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Een aantal lokale partijen op ons eiland dat momenteel samen dit Lokaal Manifest 

vormgeeft, gaat in de toekomst in de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee mogelijk 

samen verder als één partij onder de naam VKGO (Vitale Kernen Goeree-

Overflakkee) Het betreft de partijen: Vrije Lijst Oostflakkee (VLO), Gemeentebelangen 

Dirksland (GB-D), Vooruitstrevend  Dorpsbelang Belang ’78 (VDB '78), Algemeen 

Burger Belang (ABB) en lijst Kroeze. 

 

Continuïteit en kwaliteit 

Met deze logische stap wordt voor de nieuwe gemeente continuïteit en kwaliteit 
gewaarborgd en kan kracht meer gebundeld worden naar de toekomst. Reeds 
opgepakte taken en al in gang gezet beleid kunnen hiermee zonder vertraging doorgang 
vinden en geformuleerd beleid kan in uitvoering genomen worden. Zaken die de 
gemeente  ten goede komen. 
VKGO kan hierbij rekenen op en wordt hierbij ondersteund door betrokken politici, die 
het belang van de inwoners van de nieuwe gemeente na aan het hart ligt. 
 
Herkenbare politiek met herkenbare politici 
 
Als naam voor de eilandelijke lokale partij is gekozen voor VKGO. De naam duidt aan 
dat VKGO zich inzet voor het belang van alle 14 woonkernen op Goeree-Overflakkee, 
daarbij geldt het adagium “gelijke monniken, gelijke kappen”; garantie voor een gelijke 
inzet voor alle inwoners in alle dorpen van onze eilandelijke gemeente. 
VKGO staat voor een zakelijke, nuchtere aanpak, niet beloven wat niet kan, maar doen 
wat je belooft. Daarbij is uitgangspunt, dat elke dorpskern levendig blijft of wordt door 
het op peil houden of brengen van de basisvoorzieningen.  
Het nieuwe VKGO  is een waarborg voor herkenbare politiek met herkenbare politici. 
Hiermee ontstaat een sterke partij met krachtige vertegenwoordigers die opkomen voor 
de belangen van alle inwoners. Vertegenwoordigers die hun politieke 
verantwoordelijkheid voor de hele gemeente en gemeenschap aandurven. Een partij 
dus, die knopen durft door te hakken.  
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1.Onze visie op de gemeente 
De nieuwe gemeente biedt vele nieuwe kansen. VKGO wil deze volop gebruiken ten 
voordele van zowel burgers als bedrijven. Het kan en moet beter worden nu de vier 
gemeenten worden samengevoegd. VKGO zal zich daarvoor inzetten. Dit houdt in:  

- Klantgerichte dienstverlening vanuit de gemeente naar burgers en bedrijven.  
- Burgers klantvriendelijk helpen de weg te vinden in de gemeentelijke regelgeving.  
- Flexibele openingstijden van het gemeentehuis/dependances. (Niet alleen 

overdag.)  
- Vragen van burgers dienen binnen een acceptabele termijn te worden behandelen. 
- Het instellen van een klachtenbureau waar burgers kunnen klagen over 

wanprestaties van de gemeente. 
- Transparant besturen en geen achterkamertje politiek. 
- Regelmatig in gesprek gaan met de burgers. 

 

2. Wonen in de nieuwe gemeente 
Een van primaire behoeften van de mens is het hebben van een dak boven je hoofd.  
VKGO heeft een duidelijke visie op het wonen in de nieuwe gemeente. 
In de eerste plaats wil onze partij de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden. 
Het leven is immers al duur genoeg en door landelijke belastingen wordt al meer dan 
genoeg van het inkomen afgeknabbeld.  
De nieuwe gemeente zal pas dan over mogen gaan tot lastenverzwaring voor de burger 
als alle andere middelen en mogelijkheden zijn uitgeput.  
In de tweede plaats krijgt de leefomgeving hoge prioriteit. In de woonomgeving moet 
veilig spelen, genieten van groen en een comfortabel bewegen mogelijk zijn. 
Daarnaast is een aandachtspunt voor VKGO de hoogte van de prijs van bouwgrond. Als 
deze in dit tempo blijft stijgen, kunnen jonge gezinnen binnen afzienbare tijd nog slechts 
potgrond en geen bouwgrond kopen..   
Dit betekent: 
 

           –   Actief gemeentelijk grondbeleid ontwikkelen, 
           –   Grondspeculaties krachtig tegengaan 
           –   Bouwprojecten voor starters, senioren en gehandicapten ondersteunen.  

 Harde en glasheldere afspraken met projectontwikkelaars maken..  

 Prestatieafspraken sluiten met woningcorporaties. 

 Herhaaldelijk woonwensen/behoefteonderzoek. Vooral aandacht voor 
jongeren en  senioren (die in de komende jaren in aantal zullen toenemen.). 
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 In die woonbehoefte moet de bevolkingsopbouw meegewogen worden 

 Soepel beleid voor woningaanpassing voor mensen met een handicap.          

 Zelfbouw moet mogelijk worden en blijven.  
 

 

 

3. Onderwijs & Jeugd  
De jeugd is een groep die bij lokale partijen altijd al warme aandacht heeft gehad en 
vanzelfsprekend nu van VKGO zal krijgen.  
Aan de ene kant wil VKGO ervoor zorgen dat de jeugd goed opgeleid en gevormd 
wordt, zodat ze later als volwaardige volwassenen in de samenleving kunnen 
functioneren en participeren. Aan de andere kant  wil VKGO als lokale politieke partij 
zich verdiepen in de dingen die jongeren bezig houden.  
 

Onderwijs 
Hoewel er op het eiland scholen zijn voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs, leven er binnen VKGO toch nog een aantal 
wensen.  
VKGO staat ervoor dat binnen alle kernen openbaar en bijzonder onderwijs 
aanwezig is, waarbij samenwerking wordt toegejuicht. 
Om jongeren meer aan dit eiland te binden worden mogelijkheden onderzocht om 
het aanbod aan MBO en HBO op Goeree-Overflakkee uit te breiden c.q. te 
vergroten. Dat is economisch ook van belang voor Goeree-Overflakkee.  
Initiatieven van het onderwijs om te komen tot een school voor VMBO/MBO 
economie, natuur en techniek, worden ondersteund.  Door het onder één dak 
brengen van de scholen, versterking van de onderwijsvormen, maar ook nieuwe 
mogelijkheden krijgt de jeugd een beter basis. Uiteindelijke realisering zal 
afhankelijk zijn van de diverse financiële bijdragen. Lokaal onderwijsbeleid is 
belangrijk en zal de nodige aandacht krijgen. Op professionele wijze moet 
ingespeeld worden op signalen over mogelijke probleemsituaties van kinderen in 
samenwerking met derden zoals ouders, artsen, jeugdzorg, Centrum voor Jeugd 
en gezin, schoolmaatschappelijk werk en indien nodig politie. De gemeente zal 
stimulerend optreden bij het realiseren van stageplaatsen.  

Jeugd  
VKGO wil de jeugd betrekken in besluitvormingsprocessen aangaande 
jeugdzaken. 
Belangrijk hierbij is het om te beseffen dat jongeren niet gebaat zijn bij 
ingewikkelde beleidsnota’s en papieren plannen. Vele malen belangrijker is het 
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dat jongeren van de gemeente ruimte krijgen om eigen initiatieven te ontwikkelen. 
Buiten het organiseren leren de jongeren zo ook eigen verantwoordelijkheid te 
dragen.  
Verder wil VKGO dat ook die dingen die jongeren leuk vinden gehandhaafd 
blijven. Het is immers ook hun gemeente!  
Een belangrijke taak van de gemeente is hierbij faciliterend op te treden. Zo valt 
te denken aan het ondersteunen van de verenigingen binnen het jeugd- en 
jongerenwerk alsook aan het ondersteunen van de sport- en muziekverenigingen. 
Tevens hebben wij als VKGO aandacht voor het uitgaansleven binnen de 
gemeente. Zo zijn er duidelijke trekpleisters waar jongeren graag uitgaan. VKGO 
hoopt dat met deze ondernemers zal worden samengewerkt, zeker ook omdat 
jongeren uit de omliggende gemeenten deze gelegenheden bezoeken. Dit alles 
vanzelfsprekend wel binnen de grenzen van wellevendheid. Bij overlast (geluid 
en vandalisme) moet krachtig en duidelijk worden opgetreden!  
Via dit beleid wil VKGO zowel op onderwijsgebied alsook op ontspanningsgebied 
een echte politieke vertegenwoordiger van de jeugd zijn!  

 
 

4. Sociale Zaken & Werkgelegenheid  
Het sociale beleid in Nederland wordt al sinds jaren niet meer door gemeenten maar 
door het rijk bepaald. Gemeenten kunnen hierop slechts een geringe invloed uitoefenen. 
VKGO zal bij de gemeente altijd aandacht blijven vragen voor mensen in een moeilijke 
positie. Te denken valt aan kwijtschelding van belastingen en bijzondere bijstand.  
VKGO beseft heel erg goed dat de gemeente, als het om werkgelegenheid gaat, geen 
koploper in de regio is. Rotterdam met zijn havens en de Maasvlakte hebben hier vanuit 
economisch oogpunt veel grotere mogelijkheden. Wel wil VKGO de strategische ligging 
van de gemeente zo veel mogelijk benutten. Zo willen VKGO graag dat de 
bedrijventerreinen bij Oude-Tonge en Stellendam  zo snel mogelijk zal worden ingevuld. 
Deze bedrijventerreinen  hebben namelijk door hun strategische ligging (dicht bij de 
N59/N57) grote groeimogelijkheden, die moeten worden benut om de gemeente ook op 
het vlak van werkgelegenheid en bedrijvigheid een waardige economische speler te 
laten zijn.  
De nieuwe gemeente zal beginnende ondernemers de ruimte moeten bieden bij het  
ontwikkelen van nieuwe bedrijven, o.a. door onnodige regelgeving zonder aarzelen af te 
schaffen  
Tevens wil VKGO kleinschalige en gevarieerde projecten ondersteunen. Hiermee 
bedoelt VKGO expliciet dat het lokale ondernemers mogelijk moet worden gemaakt om 
binnen de bebouwde kom uit te breiden.   
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5. Toerisme 
De gemeente beschikt over een erg fraai buitengebied.  
VKGO is van mening dat in de komende tijd meer nadruk moet worden gelegd op de 
toeristische waarde als geheel. 
Naast de Kop van Goeree dienen de recreatieve mogelijkheden van de Hellegatse 
platen, de Slikken van Flakkee, de diverse jachthavens van het eiland verder ontwikkeld 
en gepromoot te worden. 
Het stemt VKGO tot tevredenheid dat diverse ondernemers reeds met enkele van deze 
projecten bezig zijn. Zij moeten vanuit de nieuwe gemeente krachtig worden 
ondersteund.  
M.b.t. de profilering van ons eiland als vakantieparadijs willen we de kernwaarden: rust 
en ruimte niet uit het oog verliezen. 
Toerisme is op ons eiland van cruciaal belang en dit dient verder uitgebouwd te worden.  
 

6. Senioren  
Diep respect is wat de senioren toekomt. Zij hebben immers meegewerkt aan de 
heropbouw van Nederland en hebben ervoor gezorgd dat wij nu kunnen leven zoals we 
leven. VKGO is dan ook niet gelukkig met het debat over de vergrijzing zoals dat nu 
plaatsvindt. Natuurlijk is het erg belangrijk dat we dit debat met elkaar voeren, maar op 
dit moment laten enkele politieke organisaties het overkomen alsof ouderen een enorme 
last voor de samenleving zijn! En dat is volgens VKGO totale onzin! Ouderen herbergen 
namelijk een schat aan kennis en levenservaring en vervullen een enorm belangrijke rol 
in het leven van hun kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen. Gezien dit alles is 
het niet meer dan logisch dat er veel van onze (politieke) aandacht naar de ouderenzorg 
gaat. Zo wil VKGO zich er graag sterk voor maken dat onze ouderen zo lang mogelijk in 
hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarom wil VKGO de 
mogelijkheden voor de bouw en aanpassing van voldoende woongelegenheden voor 
senioren stimuleren. Een goede samenwerking tussen organisaties, op welke grondslag 
dan ook en op basis van respect en erkenning, die zorg en andere diensten aan 
senioren verlenen is daarbij vanzelfsprekend onmisbaar.  Een goed uitgangspunt vindt 
VKGO dat een inwoner een vrije keus moet hebben bij welke zorginstelling zij/hij terecht 
komt. Ook voor andersdenkenden moet er een alternatief zijn. De uitvoering van de 
WMO en de ontwikkeling van WOZOCO-locaties is een punt van aandacht. 
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7. Vrijwilligers & Dorpsraden 
Wat VKGO betreft is ieder jaar het ‘Jaar van de Vrijwilliger’. Wat waren onze kernen 
zonder de verenigingsvrijwilligers, de mantelzorgers, de ziekenbezoekers, de brandweer 
etc. etc. etc.? En juist vanwege hun grote maatschappelijke belang, enorme 
inspanningen en fantastische motivatie verdienen al die vrijwilligers een groot 
compliment. Die wil VKGO hen geven door praktische regelgeving en door vrijwilligers te 
benaderen als partners die heel goed weten welke (gemeentelijke) ondersteuning ze 
nodig hebben!  
Voortvloeiend uit vrijwilligers komen ook de dorpsraden in beeld. VKGO is overtuigd 
voorstander van dorpsraden. In deze dorpsraden zitten namelijk de mensen die weten 
wat er in de eigen dorpen leeft en welke problemen en behoeften er aan de basis zijn. 
VKGO zal in de nieuwe gemeente de oprichting en instandhouding van deze 
dorpsraden ondersteunen. Communicatie met het gemeentebestuur en de politieke 
organisaties moet er voor zorgen dat initiatieven uit de kernen besproken worden en een 
kans krijgen.  
 

8. Cultuur  
Onze cultuur wordt in grote mate gedragen door verenigingen, die namelijk  
onmiskenbaar zorgen voor een samenhang in de dorpsgemeenschappen en tevens 
zorgen ze voor een zinvolle tijdsbesteding voor zowel volwassenen als voor de jeugd. 
Daarom dient de nieuwe gemeente hen krachtig te stimuleren door subsidies en 
erkenning voor hun buitengewone positie als “mensenbinders”.  
De interesses van mensen lopen enorm uiteen. Variërend van creatief, sportief tot 
recreatief zijn mensen volop actief! VKGO wil dat de gemeente al deze organisaties / 
verenigingen van harte ondersteunt en daar waar nodig faciliterend optreedt. Zo wil 
VKGO dat de gemeente in elke dorpskern een gemeenschapshuis in stand houdt. De 
leefbaarheid in de dorpen moet behouden blijven. VKGO zal zich hiervoor krachtig 
blijven inzetten.  
Cultuur is ook aanwezig in het straatbeeld. Mooie straatjes, prachtige gebouwen 
elementen die horen bij Goeree-Overflakkee, dat moet zo te blijven. 
Cultuurhistorisch erfgoed dat beeldbepalend is voor het eiland Goeree-Overflakkee dient 
behouden te blijven. 
 
 
9. Landbouw en Visserij 
In ons mooie buitengebied wonen en werken voornamelijk de agrariërs.  
Zij zijn ook in de nieuwe gemeente een belangrijke economische factor.. 
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Ondernemende agrariërs dienen van overheidswege zodanig gefaciliteerd te worden, 
dat zij op een economisch verantwoorde schaalgrootte dichtbij hun woonomgeving ook 
hun bedrijfsactiviteiten kunnen blijven voortzetten.  
Natuurcompensatie zal bespreekbaar moeten zijn om bovenstaande mogelijk te maken.  
Vernieuwing in de landbouw wil VKGO ondersteunen. Bij de opstelling van een 
bestemmingsplan “Buitengebied” voor de nieuwe gemeente zal nadrukkelijk met de 
agrarische sector in al zijn facetten rekening gehouden moeten worden. In het nieuwe 
gemeentebeleid moet de visserij en haar belangen, de haven en de visafslag in 
Stellendam,  zeker niet vergeten worden.  
VKGO is geen voorstander van grootschalige glastuinbouw en de eventuele komst van 
een vliegveld. 
 
 

10. Landschap, Natuur & Milieu  
De gemeente heeft een landschap dat erg rijk is aan natuurlijke en cultureel-historische 
waarden. VKGO wil zich in de gemeenteraad derhalve blijven inzetten voor een goed 
milieu. VKGO wil dat de nieuwe gemeente als een goed rentmeester gaat optreden. 
Natuur en milieu krijgen in de natuurgebieden absolute voorrang. 
In de aanwezige natuurgebieden mag geen nieuwbouw plaatsvinden.  
Afvalscheiding  is belangrijk. Daarom zullen net als bij het gemeentelijk loket de 
openingstijden van de milieustraat moeten worden aangepast aan tijden dat het de 
burgers schikt. De tarieven voor storting zullen zo laag mogelijk gehouden worden, beter 
nog: de particulier moet gratis kunnen storten. Professioneel ingerichte milieustraten zijn 
hierbij onmisbaar. Als op deze wijze gewerkt wordt, zal het dumpen van afval  in de 
gemeente ongetwijfeld afnemen. Zijn er desondanks toch nog mensen die milieuoverlast 
veroorzaken, dan moet daar streng tegen worden opgetreden. Wij vinden een gezond 
leefmilieu belangrijk. Daarbij speelt de toekomstige energievoorziening een grote rol.  
 

11. Verkeer & Vervoer  
Verkeersveiligheid is een blijvend aandachtspunt en staat bij VKGO  hoog in het 
vaandel. Iedereen moet zich op een veilige manier van A naar B in het verkeer kunnen 
bewegen. Waar nodig zal het verkeer afgeremd moeten worden via aanleg van 
verkeersremmers en moeten gebieden worden ingericht conform de richtlijnen voor 30 
km-zones.  VKGO is voorstander van gescheiden rijbanen voor snelverkeer, langzaam 
verkeer en landbouwverkeer.  
Inspraak bij reconstructies of andere wegwerkzaamheden vindt VKGO belangrijk.  
VKGO hecht veel belang aan goede verbindingen en vervoersvoorzieningen tussen de 
kernen van de nieuwe gemeente. Ook goede busverbindingen met Rotterdam en 
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Zeeland blijven noodzakelijk. Alle openbare diensten dienen goed bereikbaar te zijn te 
voet, per fiets of scootmobiel, per auto en via het openbaar vervoer. Ook scholen voor 
voortgezet onderwijs dienen goed bereikbaar te zijn. De N215 dient als slagader van 
ons eiland goed te worden ingericht! Optimale bereikbaarheid van ons eiland moet 
worden nagestreefd. De N57 en N59 zouden daartoe met meerdere rijstroken moeten 
worden verbreed. 
 

12. Veiligheid  
Veiligheid dient steeds onze speciale aandacht te krijgen. Burgers moeten zich veilig 
voelen in onze gemeente. Ontoelaatbare overlast en beschadigingen van andermans 
eigendommen zijn nog steeds grote bronnen van ergernis. De veroorzakers moeten 
derhalve streng worden aangepakt, waarbij een goede samenwerking met de politie 
vanzelfsprekend vereist is. Alleen zo kan de veiligheid in onze gemeente behouden 
blijven! 
 

 
13. Energie 
 
Alternatieve energie. 
 
Goeree-Overflakkee beschikt over uitstekende randvoorwaarden om schone energie op 
te wekken. We denken hierbij aan een lange kustlijn, het hoge aantal zonuren, veel wind 
en stromend zout en zoet water  
 
Het opwekken van schone energie zal niet alleen de inwoners van Goeree-Overflakkee 
ten goede komen, ook zal het bedrijfsleven hiervan profiteren.  
De blijvend oplopende kosten van de fossiele brandstoffen en het schaarser worden 
ervan moeten een drijfveer zijn om te gaan investeren in duurzame energie. 
We zijn ons er terdege van bewust dat investeren in duurzame energie veel geld gaat 
kosten. Aan de nadere kant gaat het ook geld opleveren.  
Goeree-Overflakkee zal voor wat betreft de nabije toekomst moeten gaan werken aan 
een energieneutraal beleid. Schone energie zal in de toekomst steeds belangrijker 
worden en er ontstaan mogelijkheden om de opgewekte energie te verkopen aan 
omliggende regio’s. De kosten kunnen zo voor de eilandbewoners omlaag en zo snijdt 
het mes aan twee kanten.  
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Op Goeree-Overflakkee is duidelijk te zien dat er op diverse locaties wordt ingezet op 
duurzame energie. Het aantal windmolens is in de afgelopen jaren gestaag 
toegenomen. 
Wij huldigen deze initiatieven. Wel hebben we een kanttekening: 
Wanneer we op de huidige manier verder gaan, wordt het hele eiland “lukraak” 
volgebouwd met windmolens. Dit komt het visuele aspect niet ten goede. 
Het streven van VKGO is om de windmolens meer te gaan groeperen. Er zal gezocht 
moeten worden naar geschikte locaties die kunnen fungeren als windmolenpark. Mocht 
na 20 jaar blijken dat er andere en goedkopere milieuvriendelijke vormen van energie 
voorhanden zijn,  dan dienen deze windmolens te worden verwijderd. De sloopkosten 
hiervoor dienen gedurende de 20 jaar te worden opgebracht vanuit de opbrengsten van 
de windmolens.  
 
Met betrekking tot zonne-energie is duidelijk dat dit nog steeds een dure manier van 
energie opwekking is. Het is de stellige verwachting dat in de nabije toekomst deze vorm 
van schone energie kan concurreren met andere vormen van energie. Er zijn op 
Goeree-Overflakkee genoeg geschikte daken om deze vorm van energiewinning te 
realiseren. Daarbij valt ook te denken aan het beschikbaar stellen van dakoppervlak aan 
derden. In Duitsland heeft men hier al ruime ervaring mee. 
 
Ook kan op Goeree-Overflakkee schone energie gewonnen worden door middel van 
getijdenenergie. De Brouwersdam is een geschikte locatie hiertoe. Uit berekeningen 
blijkt dat 15% van de energiebehoefte van dit eiland hiermee gewonnen kan worden. 
 
Tenslotte kan de mogelijkheid onderzocht worden of het nuttig en renderend is om de 
energiebehoefte van de mensen op Goeree-Overflakkee te bundelen. Het gezamenlijk 
inkopen van de noodzakelijke hoeveelheid energie kan lonend zijn als men offertes laat 
uitbrengen door verschillende energiebedrijven. 
 

14. Financiën. 
Tenslotte:  
Nu VKGO haar visie heeft weergegeven, is het tijd om te kijken hoe VKGO wil dat de 
nieuwe gemeente dit alles gaat betalen. VKGO zal zich bij het vaststellen van de 
gemeentebegroting vooral richten op een beleid dat:  
     –    Sober en terughoudend, maar vernieuwend is.  
     –    Inwoners niet nodeloos opzadelt met hogere lasten.  

 Geen dure prestige objecten kent, want die  kosten teveel en leveren de burger 
niets concreets op.  
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Tevens zal VKGO er op toezien dat de gemeente: 
- Een klein, dynamisch en efficiënt functionerend ambtelijk apparaat heeft.  
- Geen lange vergadertrajecten en eindeloze agenda's kent.  
- Heldere eisen voorlegt aan organisaties die voor de gemeente werken. 

Kostenterughoudendheid zal daarbij, desnoods contractueel vastgelegd, het 
kernwoord zijn.  

- Externe adviesbureaus pas nodig heeft als de deskundigheid en creativiteit 
binnenshuis niet voorhanden is. 

- Een sluitende en goed onderbouwde begroting voorlegt aan de raad.  
- Meerjarige onderhoudsplannen met de daarbij begrote kosten (beheerplannen) 

zorgvuldig voorbereidt. 
 
Vastgesteld 22 november 2011 


