	  En	  dat	  meen	  ik.	  Maar	  een	  
aantal	  van	  die	  organisaties	  heeft	  een	  (kleine)	  professionele	  steun	  nodig.	  	  
Vele	  jaren	  wordt	  er	  geen	  loon-‐	  en	  prijscompensatie	  toegepast	  op	  deze	  diverse	  organisaties.	  Zij	  
mogen	  geen	  verlies	  hebben	  op	  jaarbasis.	  Toch	  hebben	  deze	  organisaties	  te	  maken	  met	  de	  
indexeringen	  van	  de	  prijzen,	  in	  het	  bijzonder	  de	  indexatie	  van	  de	  huren	  van	  de	  gebouwen,	  èn	  met	  
loonverplichtingen	  vanuit	  cao’s	  (salarisstijgingen,	  maar	  ook	  ontslaguitkeringen).	  	  Er	  moest	  inmiddels	  
onverantwoord	  gesneden	  worden	  in	  de	  exploitatiekosten.	  Betreffende	  organisaties	  konden	  nooit	  
een	  reserve	  opbouwen	  voor	  de	  uitkering	  van	  ontslagvergoedingen.	  Vervolgens	  verrastte	  de	  
wethouder	  mij	  op	  de	  AZM	  commissie	  van	  23	  oktober	  met	  de	  indirecte	  oproep	  aan	  de	  	  
commissie/raad	  	  om	  te	  vragen	  weer	  een	  loon-‐	  en	  prijscompensatie	  toe	  te	  passen.	  Daartoe	  dienen	  wij	  
een	  amendement	  in,	  mede	  ondertekend	  door	  de	  PVDA.	  
	  
Een	  volgend	  punt	  wat	  ik	  aan	  wil	  roeren	  is	  DUURZAAMHEID.	  Ik	  zal	  het	  daartoe	  beperken	  en	  nog	  maar	  
niet	  spreken	  over	  MVO,	  da’s	  weer	  een	  stap	  verder.	  
	  
Zonnepanelen	  op	  alle	  gemeentelijke	  gebouwen.	  Gedeeltelijk	  kan	  dit	  door	  eigen	  investering,	  
gedeeltelijk	  door	  aan	  burgers	  de	  mogelijkheid	  te	  geven	  via	  bijvoorbeeld	  organisaties	  als	  
Zonnepanelendelen,	  zonnepanelen	  aan	  te	  laten	  leggen	  op	  daken	  van	  gemeentelijke	  gebouwen.	  
Zonnepanelendelen	  is	  gewoon	  een	  financieel	  product	  met	  rendement	  	  van	  8%	  op	  de	  investering.	  Op	  
welke	  spaarrekening	  krijg	  je	  dat	  nog?	  	  
Ik	  hoef	  in	  ieder	  geval	  niet	  meer	  het	  dak	  op.	  De	  wethouder	  is	  daar	  klaarblijkelijk	  wel	  geweest.	  Wij	  zijn	  
enthousiast	  over	  het	  plan	  van	  de	  wethouder	  om	  een	  en	  ander	  te	  onderzoeken	  en	  we	  kijken	  dan	  ook	  
met	  interesse	  naar	  het	  hopelijk	  positieve	  resultaat	  van	  het	  onderzoek.	  
	  
En	  heb	  je	  op	  dat	  dak	  nog	  ruimte	  over,	  maak	  er	  dan	  een	  groen	  dak	  van.	  Combinaties	  zijn	  ook	  mogelijk.	  
Groene	  daken	  helpen	  bij	  het	  koelen	  van	  een	  gebouw	  in	  de	  zomer	  en	  isoleren	  in	  de	  winter.	  Met	  een	  
eenvoudige	  ingreep	  kan	  veel	  energie	  worden	  bespaard.	  En	  bovendien	  wordt	  regenwater	  vertraagd	  
afgevoerd,	  wat	  er	  voor	  zorgt	  dat	  de	  riolering	  minder	  wordt	  belast.	  Dat	  levert	  minder	  overlast	  op	  en	  
besparing	  op	  kosten	  voor	  vergroting	  van	  capaciteit.	  Het	  CDA	  zal	  samen	  met	  de	  PVDA,	  D66	  en	  groen	  
Links	  een	  motie	  indienen.	  	  
	  
Het	  scheiden	  van	  afval	  aan	  de	  bron	  heeft	  de	  voorkeur.	  Op	  een	  aantal	  locaties	  is	  dit	  niet	  mogelijk,	  dan	  
denk	  ik	  aan	  de	  ondergrondse	  containers	  bij	  de	  appartementen	  en	  in	  de	  vesting.	  Burgers	  zijn	  bereid	  
aan	  de	  bron	  te	  scheiden,	  wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  gemeente	  dit	  ook	  mogelijk	  moet	  maken.	  Afval	  is	  
geen	  afval	  meer,	  afval	  is	  een	  product.	  
	  
Wij	  vragen	  van	  de	  gemeente	  bij	  aanbestedingen	  de	  duurzaamheid	  van	  de	  aangeboden	  offertes	  een	  
prominente	  plaats	  in	  de	  beoordeling	  te	  geven.	  In	  dit	  kader	  vinden	  wij	  het	  sociale	  rendement	  van	  de	  



investering	  van	  de	  aanbesteding	  ook	  een	  belangrijke	  duurzame	  component.	  	  De	  provincie	  wil	  
circulair	  inkopen	  gaan	  stimuleren.	  Afgelopen	  zaterdag	  hield	  mijn	  partijgenoot	  Jan	  Terlouw	  een	  
bevlogen	  betoog.	  Kern	  van	  zijn	  verhaal	  was:	  Wat	  is	  de	  echte	  prijs	  van	  producten?	  Die	  wordt	  door	  
onze	  kinderen	  in	  de	  toekomst	  betaald.	  
	  
Duurzame	  initiatieven	  zijn	  mogelijk,	  bieden	  een	  goed	  rendement	  en	  zijn	  in	  het	  belang	  van	  de	  
gemeente.	  	  
In	  een	  gemeente	  die	  haar	  inwoners	  helpt	  dergelijke	  initiatieven	  gemakkelijk	  mogelijk	  te	  maken	  is	  het	  
prettig	  wonen.	  En	  dan	  heeft	  Hellevoetsluis	  niet	  alleen	  lage	  gemeentelijke	  lasten	  maar	  hebben	  
inwoners	  ook	  nog	  eens	  een	  lage	  energierekening.	  Wie	  wil	  dat	  nou	  niet?	  
	  
Als	  we	  de	  burgers	  vragen	  om	  mee	  te	  werken	  Hellevoetsluis	  duurzamer	  te	  maken,	  dan	  moeten	  we	  
vooral	  ook	  als	  gemeente	  laten	  zien	  hoe	  we	  met	  duurzaamheid	  omgaan.	  Het	  is	  verheugend	  om	  te	  zien	  
hoeveel	  de	  gemeente	  al	  doet	  op	  dit	  vlak,	  maar	  laten	  we	  vooral	  dit	  goede	  voorbeeld	  vast	  houden	  en	  
daar	  ook	  positief	  mee	  naar	  buiten	  komen.	  Laten	  we	  trots	  zijn	  op	  de	  kleine	  aspecten,	  zoals	  het	  op	  een	  
milieu	  vriendelijke	  manier	  bezig	  zijn	  met	  groen	  	  onderhoud,	  met	  het	  promoten	  van	  
duurzaamheidslessen	  op	  scholen,	  het	  aanbieden	  van	  duurzaamheidsadviezen	  aan	  huishoudens	  en	  
ons	  grote	  sport	  evenement	  komende	  zomer.	  Laten	  wij	  trots	  zijn	  dat	  op	  5	  juli	  volgend	  jaar	  geen	  
Formule	  1	  circus	  met	  ‘burning	  rubber’	  de	  stad	  passeert,	  maar	  dat	  een	  fietsevenement	  van	  niveau	  de	  
deelnemers	  op	  eigen	  lichaamskracht	  Hellevoetsluis	  laat	  passeren.	  	  
	  
Ten	  slotte,	  ik	  rond	  af.	  SAMENWERKING	  OP	  VOORNE/VOORNE-‐PUTTEN.	  
Veel	  van	  de	  zaken	  die	  ik	  genoemd	  heb,	  zijn	  vele	  malen	  eenvoudiger	  te	  bereiken	  al	  we	  gaan	  
opschalen.	  D66	  schroomde	  er	  niet	  voor	  vóór	  de	  gemeenteraadverkiezingen	  ons	  verhaal	  kenbaar	  te	  
maken:	  voorlopig	  eerst	  herindeling	  op	  Voorne	  om	  een	  krachtige	  tegenpool	  te	  zijn	  voor	  Nissewaard.	  
En	  dan	  samen	  optrekken	  met	  Nissewaard	  om	  een	  zichtbaar	  onderdeel	  te	  zijn	  van	  de	  Metropoolregio.	  
Het	  zal	  bij	  de	  Metropoolregio	  niet	  blijven	  bij	  vervoer	  en	  economische	  belangen.	  In	  feite	  is	  Nederland	  
de	  grootste	  stad	  ter	  wereld,	  hopelijk	  ook	  de	  groenste	  stad.	  Het	  is	  wennen,	  denken	  als	  een	  metropool.	  
Veel	  kan	  beter	  en	  effectiever	  geregeld	  worden.	  
Maar	  een	  metropool	  bestaat	  nog	  steeds	  uit	  	  heel	  veel	  fantastische	  wijken.	  


