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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Veel meer aandacht voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) bij de uitvoering van (tijdelijke)
bouwwerkzaamheden. Deze zijn echt ondermaats geweest het afgelopen jaar.
Voorbeelden hiervan zijn de volgende:
- bouwwerkzaamheden bejaardentehuis einde Holysingel waarbij fietsers over de rijbaan zouden moeten rijden
(tijdelijk verkeersbord nog zichtbaar op streetview). Hierbij zouden dus ook kinderen en gezinnen met kinderen met
de fiets over de rijbaan moeten rijden waar (vracht)verkeerd 50 km/u mag rijden;
- verschillende werkzaamheden aan fietspaden langs de Holysingel en Westlandseweg waar borden op het fietspad
zijn geplaatst zodat doorrijden niet mogelijk is. Alternatieven waren er veelal niet of erg gevaarlijk;
- totale afsluiting kruising van Hogendorplaan / Rotterdamseweg nabij veel scholen waardoor langzaam verkeer over
grote afstanden wordt omgeleid of dat omleidingsroutes belanden in andere werkzaamheden.

Er is m.i. vanuit de gemeente als opdrachtgever nul komma nul aandacht bij dergelijke werkzaamheden voor
langzaam verkeer. Ook dat zijn bewoners van de gemeente.
Soenda,
- Het streven naar een stad waar veiligheid centraal staat voor iedereen!
Remonstranten
- Een schone stad
Vlaardingen,
- Een groene stad, niet alleen in de polders eromheen maar ook IN de stad
Vlaardings
- Een positieve manier van communiceren met de burgers via de sociale media.
Musical
- Het voorkomen van onnodige vragen die leiden tot teveel werk voor de ambtenaren. De ambtenaren moeten zich
Gezelschap,
kunnen richten op het ontwikkelen van de stad, niet op het verklaren van onnodige vragen.
burger,BABS
- Durf eens hoogbouw te ontwikkelen door creatief met de ruimte om te gaan ipv alleen maar laagbouw.
- Ondersteun het culturele leven door ze te waarderen, een plek te geven en het belang van cultuur als sociale
cohesie van een stad te erkennen.
Onderverhuur verbieden
Banketbakkerij
Parkeren goedkoper of 1 uur gratis .
Jan boer
Kruispunt bij de visbank aanpakken levens gevaarlijk daar.
Centrum aanpakken iedereen hoor daarover .
Meedenkend
Het doortrekken van het dubbele fietspad vanuit Schiedam Zuidzijde(Laan van Bol;es) richting viaduct
inwoner van de
lepelelaarssingel. Dit achterlangs de Kerk van Nazerener, voormalige sportvelden HVO, Sportcentrum Vlaardingen
Stad Vlaardingen en Gasunie=station. Een ruime route met veel rust en ruimte en een mooie zonzijde. De nieuwe bewoners van de
Zwanensingel zullen u er dankbaar voor zijn om het fietsverkeer op de Zwanensingel te ontlasten.
Rogplus

De mantelzorgers moeten meer ondersteuning krijgen,
er wordt nu meer van ze verwacht gezien de wachtlijsten en de kwaliteit in de zorg. Je kunt dan
ook bezuinigen op langer termijn. Geef ze een bedankje in de vorm van huishoudelijk hulp hoe we het 2 jaar geleden
geregeld hadden. De HHT regeling.

Daarnaast de stad loopt leeg, zorg dat leegstand benut wordt voor projecten zoals begeleid wonen, of vluchtelingen
en zorg dat er weer winkeliers komen. Dus zorg dat het parkeren minder duur wordt. Ik sta goedkoper in Rotterdam.
En in maasluis pakeer ik gratis.
En zorg voor goede speel tuinen voor kinderen. Hier loopt vlaardingen ook echt in achter.
Ik zou het ook fijn vinden als we ook aan verduurzamen doen, bijvoorbeeld wees makkelijker met eigen pakeer
plekken om te laden mensen willen graag verduurzamen maar kunnen dit nu niet omdat ik geen oplaad punt kan
maken voor een elektrische auto omdat ik geen eigen oprit heb (kortom rijken worden rijker en de armen armer ook
jan modaal in de rijtjes woning.)
Laat ons weer trots zijn op vlaardingen! Dat ben ik nu niet. Succes met het akkoord
verduurzaming woningen
UN1EK onderwijs Het onderhuren van woningen (aan uitzendbureaus) verbieden. Arbeidsmigranten voelen zich niet verantwoordelijk
voor een prettige leefomgeving. Zij bezetten huizen in de Westwijk die voorheen prima starterswoningen waren en ze
vervuilen de (eigenlijk prima) wijk die daardoor niet zo goed bekend staat, helaas!!

Bijlage
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Bijlage
Zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad. Vlaardingen heeft geen leuk centrum meer om te kunnen winkelen.
Leuke winkels verdwijnen en er komen stomme winkels voor terug. Het winkelcentrum heeft een flinke opknapbeurt
nodig waardoor het voor winkeliers en voor publiek weer aantrekkelijk wordt om naar Vlaardingen te komen. Horeca
en evenementen horen daar ook bij.

Bereikbaarheid vanuit R'dam. Metro's die 24/7 rijden of er in iedergeval voor kunnen zorgen dat studenten niet altijd
in R'dam hoeven wonen, maar ook in VLD.
Internationale studenten kunnen bijv. weer geld meenemen naar deze stad en toerisme.
De overlast die veroorzaakt wordt door personeel uitzendbureaus. Woningen opgekocht door uitzendbureaus (zoals
Stipt), worden volgepropt met uitzendkrachten met als gevolg heel veel geluidsoverlast. En niemand die er wat aan
doet. Heel ons woongenot is weg, het is vreselijk!
Inwoner /
Bestuurslid
Stichting
Mountainbike
Broekpolder

Twee onderwerpen:
1) onttegelen: in publieke ruimtes tegens vervangen door groen perken en via subsidie inwoners stimuleren om
tegels in de tuin te vervangen door groen.
2) hervorming budgettering groenvoorziening: deel het budget van de groenvoorziening op per wijk en bestemming.
Hierdoor meer inzicht in bestedingen en resultaten.
Renovatie Liesveld. Te veel leegstand, armoedig stadcentrum.
Laatste jaren zijn de regionale belastingen sterk toegenomen. Ik voorstel om de komende periode te bevriezen.
Door parkeerbeleid binnen het centrum zijn we genoodzaakt om naar ander stad te gaan. De tarieven voor betaald
parkeren zijn enorm gestegen. In de rustige delen rondom centrum kan betaald parkeren heel goedkoop worden.
Ik zie dat er in ons wijk weinig aandacht wordt besteed voor al de bomen die als wild groeit. Die worden niet
gesnoeid.
Bij nieuwe woonwijken gaan alle verkeer naar bepaald uitgangsroute van de straat. Dit zorgt meer verkeer bij de
kruising.

Stichting
Stadshart
Vlaardingen

Upgraden binnenstad....en nu geen organisaties van buiten de stad met steeds weer goed bedoelde plannen, maar
luisteren naar de Vlaardingers. Zij houden van hun stad en wensen het allerbeste.
Het onderwerp “natuur-inclusief bouwen” mag niet intbreken in het coalitieakkoord. Een groene, biodiverse
leefomgeving is cruciaal voor het welzijn van bewoners. Als we geen aandacht besteden aan dit thema, wordt alles
volgebouwd zonder de kansen die de woningbouwopgave biedt te benutten voor een aantrekkelijke woonomgeving
voor zowel mens als dier.
Het verbeteren van de lokale media, het maakt mensen betrokkener bij je stad en als politiek zit er druk op om nog
beter je werk te doen. Daarnaast is het belangrijk om te investeren in de aantrekkelijkheid van de stad, dat kan op
verschillende manieren: denk aan meer geld voor het onderhoud van de buitenruimte, meer muurschilderingen,
maar ook meer organiseren van evenementen en het bruisend houden van je stad voor jong en oud. Oh ja, en noem
iets over hoe de de politieke betrokkenheid van de Vlaardingers gaat vergroten, zodat we over vier jaar weer
minimaal boven die 50% opkomstpercentage zitten. En tot slot uiteraard de woningnood en de
hoogwaterproblematiek, zonder die onderdelen te noemen sta je voor schut.
Het maken van een groen dak op de parkeergarage van de Hoogstraat.
Deze etage is afgesloten ivm overlast van hangjongeren.
Dus ruimte zat voor een groene binnenstad.
Veilige en toegankelijke verkeerssituaties. Er zijn veel aanpassingen en verbeteringen van stoepen en straten
geweest. Tijdens de werkzaamheden in het resultaat wordt niet aan de verschillende gebruikers gedacht, veel
onlogische en onveilige situaties ontstaan. Meer praktijk controle
Jeugdzorg en de verbetering daarvan!
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Veiligheid, op dit moment voelt Vlaarding echt niet veilig.
Winkels in de stad en parkeergelegenheid.
Meer groen.
De vervuiling van Vlaardingen is te gek voor woorden aan het worden. Meer het zwerfafval opruimen en meer
verbaliseren hierop.

Dat het op straat wat schoner gehouden mag worden. En niet alleen rond het stadhuis.
Er is veel duivenpoep op straat. Is niet heel fris.
eerlijkeid naar de burgers toe, dus eerlijke begroting, 2 straatvuil, 3 veiligheid, 4 criminaliteit en drugs bestrijding.
Waarom 1 alles wat er bekonkeld wordt komt niet bij de burgers 2 wijst zichzelf echt een gore stad, 3 en 4 moet veel
harder aangepakt worden en nakomen wat er beloofd wordt
Investeren in Binnensport-accomodatie westwijk. Door het sluiten van de westwijkhallen zitten wij in Vlaardingen met
een tekort van 2 hallen waar veel sportorganisaties problemen van ondervinden. Het veranderen hiervan lijkt weinig
haast te hebben, die het wel zou verdienen.
Stadsgehoorzaal moet blijven.
1,laadpaal klevers aanpakken en strafbaar stellen
2,koopcontracten met parkeren op eigen grond in vlaardings geluk handhaven en landje pik terug draaien. Echt
tekort aan parkeer plaatsen
In het kader van de afvalstroom, invoeren van aparte (oranje) kliko voor het inzamelen van plastik en blik. Het
restafval belasten per vuilniszak. Nu wordt er echt van alles in de containers gegooid. Kijk eens bij de gemeente
Apeldoorn. Daar was het prima geregeld
Afvalinzameling dat kan velen malen beter dan zo als het nu gaat.
Door op elke werkdag 2 vuilniswagens te laten rijden voor gft en papier.
Zo kan je op 1dag 2 wijken te gelijk doen dus op maandag ook wat nu de dinsdag wijk is tegelijk doen.
Op deze manier kan je in 1 week tijd heel Vlaardingen van gft en papier ontdoen.
Kan je ze de andere 3 weken inzetten om grofvuil en illegale gedumpte vuil op te halen.
En ook echt elk grondgebonden woningen verplichtingen via de APV een gft en papier kliko’s te hebben.
Bovenaan een integrale aanpak van de problemen in de aanpaksgebieden VOP, Muwi, Hoofdstedenbuurt en
Zuidbuurt. Een goed begin is gemaakt, ik hoop dat we hier een enorme grote slag in kunnen gaan maken.
Daarnaast Vlaardingen schoon, vooral winkelcentra en de routes van en naar school zijn sterk vervuild.
Veel verpakkingsmateriaal van afhaal maaltijden bij de winkelcentra en blikjes (red Bull, cola, bier) en zakjes van
koek, chips en snoep liggen overal verspreid.
En vlinder- en bij vriendelijke bermen en ruimte voor meer biodiversiteit zou ik erg waarderen.

r

Sc twist

Geluidsschermen A20 achter McDonald, ondertunneling Marathonweg, geluidsoverlast Marathonweg,
geluidsoverlast racende motoren en auto’s, meer blauw op straat.
Nieuwe sporthal van sc twist moet zo snel mogelijk gebouwd worden

Bijlage
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Bijlage
TOEKOMSTVISIE 1) Immigranten (zo min mogelijk) niet naar binnen halen, krijg je niet meer weg en kost bakken
met geld en nemen huizen / zorg en banen in van onze eigen bevolking...
2) Huizen bouwen voor onze kinderen; (met toenemende immigranten moet je 3x zoveel bouwen
als nu)
3) Centrum -> leegloop hoe om te keren? ondernemers steunen en zorgen dat ze blijven (nu
laten we ze vertrekken. neem C&A; gaat vertrekken waarom niet in het "nieuwe V&D" pand gestuurd met gemeente
betaald min 50% van de huur en laten we dat ook met ander bedrijf doen /combineren en dan kijken of zoiets wel
werkt... wat je kwijtraakt komt niet meer terug! Waarom niet ondersteund... dit kost geld weet ik, maar het kost
meer dat ze vertrekken -> nu krijg je een steeds minder aantrekkelijk centrum waar de neerwaartse spiraal harder
gaat draaien zodat alles verdwijnt, bedrijf A B C D zijn verdwenen, minder mensen minder omzet, minder
aantrekkelijk dus gaan de winkels E F G enzv ook weg zodat het allemaal verdwijnt...
4) Pasjes op vuilcontainers heeft 800.000 euro gekost welke idioot heeft dat verzonnen? dat is
pas geld weggooierij had dat in de C&A gestopt en centrum ontwikkelen.. (nu staan er soms zakken naast omdat
mensen het niet weg kunnen gooien) (zoiets had ik laatst ook bij een benzine station, moest ik even naar de WC
maar die was afgesloten! Dan maar in de bosjes plassen... Waarom heb je een WC die op slot zit?)
maak iets logisch en hou het simpel..
5) Geen dure en onzinnige kunst; je hebt er niets aan! het kost klauwen met geld... en ziet er vaak
niet uit..
6) Minder regels voor wat mag / verboden is laat iedereen en de ondernemers doen wat hij wil,
tenzij het echt overlast is met een goede onderbouwde reden...
7) De krabbenplas volgieten met chloor, dan hebben we hopelijk geen blauwalg meer...en kan
men gewoon buitenzwemmen in VLD (gemiste kans van B&W om van het Shellpark niet het sportpark van heel Vld
te maken, nee we maken wel Polderpoort? Geen zwembad, 2x sintelbaan vernieuwd geen tennis park geen midget
golfbaan enzovoorts echt een gemiste kans, en natuurlijk heeft Vld weer veel geld gekost.. het Shell park was
compleet en het koste de gemeente geen drol om het te krijgen, alleen zwembad kost wel geld qwa filtering /
onderhoud....
8) komen we gelijk op het zwembad de Kulk, dat zal ook wel weer naar Schiedam gaan met de
instelling van Vld...

Parkeren van bedrijfsbussen in de straten van het centrum met name omgeving Huijgensstraat en HR Holstraat.
Hele weekenden en dagen staan er bedrijfsbussen voor de deur. Hier zijn toch ooit afspraken over geweest ? Buiten
de stad deze ondingen.

Gemeente DH

Betaalbare woningen, onder andere voor jongeren. Wil je de stad levendig houden dan is het ontzettend belangrijk
dat jonge mensen in de stad kunnen blijven.
Verkeersveiligheid .... bijv te hoge snelheid.
handhaving parkeerbeleid
Handhaving vuil op straat
Leegstand winkels centrum
Woningen jongeren
Groenbeleid in stad maar ook broekpolder
Zichtbaarheid en toegankelijkheid politiek
Vluchtelingenbeleid
Hondenuitlaat routes
Zichtbaarheid handhaving
Nieuwbouwwoningen voor alleenstaande starters
De leegstand van de winkels in winkelcentrum Liesveld. Het is treurig om aan te zien om dat er steeds meer panden
leeg komen staan. Het zou de leefbaarheid van de stad een enorme boost geven als dit probleem constructief en
met enige spoed aangepakt wordt. Kan het nieuwe collega nadenken over welke maatregelen op korte termijn te
nemen zijn om de drempel voor retailers en ondernemers te verlagen zich in het stadshart van Vlaardingen te
vestigen.
-Meer groen in de stad.
-Aanpassingen op 50 km wegen waar nu soms 100 km wordt gereden. Denk hierbij aan de westlandseweg ter
hoogte van de woonboulevard.
- strenger optreden tegen criminaliteit.
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Iedereen parkeren met vergunning in eigen wijk. Sporten voor kinderen die het niet kunnen betalen. Geen huizen
bouwen in de Broekpolder. Handhaving moet strenger letten op foutparkeerders. Binnen stad weer leefbaar maken
,dat het weer een winkelcentrum wordt.
De nieuwe sporthal moet er zo snel mogelijk komen. Het is al een hele tijd een probleem om een fatsoenlijke
sporthal te krijgen in vlaardingen voor training en er is er niet 1 die in aanmerking komt ok wedstrijden te spelen voor
de eerste handbal teams die op een aardig niveau mee draaien.

mijn hele gezin
Nvt

Bewoner

geen

Sc Twist

.

Overlast honden en katten. Snelheid en roodlichtcontrole. Afval op straat. Hondenpoep op straat, fors bekeuren waar
mogelijk.
Journalistiek.
Daar ben ik weer met mijn stokpaardje. Op 1 AD-journalist na zijn er geen professionals bezig met het uitvoeren van
journalistiek in Vlaardingen.
Een plan en een serieuze investering op dit gebied door een nieuw college zouden werken als
bezuinigingsmaatregel: door de aanwezigheid van journalistiek wordt alles en iedereen scherper in de stad. Prioriteit
nummer 1 wat mij betreft. Niet voor mezelf, maar voor mijn stad.
Ophalen glas.
Groen en papier worden opgehaald maar glas niet. Vreemd! Het is nu lastig voor elke bewoner om het glas te
brengen, enkele straten verder. De glascontainers in de wijk leveren voor bewoners daarnaast geluidsoverlast op.
Veiligheid je s’avonds veilig voelen op straat en bij winkelcentra’s Gekoppeld aan hangjongeren. Ook mag er wat
aan de drugshandel gedaan worden op diverse parkeer plekken. Aanpak stadshart winkels verdwijnen geen
gezelligheid meer. Kijk eens naar Maassluis winkelcentrum Koningshof is gezellig gratis parkeren
30 km op drukke zones of in heel de gemeente . Meer controle's op div. racebanen (Holy singel lepelaarssingel
westlandse weg etc.etc) met camera's geluid meting (motoren) scooters niet op de fietspaden b.v. langs de vaart
.Meer controle op afval bij containers
m.v.g.
Nieuwe sporthal. Zoals u alle weet is er een tekort aan sporthallen in Vlaardingen met het sluiten van de westwijkhal.
Dus zijn wij genoodzaakt elders in de omgeving een hal te moeten huren. Dit is natuurlijk een vreemd gegeven dat
een Vlaardingse club zijn thuiswedstrijden in Schiedam of Maassluis of zelf nog verder moet spelen.
hondenbelasting afschaffen, betaald parkeren afschaffen, minder laadpalen voor electrische auto's

Bewoner centrum Verbetering/egalisering van de voetpaden in het centrum .
Meer woningen voor jongeren maar geboren in Vlaardingen eerst .
Vaart maken met besluit bouw sporthal claudius civilislaan (naast VOS college)
Een nieuwe sporthal in de Westwijk.
Sc twist
De sporthal in de westwijk moet weer open.
Gewoon burger
Leegstand winkels Vlaardingse binnenstad. Centrum wordt steeds ongezelliger.
Bestrating Carry Pothuiskade en omgeving is hoognodig aan renovatie toe.
De nieuwe sporthal in de Westwijk, nadat de oude afgekeurd is. Op dit moment moet de verenging SC Twist
(handbal en korfbal) in andere zalen trainen en spelen. Hierdoor wordt het iedere keer hopen dat een zaal
beschikbaar is in de buurt en met de nieuwe sporthal zou dit probleem verbeterd / verholpen worden.
De sport hal in de westwijk om dat we nu soms moetten uitwijken naar omliggende gemeentes

Particulier

De sporthal voor de sport club Twist! Met het afkeuren van de Sporthal Westwijk hebben we geen vaste sporthal
meer.
Bouw van de in 2016 beloofde sporthal in de Claudius Civilislaan, zodat de vereniging niet elke week opnieuw
opzoek hoeven naar speeltijd in andere steden waar dan de thuiswijdstrijden gespeeld kunnen worden.

Bijlage
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Bijlage
Hallo Goedenavond,
Er mag wat mij betreft meer aandacht naar veiligheid en schoon in Vlaardingen. Bijvoorbeeld en vooral tegenover de
Kulk is het triest gesteld met de veiligheid en met het toezicht en onderhoud. Het is er ronduit smerig (onvoldoende
toezicht), geen camerabeveiliging. Er wordt ingebroken in voertuigen, onvoldoende handhaving, en er wordt volop
gebruikt. Het is een chill plek voor gebruikers en wellicht ook dealers (geen handhaving of Camerabewaking). En
daar lopen dan in het weekend in alle vroegte ouders met kleine kinderen doorheen te huppelen om naar zwemles te
gaan. Ditzelfde, veiligheid en schoon, geldt ook voor het terrein van de meubelboulevard en vooral de groenstrook
vlak naast de brandweer.
Hopelijk kunnen jullie dit op de agenda zetten.
En een ander punt. Zet het V&D pand in voor de vluchtelingen of geef kleine ondernemers er een ruimte om met een
kraam te staan als een soort binnenmarkt. Zoiets als de swanmarket in het vannellegebouw. Beetje meer reuring in
het centrum.

s.c. Twist
SC Twist
Sc twist
Sc Twist

S.C. Twist
Twist

Sc twist

Gr.
Leegstand van winkels
Centrum moderniseren
De bouw van de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan.
De nieuwe sporthal in de westwijk mag niet ontbreken. Het plaatsen van deze sporthal is cruciaal voor de
ontwikkeling van sport in Vlaardingen.
!!!
Nieuwe sporthal, behoeft geen verdere toelichting!
meer straten met een snelheidslimiet van 50km/uur naar 30km/uur. dit zorgt voor veiligere wegen en minder
geluidsoverlast.
Leegstand van winkels tegengaan
Zorgen voor woningruimte
Modernisten van centrum, maak Vlaardingen aantrekkelijk om te bezoeken
Veiligheid, maatregelen tegen overlast jongeren en discriminatie
Het verwezelijken van de nieuwe kantine en vooral sporthal zodat de sporters van vlaardingen weer een sportzaal
hebben!
Het weghalen van de sporthal westwijk, waarom die niet weg moet is omdat we anders geen goeie hal hebben om in
te trainen en wedstrijd te spelen aangezien de bouw van onze eigen hal alleen maar word uitgesteld! En tevens de
reparatie voor de sporthal is goedkoper dan het weghalen van de sporthal!
De nieuwe sporthal bij het terrein van sc twist. De vereniging heeft weer behoefte aan een eigen hal waar de
wedstrijden gespeeld kunnen worden

Een nieuwe sporthal zodat verenigingen niet hoeven uit te wijken naar een andere stad om thuiswedstrijden te
spelen
Bouwen van een nieuwe sporthal zodat verenigingen niet uit hoeven te wijken naar een andere stad voor de
thuiswedstrijden
Dierenweide het Schoner, schoner, schoner.
Hof
Oude en dichtgespijkerde panden snel opknappen.
(bewoner/vrijwillig Waar nodig slechte bestrating herstellen.
er)
Meer aandacht en handhaving voor te hoge snelheid en harde motor/brommer geluiden.
Sc twist
Definitief besluit voor de Bouw van sporthal westwijk.
Fijn voor de club als we weer een zaal hebben die voldoet en waar we met elkaar kunnen spelen entrainen. Nog
belangrijker voor de wijk om voor scholen, activiteiten en andere verenigingen ruimte te hebben om te sporten en
bewegen.
De nieuwbouw van de sporthal aan de claudius civilislaan in de westwijk… Duurt nu al veel te lang, loze beloftes,
geen actie. Hoe lang moet het VOS en Twist nog wachten? Zij worden al jaren aan het lijntje gehouden.
S. C. Twist

Nieuwe sporthal
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S.C. Twist
Prive

Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Bijlage
Woningbouw in het hogere segment mogelijk maken, goed voor de omzet bij de winkels en leidt tot doorstroming in
de woningmarkt, tot wel 3 of 4 verhuisbewegingen.
Bij nieuwbouw in het onderste segment, blijft de stagnatie voort duren, en lijdt tot vertrek van beter gesitueerde.

Nieuwe sporthal ter vervanging van die van de westwijk
Een sporthal voor S.C. Twist
Levend stadshart met mooi gecentreerde horeca. Potentie vd stad wordt totaal niet gebruikt en straalt verloedering
uit. Dat werkt verloedering in de hand
Oog voor de buitenruimte. Wij wonen al deie jaar in een bouwput waar bewoners niet bij betrokken worden. Dat
straalt uit dat de gemeente niet veel op heeft met haar bewoners.
Voorzieningen voor ouderen.
Een grote sporthal in de westwijk zodat er weer normaal gesport kan worden
De huisvesting van jongere NEDERLANDSE starters (geen arbeids migranten!) moet veel sneller kunnen, 6-10 jaar
op een wachtlijst staan is veel te lang! Doel zou max 2 jaar moeten zijn. Op de één of andere manier lukt het altijd
om arbeidsmigranten te voorzien van woningen terwijl Nederlandse jongeren er zelf ook om zitten te springen! Voer
de woonplicht in voor iedereen die een huis koopt!

Twist handbal

we willen een nieuwe sporthal zodat verenigingen niet hoeven uit te wijken naar een andere stad om een
thuiswedstrijden te spelen
Nieuwe Sporthal
Renovatie van diverse fietspaden. Tegels los, wortels door asfalt. Gevaarlijk en aansprakelijkheid. Fiets eens mee.
Groen/straat onderhoud. Opgeruimde/verzorgde omgeving geeft signaal af.
Tijdelijke webcams bij afvalcontainers. Preventie. Mag met oud en nieuw ook.
Verbod APV open vuur in tuin. Rookoverlast, hinderlijk en co2
@burgemeester kom eens bakkie doen, leg ik het verder uit. Geboren en getogen Haringkop

Een nieuwe sporthal, waar op zijn minst handbal wedstrijden gespeeld kunnen worden. De jeugd heeft de toekomst,
hou ze fit en van de straat! En een gezonde sociale basis in Vlaardingen, maakt dat het aantrekkelijk is en blijft om
met jeugd in Vlaardingen te wonen. Dat in combinatie met het vlot trekken van de binnenstad, zo zou Vlaardingen
een stuk aantrekkelijker worden.
Bizar dat zelfs nu de westwijk hal die per direct uit gebruik is genomen, en nog steeds niet een beloofd alternatief is.
Zie eerdere beloftes en stukken, o.a. SC Twist moet nu regelmatig uitwijken naar omliggende gemeenten om
wedstrijden te kunnen spelen.
Vitaemino

Vitalisering Binnenstad!
er moet serieus werk worden gemaakt van Citymarketing en er moet een centrummanager aangesteld worden die
sturing geeft.
Er zijn genoeg voorbeelden elders in het land dat het heel doeltreffend kan zijn.
De afname van de leegstand zorgt er snel voor dat de manager zichzelf terugverdient.
Er zijn de afgelopen jaren alleen maar plannen en bijeenkomsten geweest maar vooralsnog geen resultaat.
Het zou mooi zijn als er een plek komt om een tiny house neer te zetten. Dit te bevoordeling van groen wonen. Als
er mensen uit Vlaardingen hier aan deel willen nemen komen er huizen vrij voor starters. Het is eenvoudig en snel je
hebt alleen een stukje grond nodig waar je dan off grind een tinuhouse op neer kan zetten.

Sc twist

De kinderen hebben zo snel mogelijk eigenlijk plekje om lekker voluit te kunnen sporten.
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Het bouwen van een nieuwe sporthal zodat verenigingen niet hoeven uit te wijken naar andere steden om hun
"thuis"wedstrijden te spelen.
Ik zou graag willen zien dat de Broekpolder groen blijft en dat er geen huizen worden gebouwd. Nu gaan jullie
beginnen met saneren van de grond, tweede stap is huizen bouwen.
De Broekpolder moet een recreatiegebied blijven.

Bijlage

Sporthal Westwijk
Sc Twist
Geen

De nieuwe sporthal
De sportvoorzieningen en sportmogelijkheden in Vlaardingen, omdat dit een belangrijk fundament is voor
lichamelijke en sociale ontwikkeling en interactie. Met name voor de jeugd, maar ook voor volwassenen. In het
coalitieakkoord zou dit daarom benoemd moeten worden en ook navenant begroot.
Zoals het NOCNSF het omschrijft: "Sport verbindt en verbroedert. Het zorgt voor meer begrip en respect voor elkaar,
en daarmee voor een beter evenwicht in de samenleving, wat we juist nu goed kunnen gebruiken".
Bron: https://nocnsf.nl/we-winnen-veel-met-sport/sport-en-sociale-cohesie
Bij voorbaat dank voor uw aandacht voor mijn ingebrachte thema, en succes met het komen tot een wijs en gedegen
coalitieakkoord.

Sc.twist

.
Kwaliteit impuls openbare ruimten en opknappen leegstaande panden ( bv oude brandweerkazerne)

Sc twist

De nieuwe sporthal. Deze moet echt komen!
ihkv sport, vitaliteit en gezondheid.
Aanpak leegstand gemeentelijk bezit gebouwen en verloedering van de stad (vervuiling en onderhoud achterstand)
Actief verloedering bestrijden; meer schoonmaak, onderhoud openbaar groen, onderhoud woningen verplichten,
minder arbeidsmigranten, centrum en omgeving aantrekkelijk maken (sloop ongebruikt winkeloppervlak), diverser
woningaanbod voor meer koopkracht in de stad.

Sc twist

De start van de bouw een sporthal in de westwijk. Er is geen sporthal voor de binnen sporten. Die moeten nu
uitwijken naar Maassluis en Schiedam. Dit is geen goede zaak voor de sport en verenigingsleven.
In aanvulling op mijn vorige input via deze weg op een ander mailadres op 12 april:

Samenvatting
Podium voor
Hopelijk komt er in het coalitie programma meer oog voor de waarde van de historische kern zoals de Hoogstraat
online democratie
voor startende en nieuwe ondernemers i.p.v. een focus op het verhuizen van ondernemers naar andere delen in het in Vlaardingen
centrum zoals Liesveld. De focus moet denk ik liggen op radicale transformatie van het Liesveld op lange termijn en .pdf
vergroening over de hele binnenstad; laten we dan ook de mooie ideeën die er al zijn gaan benutten en het gesprek
met initiatiefnemers aangaan.
Samengevat: ik vind dat er meer aandacht zou kunnen komen op het behouden en ook aantrekken van nieuwe
ondernemers naar historische straten als de Hoogstraat. Dat gebied is belangrijk voor de identiteit van Vlaardingen
en niet per se het Liesveld gebied. Ik vind dat het verkennen van hoogbouw en meer focus op wonen op het Liesveld
samen met vergroening van het hele centrum en de waarde van historische straten voor ondernemers onderdeel van
het coalitie programma zou moeten worden. Ik betwijfel namelijk of we genoeg winkeloppervlak in het centrum (lees:
Liesveld) nodig hebben, nu en in de nabije en lange termijn.
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Vlaardingen economisch en cultureel versterken
Zorgen voor woonruimte voor iedereen
Meer aandacht en geld voor groen, vergroening, recreatie en goede fiets- en wandelpaden.
Meer aandacht en geld voor preventie van gezondheidsproblemen.
Benut de kracht van de Vlaardingse ondernemers, vrijwilligers en organisaties in samenwerking
Meer participatie vanuit de burgers.

VSA

Deelname coalitie moet volgens verkiezingsuitslag samengesteld worden ,waarom ? Luister naar de stemmers ,
waar stem je anders voor!! Opmerking , dit formulier is waardeloos opgesteld , waar is de vraag over de
samenstelling ??
Voldoende sport mogelijkheden voor de mensen in Vlaardingen. Specifiek in de westwijk waar nu door sluiting van
de Westwijkhallen een flink te kort aan speel en trainingsruimte is!
Ook een goed zwembad mag in een gemeente als Vlaardingen niet ontbreken!

voorzitter
Huurders
Belangen
Vereniging

de leefbaarheid/voorzieningen realiseren en in stand houden in de wijken van de stad, zoals de Hoofdstedenbuurt.
Nu geen buurthuis meer (wegbezuinigd), zou wel fijn zijn als die weer terugkomt, bv op de bouwspeelplaats die niet
meer gebruikt wordt
Het behoud van de Stadsboerderij Holywood, bezuinigingen daarop terug draaien.
De bowlingbaan gaat ook weg, wat voor de jeugd ook weer een gemis is. Kan er nou echt niet zo iets terugkomen.
Wordt er niet gezelliger op zo. Zorg dat je je als politieke partij of college je eens laat zien in de wijk.
Jullie zijn altijd welkom.
Succes met de komende raadsvergaderingen.
Mvrgr. Henk Roodenburg

Atletiek
Vereniging
Fortuna

In het coalitieakkoord mag zeker een nieuwe accommodatie voor onze vereniging niet ontbreken. De atletiekbaan
zoals deze nu ligt aan de Watersportweg is duidelijk aan vervanging toe. Met vorige college een intentieverklaring
overeengekomen en zou graag deze in volgende bestuursperiode geeffectueerd zien. Wij als vereniging zijn bereid
om mede te investeren in andere accommodatie.

gewone burger

Ik heb alle verkiezingspapieren (inclusief de taalfouten van D66) van de coalitiepartijen naast elkaar gelegd. Ik woon
in het Centrum dus daar heb ik speciaal naar gekeken. (het belangrijkste is het herstellen van vertrouwen in het
stadsbestuur (afgelopen 12 jaar een aanfluiting). Al 12 jaar wordt door alle partijen, onder het motto: Schoon, heel en
veilig/ en alles wat daar onder valt, beloofd om dat aan te pakken: het wordt niet gedaan. Afbreken Liesveld: wie
heeft dat bedacht? Met een busbaan en afsluiten van het doorgaand verkeer is iedereen blij. Het centrum van
Vlaardingen dient een absoluut speerpunt te zijn: van elke partij. Samenvattend: alles wat genoemd onder de
plannen met het Centrum moet daadwerkelijk uitgevoerd worden. De gemeenteraadsleden dienen contact te maken
met de burger. Graag ontvang ik een bevestiging van dit bericht en zou ik graag de burgemeester spreken: mijn
telefoonnummer is 2342050

Federatie

Groenplan voor de gehele gemeente, begroting onderhoud Broekpolder
Afvalcontainers .pasloossysteem.....voor.minder.bijplaatsingen.
meer.toezicht ...bijvoorbeeld camera's.

AOV

Het ontbreken dat de vele ouderen niet digitaal zijn, er wordt door elke organisatie aan voorbij gegaan. Dir is een
groot probleem doordat de ouderen aan informatie wordt ontnomen.
B.v. Stedin stuurt brieven dat op 3 en 4 mei 4 uur van het stroom worden afgehaald.
Dan staat erin de brief u kunt informatie tips vinden op de website van stedin.nl
Ja hoor heel leuk maar de ouderen hebben geen pc en zijn ook niet digitaal. Daar moet eerst maar eens goed over
nagedacht worden. Dat vind ik een heel belangrijk punt.
armoede, wonen en veiligheid

Bijlage
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Toch 2 zaken: Groene verbindingszones, Groen-rommel- terreintjes: Egels en andere beestjes zoals vogels moeten
de stad kunnen doorkruisen via groenstroken En moeten ergens rustig kunnen overwinteren/nestelen.
Zware maatregel maar doe iets aan het Liesveld. Misschien middenstuk afbreken en een mooi plein van maken.
Winkels aan de randen vullen zich dan vanzelf. (het Liesveld zoals het oorspronkelijk was gebouwd was ook veel
mooier)

Twist

Nieuwe sporthal in de westwijk
Veel meer controle op sociale dienst fraude. Dit scheelt de gemeente heel veel geld en dat geld kan besteed worden
aan projecten waarbij mensen in de bijstand ervaring met werken op kunnen doen. Het is toch te gek dat er op 1
werkeloze 4 vacatures zijn en er genoeg mensen die kunnen werken maar niet willen werken in.Vlaardingen
rondlopen. Ik weet uit ervaring dat er heel veel mensen er zo over denken. Zo krijg je minder uitgaven aan
uitkeringen en meer koopkracht in Vlaardingen. Nu roept iedereen Vlaardingen holt achteruit maar er gebeurd niets
Inspraak bewoners algemeen maar vooral nieuwbouwprojecten in Vlaardingen.
Bijv dok99 en jumbo is totaal geen inspraak door de genomen coordinatiebesluiten.
Verdichting Vlaardingen maak ik mij bezorgd over. Bouwen bouwen bouwen in de stad die.moet groeien...van
provincie en college...willen bewoners van vlaardingen dit wel? Vlaardingennis al dichtbevolkt..Dus meer
Meer groen om lekker in te zitten en te wandelen! En een schonere stad, dus zonder rondliggend afval.

Vlaardingen
Partners

Imagoverbetering van de stad / Citymarketing
Citymarketing draagt bij aan lange termijn doelstellingen van de stad door met het juiste imago aantrekkelijk te zijn
voor bewoners, bezoekers en bedrijfsleven. Met een goede positionering richting gewenste doelgroepen draagt
citymarketing bij de ambities t.a.v. sociale stijging, koopkrachtverbetering, verlevendiging van de binnenstad en
behouden en aantrekken van talenten waar te maken.
Hiervoor verwijs ik naar de kadernota Citymarketing 2022

Als privé persoon Een budget voor geweldige plannen uit de samenleving of de raad die ergens de komende 4 jaar naar boven komen.
Dat er dan niet gezegd hoeft te worden: geweldig plan, maar daar hebben we geen geld voor. Een soort
“scharrelbudget”. Maar niet te zuinig! Dat er echt iets van betaald kan worden. €250.000 zou ik zeggen. Incidenteel
geld.
meer zichtbaar handhaving ivm hoge snelheid/ bellen/ parkeerbeleid/ milieu overtredingen.
meer honden uitlaatgebieden/ paden in bijvoorbeeld bermen enz
groenbeleid, veel kap maar weinig compensatie zichtbaar
leegstand winkels centrum
politiek niet alleen zichtbaar tijdens verkiezingen maar ook daarbuiten
Betaald parkeren. Zodat de bedrijfsbusjes uit de wijk verdwijnen en ook alle auto's met buitenlandse kentekens.
Meer handhaving (blauw) op straat. Zodat alle mensen weer gewoon de verkeersregels hanteren en op normale
paarkeerplekken parkeren.
Instand houden voorzieningen in de wijk zoals een kinderboerderij en de natuur in wijken. Waarom? De afgelopen
jaren wordt er steeds verder op bezuinigd. Ook op de kwaliteit. Zo dreigt de Stadsboerderij te verdwijnen. Een van de
weinige voorzieningen voor kinderen met een educatief karakter.

Bijlage
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Leefbaarheid:

Bijlage

We zijn 1 van de dichtstbevolkte gemeenten van het land (we staan in de top 20) en er is weinig ruimte voor
nieuwbouw aangezien binnen de bebouwde kom alles al bebouwd is of een bestemming heeft. Inzien dat de stad
nog voller bouwen geen leukere stad geeft en bovendien niet nodig is. De afschuwelijke inbreiding / verdichting is
niet de oplossing voor de bouwopgave in dit land en zeker Vlaardingen hoeft die niet op te lossen. Laten ze maar
voor andere oplossingen kiezen.
Ook beter belangen afwegen: wat is nou belangrijker, de leefbaarheid van deze stad of reeds gemaakte afspraken
met stedelijke samenwerkingsverbanden? We moeten ons dus niet aan afspraken houden, dit moet je slim doen en
niet recht in het gezicht van de partners zeggen natuurlijk.
Bouwen voor Vlaardingers is een belachelijke visie in een land wat al 60 jaar zijn grenzen wagenwijd open heeft
staan. Vlaardingen moet hierdoor namelijk al vele migranten van over de wereld huisvesten dus voor Vlaardingers is
dan geen plaats meer, helaas maar wel de realiteit.

Pensioen

Verloedering en verpaupering van de stad. Veel leegstand van winkels. Zie Maassluis hoe het wel moet. Veel
2509.jpg
zwerfvuil en hondenpoep. Maar 1 agent in centrum. Forse man met baard. 's Avonds veel hangjeugd in centrum ,
wat een onprettig gevoel geeft. Geen politie 's avond te zien, en drukshandel bij visbank en hoek Liesveld. Scooters
die overal neergezet worden!

namens sv CWO, L.s.
gv Dynamiek en
Judovereniging
Recent hebben wij een gesprek gevoerd met wethouder Somers en beleidsambtenaar Mascha Verloop. In dit
Kai
gesprek hebben namens 3 betrokken sportverenigingen een plan ingediend voor het realiseren van een sporthal
naast het complex van sv CWO. Het plan is dus al bekend en de eerste acties zijn ingezet, maar bij deze willen wij
dit plan ook graag onder de aandacht brengen van de formerende partijen.

Ambitie sporthal
v4.pdf

Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Met sportieve groet,
namens de 3 betrokken verenigingen

Vlaardingen in
Beweging

Duurzame inzet van Bewegen als preventiemiddel in het sociaal domein. De grootste kansen voor een gezond en
vitaal Vlaardingen liggen in het meer laten bewegen van Vlaardingers. Een integrale en preventieve aanpak kan de
toenemende kosten in o.a. het sociaal domein verminderen. Meer Vlaardingers in beweging brengen kan hier een
belangrijke bijdrage aan leveren.

Bewegen als
preventiemiddel in
Vlaardingen (Input
coalitieakkoord
2022).pdf
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
Bijlage
De volgende onderwerpen mogen wat mij betreft niet ontbreken:
- Burgerparticipatie: hoe verhogen we de betrokkenheid van burgers bij de stad? De extreem lage opkomst bij de
verkiezingen geven voldoende aanleiding om meer werk te maken. Zelf heb ik als ambtenaar (uitzendbasis) 3 jaar
geleden gewerkt aan een onderzoek van digitale democratie met opties voor Vlaardingen waarin opties voor digitale
stadspeilingen/referenda, participatieve budgetten en openbare ruimte platform aan bod kwamen. Bijgevoegd stuur
ik een samenvatting van het hele onderzoeksrapport (van ruim 90 pagina's). Het rapport kan ik op verzoek nasturen;
het is intern in opdracht van Stedelijke ontwikkeling uitgevoerd. Het stelt mij teleur hoe weinig van deze bevindingen
zijn overgenomen, zeker in tijden van corona en de gebrekkige mogelijkheden om fysieke participatie uit te voeren.
Er zijn ook mooie gemeentelijke voorbeelden, zoals mijn.rotterdam.nl . Verder is het betreurenswaardig hoe weinig
samenwerking of in ieder geval contact wordt gezocht met initiatiefnemers van grotere ideeën en plannen, zoals
Stadslab Vlaardingen voor een ecologisch buitenbad. Veel tijd en moeite wordt door mensen gestoken terwijl de
gemeente samenwerking met initiatiefnemers als het om iets groters gaat bemoeilijkt. De gemeente Vlaardingen
heeft wat mij betreft dan ook het principe van ''Ja, mits...'' i.p.v. ''Nee, tenzij...'' voor ruimtelijke plannen niet
voldoende overgenomen als onderdeel van de nieuwe Omgevingsvisie.
- Duurzaamheid en energietransitie: in mijn ogen dient duidelijk in kaart te worden gebracht wat de energieopties tot
2030 gaan worden, wanneer deze opties gerealiseerd worden en hoe de participatie concreet wordt vormgegeven.
Er dient in mijn ogen vaart te worden gemaakt met het vaststellen van de derde startwijk. Met het oog op programma
Westwijk komen er hier mogelijkheden aan bod om koppelkansen te benutten. Verder is belangrijk dat er duidelijke
doelen voor deze collegeperiode (t/m 2026) in CO2 besparing worden vastgesteld van de hele gemeente en
onderverdeeld naar industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit. Dit geldt ook voor een vooruitblik naar 2030. Voor
wat betreft participatie zou in navolging van landelijke rapport van Brenninkmeijer werk kunnen worden gemaakt met
burgerfora. Verder dient de gemeente denk ik een specifieke aanpak voor energiearmoede te hebben, niet alleen
simpelweg uitbetalen van landelijke energietoeslagen maar ook bewustwording van besparen en begeleiding. Denk
bijv. aan inzet energiecoaches via woningcorporaties en klussers via Vlaardings Energie Collectief (naar voorbeeld
van taal milieucoaches en Wijkenergiewerkt in Rotterdam). Verder zou Vlaardingen met Maassluis en Schiedam in
kunnen zetten op een Regionaal fonds bijzondere noden, naar voorbeeld in Rotterdam, om mensen met
geldproblemen (o.a. bij energierekening) te ondersteunen.

Regionale samenwerking: samenwerking met de buurgemeenten en Rotterdam zou beter en meer gezocht kunnen
worden in het kader van subsidies van hogere overheden met de focus op EU-subsidies. Er zou desnoods één
ambtenaar aangesteld kunnen worden die specifiek en alleen ingezet wordt op samenwerking en aanvragen voor
subsidiestromen. Vlaardingen heeft eerder geen toekenning uit de eerdere Regiodeal gekregen; ik denk dat alleen
door meer inzet op intensievere regionale samenwerking hogere budgetten uit bestaande subsidieprogramma's
toegekend kunnen worden. Ten slotte zou in het kader van reductie van autobewegingen en duurzaamheid regionaal
met de MRDH ingezet kunnen worden op invoeren van een cordonheffing of ''Betalen naar gebruik'' en alternatieve
bekostigingsinstrumenten bij gebiedsontwikkeling.
- Woningbouw: er zou denk ik ingezet kunnen worden op meer woningbouw bij huidige bedrijventerreinen, zoals
Groot Vettenoord en langs de Maas met uitverplaatsingen van havengerelateerde bedrijvigheid naar de Tweede
Maasvlakte. Verder zou denk ik hoogbouw in het Liesveldgebied en verdichting bij metrostations op de agenda
kunnen komen. De stad zou naar groei moeten toewerken. Verder zou een structurele, lange termijn oplossing voor
de huisvesting van vluchtelingen en arbeidsmigranten opgenomen kunnen worden zodat ad hoc noodoplossingen
geminimaliseerd kunnen worden. En het plan van Panorama Lokaal zou in combinatie met samenwerking met NPRZ
en Rotterdam voor financiën en expertise op lange termijn gerealiseerd kunnen worden.
Hopelijk zijn dit wat onderwerpen om met elkaar te bespreken zodat ambitie, creativiteit en samenwerking in
Vlaardingen centraal staat met draagvlak tussen verschillende partijen. Ik ben ook altijd bereid om mee te denken en
input te geven.
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Welk onderwerp mag er volgens u niet ontbreken in het coalitieakkoord en waarom?
wonen, werken, studeren
Medio maart, rond de verkiezingen, plaatste ik een drietal artikelen over wat ontbreekt in Vlaardingen.
Slechts één politicus reageerde. De zich aangesproken moeten voelende gemeenteraadsleden en wethouders
deden er het zwijgen toe.
En dan nu een, natuurlijk te verwachten, onbeduidend advies van een op stel(ten) en sprong ingeroepen adviseur.
De verdeeldheid van 16 partijen en 5x 4 zetels voor de raad geeft alleen maar verdeeldheid en
onsamenhangendheid binnen de Geuzen aan.
Ik had drie onderwerpen.
Maar het worden er vijf die weer zijn samen te vatten tot één:
wonen, werken, studeren, saamhorigheid, doortastendheid >>>> aanpakken

Bewonersplatform Nieuw parkeerbeleid voor de oude wijken
Oud-Ambacht

s.c. Twist

-

De bouw van de tweede sporthal ter vervanging van de inmiddels gesloten sporthallen Westwijk.
in de bijlage een korte uiteenzetting van de historie en op dit moment komen we op een punt dat er een keuze moet
worden gemaakt.
Het lang lopende traject moet eindelijk in een definitieve fase komen om omdat het de vrijwilligers van twist
ontzettend veel tijd kost om mee te denken en creatieve oplossingen te vinden voor de continu opdoemende
problemen. Indien er nu geen duidelijkheid is het gevaar groot dat de continuïteit in gevaar komt. Dit is niet
acceptabel en zeker gezien de mooie ontwikkelingen in de Westwijk waar Twist en de sportaccommodatie een
belangrijke rol kunnen spelen.
Een aanpak en oplossing van meerdere problemen in 1, rond:
- fijnstof (en de impact op onze gezondheid),
- biodiversiteit
- klimaatadaptatie.
Zie bijlage voor verdere toelichting op de oplossing die we aandragen. Horen graag van jullie!
en

Bijlage
220415
onderwerpen
coalitie.pdf

Noodzaak nieuw
parkeerbeleid in
oude wijken.docx
Noodzaak nieuw
parkeerbeleid in
oude
wijken_1.docx
220411-Memo
voor de
Gemeentraad
revAB t.b.v.
Coalitie.pdf
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