De Nieuwe Albrandswaardse Partij is al 25 jaar de lokale groene
partij die zoekt naar de verbinding tussen alle bevolkingsgroepen binnen
Albrandswaard. Een verbinding die steeds moeilijker te maken is omdat
steeds vaker geluisterd wordt naar de mensen die het hardste roepen en
makkelijk punten willen scoren. Veel andere inwoners worden daardoor
niet gehoord of hun mening wordt ondergesneeuwd.
Ook het leggen van verbinding tussen de inwoners van de gemeente en
de lokale politiek staat onder druk. Veel mensen raken het vertrouwen
kwijt in wat er binnen de gemeenteraad gebeurd. Dat vertrouwen willen
we herstellen.
Poortugaal, Rhoon en Portland hebben alle drie hun eigen identiteit. Zij
vormen ook samen een gemeente met duidelijke onderlinge banden,
bijvoorbeeld in de vorm van een levendig verenigingsleven. De NAP
vindt het belangrijk dat alle drie de kernen gelijkwaardig binnen de
gemeentegrenzen staan en dat alle bewoners gehoord worden. We
gaan graag het gesprek aan zodat elke inwoner zijn mening kan geven
en wij als lokale politieke partij hier mee aan de slag kunnen. Wij doen
geen beloftes die we niet waar kunnen maken.
De NAP wil van Albrandswaard de duurzame, gezonde en sociaal
betrokken gemeente maken die het verdient te zijn.
In ons verkiezingsprogramma hebben we vijf belangrijke thema´s
benoemd waar we ons de komende vier jaar voor gaan inzetten.
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Programma

1. Een groene en gezonde gemeente Albrandswaard
De NAP is voor het behoud van de status van Albrandswaard als groene
long van de regio. Dat betekent een duurzame investering in natuur en
groen in de gemeente. Deze investering zien wij in het aanplanten van
groen en bomen op een manier die bijdraagt aan de gezondheid van
omwonenden en aan het afvangen van CO2. Groene, hoogwaardige
entrees komen de hoogwaardige uitstraling van onze gemeente ten
goede. We zien geen reden en noodzaak voor de jacht zo dicht bij onze
woonwijken en zijn dus voor een plaatselijk jachtverbod.
Een zorg is de toenemende verstening in woonwijken, omdat deze niet
bijdraagt aan een gevarieerde flora en fauna of een goede
waterhuishouding. We streven naar schoon en stromend water in de
sloten met een gezonde visstand en waterleven, en waar
mogelijk recreatie op en in het water.
De inwoners van Albrandswaard hebben recht op een gezond leven
gedurende alle levensfases. Dit betekent dat de gelden die voor zorg
bestemd zijn, uitsluitend aan deze doelen besteed mogen worden. De
gemeente hoort een actieve rol te spelen bij de bestrijding
van eenzaamheid. Een van de manieren om dit te bereiken is het
terugbrengen van de wijkverpleegkundige binnen alle kernen. Dit is een
van de manieren waarop de gemeente actief zoekt naar
kwetsbare inwoners. Daarnaast ondersteunen we van harte alle
bewonersinitiatieven die mensen samenbrengen. Ook willen we meer
aandacht voor de rol van mantelzorgers; waar nodig dient de gemeente
deze mantelzorgers financieel of op andere manieren te ondersteunen.

2. Een energie neutrale en duurzame gemeente Albrandswaard
De NAP ondersteund een beleid waarbinnen mensen slimmer en
efficiënter omgaan met grondstoffen en energie. Naast het duurzaam
hergebruiken van grondstoffen willen we ook inzetten op het circuleren
van kennis en vaardigheden binnen de gemeente.
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De NAP is voor een beleid dat alle boerenbedrijven in het Buijtenland op
een biologische en duurzame manier gaan produceren. Zonder
kunstmest en landbouwgif is onze omgeving schoner en gezonder, en
zal de biodiversiteit sterk verbeteren.
Daarnaast willen we investeren in het aantrekken van innovatieve en
duurzame bedrijven. Bij de nieuwbouw van woningen worden deze
zonder gasaansluiting gebouwd maar met een alternatieve vorm van
energievoorziening, liefst lokaal opgewekt. De gemeente ondersteunt
samen met het Energiecollectief Albrandswaard, huiseigenaren die hun
bestaande woning verduurzamen.
Hoewel het verplicht scheiden van alle soorten afval door burgers lastig
te handhaven is, streeft de NAP er naar het scheidingspercentage van
afvalstromen verder te verhogen. De NAP steunt de opzet van een
Maatschappelijk Warenhuis, met plek voor plaatselijke professionele
en vrijwilligersorganisaties.

3. Een sociale en leefbare gemeente Albrandswaard
Een sociale gemeente is goed bereikbaar voor alle inwoners. Inwoners
zijn betrokken bij het wel en wee in hun wijk, hebben goede sociale
contacten, fijn en plezierig werk en beschikken over flexibiliteit en
veerkracht. Ze kunnen genieten van hun leefomgeving. Waar nodig
nemen bewoners zelf hun verantwoordelijkheid en pakken hun eigen rol.
De NAP wil dat elke inwoner inspraak heeft bij veranderingen die
plaatsvinden in de wijk. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt niet zo groot
en hoog mogelijk gebouwd, maar wordt altijd rekening gehouden met de
plaatselijke, dorpse maat. We streven naar groene, leefbare dorpen
waar nog rust en groene ruimte is.
Daarnaast zien we Albrandswaard als een gemeente waar iedereen
mee kan doen om de leefbaarheid te vergroten. Initiatieven als
buurtpreventie en buurtbus krijgen de steun die ze nodig hebben om
zich te ontwikkelen. Een mix van wonen, werken en leven zorgt ervoor
dat de gemeente aantrekkelijk blijft voor iedereen. In Albrandswaard
leven mensen van verschillende leeftijden, nationaliteiten en culturen op
gelijkwaardige en respectvolle wijze met elkaar samen. Ongeacht
leeftijd, achtergrond of inkomen kunnen de inwoners gebruik maken van
de faciliteiten die binnen de gemeente worden aangeboden.
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4. Een veilige gemeente Albrandswaard
Binnen de gemeente Albrandswaard is het veilig op straat. Bewoners
zijn gezamenlijk en individueel verantwoordelijk voor hun eigen wijk en
voor de veiligheid in de wijk. Inwoners spreken elkaar weer aan op
elkaars gedrag en het omgaan met de wijk. Zaken als vandalisme en
vernielingen moeten strenger worden aangepakt en de handhaving moet
strakker. Overlast door patiënten van Antes (voorheen het Delta
Psychiatrisch Centrum) moet ingeperkt worden om het gevoel van
veiligheid op straat te vergroten. Ook zijn wij voorstander van het
invoeren van een 30 km zone in alle woonwijken om de
verkeersveiligheid op straat nog meer te vergroten. We willen weer
toezicht bij de fietsenstallingen bij de metrostations om daar de overlast
te verminderen. Er moet geïnvesteerd worden in Boa’s zodat deze meer
zichtbaar zijn op straat en daardoor zowel hun preventieve als
handhavende taken nog beter uit kunnen voeren.

5. Een verbonden gemeente Albrandswaard
De NAP vindt dat het belangrijk is dat inwoners zich verbonden voelen
met de gemeente waarin zijn wonen. Het stimuleren
van het verenigingsleven is een van de belangrijkste manieren om de
bestaande sociale cohesie in stand te houden en uit te breiden. Dit kan
door kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen financieel te
ondersteunen bij het lidmaatschap van een (sport)vereniging en
ook door het invoeren van een “Albrandswaardpas” om inwoners te
stimuleren meer gebruik te maken van de faciliteiten op het gebied van
sport en cultuur binnen de gemeente.
In iedere kern willen we een Huiskamer van de gemeente met
verschillende functies zodat iedereen op een gemakkelijke manier
gebruik kan maken van diensten en plaatsgenoten kan ontmoeten. Wij
denken aan een gemeentelijk loket, een afhaalpunt van de bibliotheek
maar ook de mogelijkheid om anderen te ontmoeten en activiteiten te
ontplooien. Ook de wijkverpleegkundige is hier te vinden, evenals lokale
initiatieven als de buurtpreventie of ouderenwerk.
Er zijn duidelijke en simpele regels voor inwoners die activiteiten
organiseren in de wijk. De NAP is voor gratis openbaar vervoer voor
ouderen zodat er geen financiële belemmeringen zijn voor deze groep
om te reizen naar de omliggende gemeenten. Burgerparticipatie moet
gestimuleerd worden zodat alle inwoners van de gemeente een
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betekenisvolle rol hebben in de maatschappij. We zetten ons in voor de
realisatie van een buitensportlocatie in Portland om ook daar een
grotere verbondenheid te realiseren met de wijk en de gemeente. Dit is
ook onontbeerlijk voor de oudere Portlandse jeugd.
De NAP wil het vertrouwen herstellen tussen gemeente en burgers. De
gemeente mag geen fort worden met toegangspoortjes en
andere barrières, maar heet haar inwoners welkom, ook zonder
afspraak vooraf. De gemeentelijke informatie is duidelijk, adequaat en
makkelijk vindbaar, zowel op papier als digitaal. Veel onvrede ontstaat
doordat inwoners moeite hebben informatie te vinden of
moeizaam inzicht hebben in de kanalen of de mogelijkheden om deze
informatie te vinden. In onze digitale samenleving moet het mogelijk zijn
om dit op een efficiënte manier te regelen.
De BAR-samenwerking levert veel voordelen op en zorgt ervoor dat
Albrandswaard kan blijven bestaan als zelfstandige gemeente. Mensen
wonen graag in gemeenten die ze herkennen en waar ze gekend
worden, met de menselijke maat als uitgangspunt. Dit is het standpunt
van de NAP. We zien geen meerwaarde in een fusie tussen gemeenten.
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Actiepunten voor de komende 4 jaar:
Als partij hebben we de door ons benoemde thema´s omgezet in een
aantal actiepunten waar wij ons na 21 maart 2018 hard voor gaan
maken:
• De NAP staat voor een hoogwaardige uitstraling van de
buitenruimte (de entrees van Rhoon, Portland en
Poortugaal zijn niet uitnodigend)
• Verhogen van de kwaliteit van ons open zwemwater voor
recreatieve doeleinden.
• Jachtverbod binnen de gemeente Albrandswaard (er is
geen overpopulatie van verschillende diersoorten dus
massaal afschieten is onnodig).
• Elke wijk in de gemeente Albrandswaard moet een eigen
wijkverpleegkundige krijgen als aanspreekpunt en met een
signalerende functie.
• De NAP ondersteunt het opzetten van een
maatschappelijk warenhuis in samenwerking met kerken
en maatschappelijke instanties. De gemeente faciliteert het
ophalen van huisraad en zorgt voor sociale participatie.
• De NAP wil dat de gemeente activiteiten onderneemt naar
ouderen en kwetsbare inwoners om hen beter te
ondersteunen en te begeleiden (mantelzorg).
• Elke wijk krijgt een ‘wijkhuiskamer’, een ontmoetingsplek
voor inwoners (mogelijk gecombineerd met
wijkverpleging).
• De NAP zet zich in voor het opzetten van een sociaal
platform binnen de gemeente (Kenniscafé,
vrijwilligerscentrale etc.)
• De NAP wil het vertrouwen tussen de overheid en de
burgers herstellen door inwoners meer en sneller te laten
participeren en informeren mbt veranderingen in hun wijk.
• De NAP gaat belemmerende en tegenstijdige regelgeving
voor verenigingen en maatschappelijke organisaties in
kaart brengen en zo mogelijk aanpassen en versimpelen.
• De NAP steunt de verenigingen in de ontwikkeling
naar maatschappelijk verantwoord verenigen.
• De NAP ondersteunt verenigingen in de verduurzaming
van hun accommodaties.
•
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De NAP wil verenigingen en maatschappelijke organisaties
steunen bij het ontwikkelen en implementeren van
gezondheidsprojecten voor alle leeftijdsgroepen
De NAP zet zich in voor de invoering van een
‘Albrandswaardpas’ voor alle inwoners van de gemeente.
De NAP wil een activiteiten programma ontwikkelen voor
alle ‘nieuwkomers’ binnen de gemeente.
De NAP is voor gratis openbaar vervoer voor alle inwoners
boven de 65 jaar.

