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Voorwoord

pagina: 1

Een betrouwbaar en integer bestuur begint met uw keuze.

VV2000/Leefbaar Vlaardingen heeft ook de afgelopen 3 jaar bewezen dat wij niet weglopen. We hebben de mouwen opgestroopt 
toen de stad financieel in brand stond. Waar nodig hebben we de moeilijke en pijnlijke keuzes gemaakt om Vlaardingen beleidsmatig 
en financieel weer op de rails te krijgen.

Nu we de zaken weer op orde hebben, moeten we onmiddellijk verder en beginnen met een inhaalslag. Dat vraagt om een stadsbestuur 
met gezond verstand en lef. Juist daarom staat VV2000/Leefbaar Vlaardingen bekend. 

Wij staan voor een betrouwbaar, transparant en integer stadsbestuur voor Vlaardingen. Het is nu de hoogste tijd dat het weer over de 
inhoud gaat en niet meer om de vorm. Kortom, het stadsbestuur moet zich bezighouden met de stad.  

Met het verkiezingsprogramma 2022-2026 bieden wij u realistische en uitvoerbare plannen. Kies daarom voor 
VV2000/Leefbaar Vlaardingen, wij zijn er klaar voor en zullen “de vaart erin” houden.

“A little less conversation, a little more action, please”
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Even Voorstellen
VV2000/Leefbaar Vlaardingen is een 100% lokale partij van Vlaardingers, voor Vlaardingers. 
Wij zitten al bijna 30 jaar in de gemeenteraad en hebben ruime ervaring met het ‘reilen en zeilen’ van de Vlaardingse politiek. 
Leefbaar is een no-nonsense partij, die geen standpunt uit Den Haag hoeft te verdedigen maar opkomt voor u. 
Wij staan niet recht te praten wat krom is, maar benoemen de problemen die onze stad heeft. 
Want alleen zo lossen we die problemen ook echt op!

Wij doen niet aan betutteling, durven moeilijke zaken aan de orde te stellen en beleid wat niet werkt terug te draaien. 
Wij weten dat u niet kunt wonen in mooie plannen en geen geld kunt uitgeven wat u niet heeft. 
Na het opruimen van de brokstukken die door onze voorgangers waren achtergelaten staan wij nu klaar om de aankomende 
4 jaar voor u aan de slag te gaan met een nieuw team. 

DE VAART ERIN is wat Vlaardingen nu nodig heeft!
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1. Wonen
Vlaardingen heeft een groot tekort aan woningen. Er zijn te weinig koop en huurwoningen. 
Hierdoor lopen de wachtlijsten steeds verder op en de huizenprijzen blijven stijgen. 
Door versneld uitvoering te geven aan de woonvisie "Samen bouwen aan Vlaardingen" lossen we dit probleem op. 
We bouwen voor alle inkomens en doelgroepen nieuwe duurzame en natuur inclusieve woningen op de juiste plek.

We bouwen de meeste huizen rondom de OV-stations. Een goede mix van diverse woningen in een gebied zorgt voor 
een prettige woonomgeving. In de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, gaan we aan de slag met het toevoegen 
van woningen in andere prijsklasse en gaan de woningbouwverenigingen hun woningbezit grondig  duurzaam renoveren 
of vernieuwen. Daarnaast maken we per wijk een plan om de leefbaarheid weer op niveau te brengen.

We passen de Rotterdamwet aan en breiden deze uit, zodat Vlaardingers voorrang krijgen op een woning. 
We voeren zo snel mogelijk de zelfbewoningsplicht in zodat goedkope koopwoningen niet meer worden verhuurd.

De Broekpolder en het Krabbenpark blijven groen! Daar worden geen woningen gebouwd. 
Natuur zorgt voor een fijne leefomgeving dus Leefbaar gaat ook niet alle stukjes  groen in de wijken volbouwen. 
We kijken goed hoe we de wijken in balans kunnen brengen en zorgen zo voor een (t)huis voor iedereen

• Nieuwe woonvisie: ‘ Samen bouwen aan Vlaardingen’ 
• Extra geld voor versnelling woningbouw
• Woningen voor jongeren/studenten District U
• Grote stap gezet met woningbouwontwikkeling in de Rivierzone
• Starterslening uitgebreid tot  € 225.000 aankoopbedrag
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2. leefbaarheid 
De stad ligt er vuil en verloederd bij op te veel plaatsen. Vuilniszakken en grofvuil staan vaak naast de containers. 
U stapt regelmatig in hondenpoep op straat en de speeltuintjes en onze buitenruimte worden slecht onderhouden. 
Zolang hier geen effectieve aanpak op plaatsvindt, zal dit straatbeeld niet verbeteren. Leefbaar Vlaardingen wil hogere 
boetes voor dit soort asociaal gedrag. De vervuiler betaalt moet het nieuwe normaal worden! 

Naast meer investeren in de wegen, stoepen en het groen gaan
 we meer boa's inzetten om op te treden tegen de verloedering 
van onze stad. In de wijken waar het pasjessysteem op de 
vuilcontainers niet werkt, schaffen we dit af. In de wijken waar 
het wel effectief werkt, gaan we in gesprek met de bewoners 
zodat zij zelf kunnen kiezen of zij dit systeem willen behouden. 
Wij willen mooie schone leefbare wijken. 

3. Veiligheid

Overlast, zwerfafval, ondermijning en criminaliteit zijn in Vlaardingen helaas veel te veel aanwezig. Deels een taak van de 
politie maar steeds meer ook een taak van de gemeente. Jaar na jaar zien we de cijfers verslechteren en het huidige beleid
is gewoon niet effectief genoeg. Leefbaar heeft hier schoon genoeg van. Alle Vlaardingers willen rustig kunnen wonen, werken 
en winkelen in onze stad. 

Door meer cameratoezicht en inzet van wijkboa's zorgen we voor meer veiligheid. Naast de regisseur woonoverlast willen wij 
stadsmariniers in Vlaardingen. Deze 'superambtenaren' werken rechtstreeks onder de burgemeester, werken in de wijken en 
kunnen zich volledig inzetten om de problemen in de stad nu echt effectief aan te pakken. 

• Extra geld naar veiligheid

• Aanpak woonoverlast 
 geprofessionalisseerd
• 1 miljoen per jaar extra naar
              onderhoud buitenruimte
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4. Zorg
De wachtlijsten in de zorg voor jong en oud zijn veel te lang. De gemeente moet maatwerk toepassen zodat u snel de zorg 
krijgt die u nodig heeft. Zo ontsporen problemen niet tot een onnodig zwaar en duurder zorgtraject.
Leefbaar Vlaardingen wil de zorg verbinden met sport, kunst en cultuur. Meer aanbod van programma's zoals Yets en Vlaardingen 
in beweging voor de jeugd.
 
Senioren geven we mogelijkheid meer kennis te laten maken met alle verenigingen, van sport tot volkstuinen in de stad, om zo 
effectief de eenzaamheid te kunnen bestrijden. Wij willen meer zorgbedden met professionele handen aan het bed en rondom 
de zorgcomplexen huur en koop aanleunwoningen waar u meer uitgebreide zorg aan huis kunt krijgen. 

5. onderwijs & economie
Als Vlaardingen mbo-stad wil zijn, moet er een betere aansluiting komen tussen onderwijs en werk. Dat doen we door samen 
met het onderwijs en de zorgsector de 'Zorg lnnovatie Academie' een goede start mee te geven op District U. 
Daamaast wil Leefbaar ook een opleiding in Vlaardingen voor de technieksector. Zo bieden we Vlaardingse jongeren kansen 
voor de toekomst. Wij kunnen dat niet alleen, daar hebben we onze ondernemers keihard voor nodig. 

Ondernemers dienen serieus genomen te worden en niet lastiggevallen te worden door onnodige bureaucratie vanuit de gemeente. 
Ondernemers weten zelf prima wat goed is voor hen en voor Vlaardingen. 

• Nieuwe mbo-opleiding zorg
• Nieuw ‘Integraal Huisvesting 
  Plan’  (IHP) voor scholen
• Frisse lucht in alle scholen, 
  niet  alleen in  nieuwe -  en
  gerenoveerde scholen

• Argosmobiel 
  weer terug

• Terugdraaien afscha�en
  aanvullende regeling huish. 
  hulp mantelzorgers

• Jeugdzorg onder 
  eigen regie
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6. binnenstad & bereikbaarheid
Het lukt tot op heden maar niet om de binnenstad een impuls te geven. Winkels vertrekken door de hoge huren en te weinig klanten. 
Leefbaar roept al jaren dat we de leegstand aan moeten pakken door het onaantrekkelijk te maken voor de verhuurder om het pand 
leeg te laten staan. Wij willen strenge regels voor vastgoedeigenaren zodat het hen geld kost om winkelpanden leeg te laten staan. 
We gaan met de ondernemers en de marktkooplieden in gesprek over de invulling van het Veerplein en waar zij kansen zien om de 
binnenstad weer aantrekkelijk, groen en levendig te maken. Wij willen een levendige stad. Die krijg je niet door de stad op slot te 
zetten. 

Voor de binnenstad en de winkelcentra is het van cruciaal belang 
dat zij goed bereikbaar zijn en de realiteit is dat de meeste mensen
met de auto hun boodschappen doen.  Wij werken dus niet mee aan 
het afsluiten van heel de stad. Wij willen geen eenrichtingverkeer op 
de West- en Oosthavenkade of een afsluiting van het Liesveldviaduct
zolang de bereikbaarheid van het centrum niet gegarandeerd is. 
Het Liesveldviaduct gaan we natuurlijk wel vergroenen want die 
'betonnen bak' dwars door de stad ziet er niet uit. 

7. Integratie  & arbeidsmigranten

Wie in Vlaardingen woont is Vlaardinger! In Vlaardingen behandelen we elkaar en onze stad met respect. 
Als inwoner van Vlaardingen tel je en doe je mee. Je hebt rechten en plichten. Je hebt recht op hulp wanneer je dat nodig hebt
en je hebt de plicht om je normaal te gedragen. Asociaal gedrag wordt niet geaccepteerd. 
Of je nu jong, oud, moslim of Oost-Europeaan bent, je bent in de eerste plaats Vlaardinger. We zorgen voor een goed 
inburgeringsprogramma wat niet vrijblijvend is om zo nieuwkomers de beste kansen mee te geven. 

Arbeidsmigranten die hier voor korte tijd verblijven, logeren in de hiervoor al aangewezen logieslocaties aan de randen van 
de stad waardoor er weer starterswoningen in de woonwijken beschikbaar komen en de woonoverlast wordt opgelost. 

• Uitstroom arbeidsmigranten uit
  woonwijken na realisatie grootschalige 
  huisvesting

• Extra geld revitalisering binnenstad

• Interventie teams t.b.v. controle op 
  overbewoning

• Beleid vastgesteld zodat boetes opgelegd kunnen 
  worden.



9. Burgerparticipatie & referendum

De gemeente is er voor u! Hoewel dat klopt, slaagt burgerparticipatie alleen met twee partijen die ook willen samenwerken. 
De gemeente laat teveel kansen liggen om met inwoners en ondernemers onze stad mooier te maken.
Nog te vaak is het succes van een burgerparticipatietraject afhankelijk van de ambtenaar die het project begeleid en dat moet 
echt anders. Elk project is uiteraard maatwerk maar u moet wel hetzelfde behandeld worden en daar schort het te vaak aan. 
We moeten af van vooraf bedachte gemeenteplannen bij herinrichting van woonstraten. U bent de expert van uw eigen straat en 
de gemeente moet u dus vooraf vragen wat uw wensen zijn en dan samen met u een plan maken. 

Leefbaar is voorstander van een referendum maar dan moet deze wel bindend zijn. Wij gaan u niet om uw mening vragen om deze 
vervolgens opzij te schuiven als deze de gemeente niet goed uitkomt. Wij nemen u serieus en zullen dus niet meewerken 
aan dat soort politieke spelletjes.     
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8. Betaalbare duurzaamheid
Aan het verduurzamen van uw woning hangt een fors prijskaartje. Door de stijgende energieprijzen en de lage hypotheekrente is het 
juist nu een mooie kans om te investeren in uw eigen woning. Leefbaar wil dat woningeigenaren die met eigen geld duurzaamheids-
maatregelen treffen, waardoor de waarde van hun woning stijgt, een korting krijgen op hun OZB belasting.  Geld dat Vlaardingen 
van het rijk ontvangt stelt Leefbaar beschikbaar voor Vlaardingers 
die hun woning willen verduurzamen. Met de woningcorporaties
maken we afspraken om versneld hun bezit te verduurzamen 
zodat ook de energierekening van huurders betaalbaar blijft. 

We openen een energieloket waar u snel en makkelijk terecht kunt 
voor advies op maat en hoort welke subsidieregelingen er 
beschikbaar zijn. Leefbaar Vlaardingen stimuleert zo 
duurzaamheidsmaatregelen, maar zal deze niet dwingend opleggen.   

• Mogelijkheid aantrekkelijk lenen voor 
  verduurzamen eigen woning

• nieuwe toekomst visie 
 ‘Woonstad voor iedereen’ 
• nieuwe uitvoeringsprogramma 
  burgerparticipatie 



11. Aanpak wijken met grote zorgen
Elke wijk heeft aandacht nodig. Sommige wijken, zoals o.a. de Westwijk en de VOP, helaas meer dan anderen. 
Deze wijken moeten structureel verbeterd worden om de woonoverlast, criminaliteit en leefbaarheid de komende jaren aan te pakken. 
Dit lukt alleen door intensieve samenwerking en het herstellen van de balans in deze wijken! 

Daarnaast ontwikkelen we een speciaal programma voor de Westwijk, vergelijkbaar met dat van Rotterdam Zuid.
Meer informatie over het ‘Nationaal Programma Rotterdam Zuid’ is te vinden via https://www.nprz.nl . 

We creëren een locatie in de wijk waar je makkelijk even naar binnen kunt lopen om je zorgen te uiten, iets te melden 
of iets te vragen. Leefbaar vindt dat de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor dit project ook deels vanuit deze locatie 
moeten werken. Wanneer dit speciale programma in zijn kracht is gezet, willen wij dit uitbreiden naar andere aandachtsgebieden.
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10. Preventie armoede en schulden
Vlaardingen kent veel armoede. Jongeren, ouderen en gezinnen met hoge schulden. Vaak is er sprake van diverse problemen die te laat
worden gesignaleerd en komt er pas hulp op gang wanneer het eigenlijk al te laat is. Het hele systeem is er op ingericht dat mensen eerst 
kopje onder moeten gaan voordat er hulp geboden wordt. Hulp moet beter toegankelijk worden, onnodige blokkades moeten er tussen uit. 
Maatwerk trajecten moeten ervoor zorgen dat mensen sneller aan het werk kunnen en weer zelfredzaam worden. 

Wij maken ons zorgen om de groeiende groep werkende armen. 
Leefbaar wil af van het systeem dat armoedebestrijding alleen beschikbaar 
is voor bepaalde inkomensgroepen. Wij willen armoederegelingen op 
daadwerkelijk besteedbaar inkomen. Dus wat houdt u over als al uw vaste 
lasten betaald zijn en is dat bedrag voldoende om van te leven? 
Wij zien steeds vaker armoede bij gezinnen die een modaal inkomen hebben, 
en zij hebben net zoveel recht op hulp als anderen. 

Inwoners die frauderen met hun uitkering pakken we snoeihard aan 
want dat is niet acceptabel.       

• Start gemaakt met 
       ‘Nationaal Programma Westwijk’ 
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12. Lokale (woon)lasten & gemeentelijke dienstverlening
De lokale (woon)lasten in Vlaardingen zijn hoog. Dat was geen keuze maar een noodzaak om extra inkomsten te krijgen zodat 
Vlaardingen weer financieel gezond kon worden. Wanneer Vlaardingen groeit in aantal huishoudens en meer in evenwicht komt 
kunnen de lokale lasten weer naar beneden. Leefbaar zal actief monitoren en zodra deze mogelijkheid zich voordoet hier direct 
een voorstel voor indienen. 

Steeds vaker kunt u zaken digitaal regelen bij de gemeente. Maar voor sommige zaken dient u het stadskantoor nog steeds te bezoeken. 
Leefbaar vindt het niet van deze tijd dat u hiervoor een halve vrije dag moet nemen. Het stadhuis vaker open in de avonduren waardoor 
we direct een stuk klantvriendelijker worden. 

Waar mogelijk breiden we de digitale dienstverlening
 uit om de bewoners van Vlaardingen beter te van 
dienst te kunnen zijn. 

13. FINANCIëN

• De weg ingezet naar een �nancieel 
 gezond Vlaardingen

De afgelopen drie jaar hebben we de gemeente financiën van miljoenen in de min naar miljoenen in de plus zien stijgen. Doordat 
de eerste resultaten van het financiële herstelplan zijn bereikt, kreeg de gemeente weer wat vet op de botten.  Door een hogere uitkering 
van de landelijke overheid lijkt het nu allemaal weer op orde te zijn en voor nu is dat ook zo. 

Leefbaar Vlaardingen heeft geen glazen bol en kan niet in de toekomst kijken. Wij willen voorzichtig met de financiën omgaan. 
Nog niet alle ombuigingen en bezuinigingen van het herstelplan zijn behaald en de geldstroom vanuit het landelijke kan zomaar weer 
verlaagt worden. Als dat gebeurd zakt Vlaardingen direct weer door haar financiële hoeven. 

Door slimmere verbindingen te leggen tussen bijvoorbeeld zorg, sport en beweging kunnen we met de huidige budgetten meer doen 
zonder hier meer geld voor uit te geven. Door met deze blik naar de begroting te kijken blijft er geld over voor een aantal 
broodnodige investeringen  in de stad.   

• Afscha�en 
  hondenbelasting



15. Sport & beweging
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14. NAtuur & Dieren welzijn

• Subsidie en onderdak voor dierenambulance
• De Broekpolder is en blijft groen

• Sport en bewegen als 
  preventiemiddel
• Veligstellen subsidie scouting 

Dat de Broekpolder groen blijft spreekt natuurlijk voor zich! 
Het is het mooiste bezit van onze stad waar we zuinig op moeten zijn. Wij zijn dan ook zeer terughoudend met nog meer recreatie toe
 te voegen in het dieper gelegen gebied van de Broekpolder. Wij behouden liever robuuste, ongerepte natuur, waar flora en fauna het beste 
tot hun recht kunnen komen. Aan de buitenrand van de polder is er ruimte voor voorzieningen en zien wij nog mogelijkheden om het 
sportaanbod uit te breiden. 

Bij herinrichting van openbaar groen is natuurinclusief de nieuwe norm. Zo beschermen we de biodiversiteit, krijgen we een mooiere 
groene leefomgeving en lossen we ook een deel van de klimaatadaptatie op. 
 
De Krabbeplas is nog steeds niet blauwalg vrij en dat is tegen alle gemaakte afspraken in. 
We gaan in gesprek met de verantwoordelijke partijen om hen aan hun afspraken te houden.

Leefbaar is blij dat de dierenambulance ook eindelijk een mooie plek heeft gekregen aan de rand van de Broekpolder. Een grote 
meerwaarde voor de Vlaardingse huis- en wilde dieren die in nood zijn.

Vlaardingen heeft een ruim sport aanbod en daar zijn we trots op.
Van voetbal en (onderwater)hockey tot scouting en volkstuinenverenigingen. Vlaardingen heeft het allemaal en ze horen bij onze stad. 

Leefbaar Vlaardingen is van mening dat we de juiste verbindingen 
moeten leggen tussen jeugd, senioren en sport & bewegen.  
Daar liggen prachtige kansen om de jeugd kennis te laten maken 
met alle sporten die we in de stad aanbieden. Maar ook om senioren
uit hun sociale isolement te halen door leuke activiteiten te 
organiseren in - en bij deze accommodaties. 

Wij willen in de buitenruimte op meer plaatsen sport toestellen waar u 
vrij gebruik van kunt maken.
 
Programma`s aangeboden door Yets en Vlaardingen in beweging dragen we een warm hart toe en willen deze graag uitbreiden. 

Het grote dossier dat in de aankomende jaren gaat spelen is de toekomst van het zwembad. Wij kijken uit naar de uitwerking van de 
verschillende scenario’s en zullen dan een keuze maken die past bij de door u aangegeven voorkeuren in het onafhankelijke onderzoek 
naar de toekomst van zwemmen in Vlaardingen.
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16. Kunst, Cultuur & Historie

• Budget voor festiviteiten  
  ‘ Vlaardingen 750 jaar  stadsrechten’ 
• Jeugdstad behouden 

Onze stad heeft een ruim aanbod van culturele instellingen. De Stads gehoorzaal, Kade 40, het museum en de kroepoekfabriek zijn bij 
iedereen bekend en kunnen binnenkort hopelijk weer volledig gebruikt worden. Door de coronamaatregelen zijn zij, net als de horeca, 
het hardst getroffen in de afgelopen twee jaar. Om deze organisaties weer in hun kracht te zetten zullen wij extra evenementen die zij 
willen organiseren omarmen. 

Dit geldt uiteraard ook voor het zomer- en winterterras. Want ook die hebben wij gemist. Initiatiefnemers die plannen bedacht hebben 
om in 2023 het 750 jarige bestaan van onze stad te vieren moeten terecht kunnen bij één loket in onze organisatie. 

Kunst in de buitenruimte is een leuke toevoeging aan het straatbeeld en geeft kunstenaars een podium.

Wanneer de woningbouwontwikkeling op het eiland van 
Speyk van start gaat, krijgt het Stadsstrand natuurlijk een 
andere plek in Vlaardingen. 
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Wat hebben we DE AFGELOPEN PERIODE bereikt

Nieuwe woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’ 
Extra geld voor versnelling woningbouw
Starterslening uitgebreid tot € 225.000 aankoopbedrag
Woningen voor studenten/jongeren District U
Mogelijkheid aantrekklijk lenen voor verduurzamen eigen woning
Extra geld naar veiligheid
Argosmobiel weer terug
Afschaffen van de hondenbelasting
Aanpak woonoverlast geprofessionaliseerd
1 miljoen per jaar extra naar onderhoud buitenruimte
Stadsboerderij behouden
Geen uitbreiding betaald parkeren gebied
Grote stap gezet met woningbouwontwikkeling in de Rivierzone
Nieuwe mbo-opleiding zorg
De weg ingezet naar een financieel gezond Vlaardingen

Tijdens de raadsperiode 2018 - 2022 heeft Leefbaar Vlaardingen diverse moties en amendementen 
(mede) ingediend. Doordat slechts enkele van de in totaal 85 moties en amendementen  zijn verworpen 
in door gemeenteraad, is een groot percentage (met Leefbaar Vlaardingen als indiender of mede indiener), 
aangenomen.  Hierdoor is een indrukwekkende lijst van bereikte punten onstaan, waarvan hieronder 
de 15 (naar onze mening) belangrijkste.

Alle moties en ademeneten die hebben geleid tot bovenstaane bereikte punten, en de bereikte punten onder 
de thema’s in dit verkiezingsprgramma zijn te vinden op onze website onder partij/bijdragen.
(https://www.leefbaarvlaardingen.nl/over/bijdragen/)
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Onze Kandidaten

LEES MEER OVER DE 
KANDIDATEN: 
scan de QR-code hiernaast 
of ga naar 
www.leefbaarvlaardingen.nl/
onze-kandidaten/

Shauna Jansen-
Njegovan

10

Albert Don

7

Henry Elvers

4

Ivana Somers-Gardenier

1

Ralph van der Windt

8

René Vastbinder

5

Rianne Molenaar

2

Emma Hameetman

9

Nina Willemse-
Meulendijk

6

Nikola Njegovan

3
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Een persoonlijke terugblik

INTERVIEW MET IVANA SOMERS-GARDENIER (LINKS) EN RIANNE MOLENAAR 
WAARIN WORDT TERUGGEBLIKT OP DE AFGELOPEN VIER JAAR. 

Sinds 2019 In de coalltie en het college, 
hoe hebben jullle dat ervaren? 
lvana: Toen we in 2019 in de coalitie stapte, ontdekte 
we binnen 6 weken dat we niet in een gespreid bedje 
terecht waren gekomen. 
Vlaardingen bleek feitelijk financieel bankroet  en 
wij stonden aan de lat om de puinhoop van onze 
voorgangers op de ruimen en dat hebben we gedaan, 
samen met onze partners. Weglopen was voor ons geen
 optie. Je laat je stad niet in de steek als het moeilijk wordt!

Hoe glngen jullie hlermee om? 
Rianne: We stonden voor hele moeilijke keuzes en dan wordt het ook best spannend in een nieuwe coalitie. 
Voor Leefbaar was het verhogen van de OZB wel de meest pijnlijke maar we moesten wel anders hadden we 
het zwembad of de Stadsgehoorzaal moeten sluiten. En dat is voor ons echt een brug te ver, die horen in 
ons leefbaar Vlaardingen. 

Wat hebben jullie wel kunnen doen? 
lvana: Ook met € 0 kun je belangrijke zaken voor je stad realiseren, alleen zijn die dingen minder zichtbaar. 
Een paraplubestemmingsplan wonen en een nieuwe woonruimteverordening zijn voor Vlaardingen van 
cruciaal  belang om effectief te kunnen handhaven op woonoverlast maar het zijn geen 'sexy' onderwerpen
om mee in de krant te komen. 

Waarom is er bijna geen media aandacht geweest van gestarte bouwprojecten? 
lvana: Ja, dat is wel bizar. We hebben samenwerkingsovereenkomsten getekencl voor bijna 3.000 woningen 
maar ik heb nog geen paal geslagen. Niet omdat er geen palen de grond ingegaan zijn in de afgelopen 3 jaar, 
maar omdat door de coronamaatregelen dit soort feestelijke bijeenkomsten niet konden plaatsvinden. 
In de aankomende jaren moeten er nog veel palen geslagen gaan worden, vandaar dat wij de vaart erin willen! 

Welk effect heeft corona op jullie? 
Rianne: Wij hebben allebei veel leed gezien en helaas ook zelf van dichtbij ervaren. lk heb veel ellende op 
mijn werk gezien en Ivana is haar vader verloren aan deze rot ziekte. De eenzaamheid bij ouderen en jongeren, 
de tweedeling in de maatschappij tussen wel en niet gevaccineerde en het gepingpong met de maatregelen 
die je op enig moment zelf ook niet meer uit kan leggen, dat heeft toch effect op iedereen.


