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Aan alle Dordtenaren!
De Partij voor de Vrijheid doet in 2022 opnieuw mee met de gemeenteraadsverkiezingen in
Dordrecht. De afgelopen vier jaar hebben wij gestreden voor de inwoners van onze mooie
stad. In dit verkiezingsprogramma vertellen we u wat de PVV wil, hoe de situatie nu is in
Dordrecht en wat onze ideeën zijn voor de komende vier jaar.
Een steeds groter wordende groep inwoners maakt zich zorgen over de toekomst van onze
stad en voelt zich onvoldoende vertegenwoordigd en gehoord.
Zij verdienen een stem in 2022 en daarom pleit de PVV al lange tijd voor bindende
referenda. Waar wij nu nog in zekere mate beschikken over de vrijheid om onze mening te
uiten, dreigt dit recht van vrijheid van meningsuiting door de politieke correctheid van de
elite en oprukkende islam steeds verder te worden ingeperkt.
Dat is onaanvaardbaar. Onze Westerse, vrije manier van leven moet juist gekoesterd
worden. De PVV strijdt voor het behoud van onze Nederlandse cultuur, normen en waarden.
Het huidige college had beloofd er voor alle Dordtenaren te zijn. Dit is niet waargemaakt.
Denk alleen maar aan de oplopende wachtlijsten voor sociale woningen, de afnemende
veiligheid in het gebied rondom het Kromhout, het volstrekte falen wat betreft de inrichting
van sportparken en de niet betrokken communicatie naar de burger.
Als u stemt op de PVV, gaat er iets veranderen. U als burger krijgt meer inspraak en het
gemeentebestuur wordt transparanter.
Dordt moet weer van u worden!
Stem daarom op woensdag 16 maart 2022 op de PVV, lijst 6 !
De keus is aan u.

Dan van Leeuwen (lijsttrekker en fractievoorzitter PVV Dordrecht)
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1. Onze identiteit, vrijheid en democratie
De Partij voor de Vrijheid is trots op de Nederlandse cultuur en verworvenheden.
Denk aan de gelijkheid tussen man en vrouw, ons democratisch stelsel en de vrijheid
van meningsuiting. Nieuwkomers moet duidelijk worden gemaakt wat onze cultuur
inhoudt en wat onze normen en waarden zijn. Door helder te zijn over wat wij van
nieuwkomers verwachten, verbeteren wij het integratieproces.
De PVV is echter tegen de aantallen nieuwkomers die nu binnenkomen, kijkende
naar o.a. de enorme woningcrisis en de grote druk op onze sociale voorzieningen.
Onze fractie ziet dan ook het liefst dat er geen nieuwkomers bijkomen, uitgezonderd
mensen die duidelijk veel voor onze samenleving kunnen betekenen.
Door o.a. de asielzoekerscrisis islamiseert Dordrecht steeds verder; media en
sommige politieke partijen benadrukken de normen en waarden van de islam, terwijl
deze haaks staan op de Nederlandse normen en waarden met alle gevolgen van dien.
De PVV wil niet dat onze inwoners zich vreemden in hun eigen stad gaan voelen.
Onze fractie staat voor de gelijkheid tussen man en vrouw, voor democratie en voor
eigen verantwoordelijkheid van mensen (met ondersteuning van de overheid als dit
echt nodig is). We erkennen dat de Nederlandse cultuur ontstaan is uit christelijke,
joodse en humanistische invloeden. De islam hoort daar wat ons betreft niet bij.
Overigens heeft de PVV helemaal niets tegen (islamitische) migranten die in
Dordrecht wonen en zich hebben aangepast om iets van hun leven in Nederland te
willen maken en democratie, alsmede de Nederlandse normen en waarden een
belangrijke plaats in hun leven geven. Daar kunnen we alleen maar respect voor
hebben.
Onze cultuur staat niet alleen onder grote druk door islamisering, maar ook door het
samenleving ontwrichtende woke-gedachtegoed. De PVV vindt dan ook dat er geen
subsidie moet worden gegeven aan cultuur sensitieve instellingen of islam en woke
gerelateerde organisaties/activiteiten. Wat onze fractie betreft wordt bij het
verstrekken van cultuursubsidies gekeken of de Nederlandse normen, waarden en
cultuur worden versterkt. Is dat niet het geval, dan geen subsidie.
De PVV zal nooit instemmen met het aanpassen van Nederlandse tradities. Zwarte
Piet blijft bij ons gewoon Zwarte Piet en ook het Sinterklaashuis moet blijven.
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De PVV houdt vast aan Nederlandse tradities. Zo willen wij ook het vuurwerk
behouden. Mensen mogen zelf vuurwerk afsteken op 31 december, maar we treden
keihard op tegen illegaal vuurwerk. Sommige locaties zijn uitgesloten van het
afsteken van vuurwerk, zoals in de buurt van stations, ziekenhuizen en de
dierenopvang.
Ten tijde van het opstellen van dit verkiezingsprogramma is de landelijke overheid
bezig om een tweedeling in de maatschappij aan te brengen. Met het Coronavirus als
excuus worden mensen die zich niet willen laten vaccineren tegen het virus, in steeds
grotere mate uitgesloten van het maatschappelijke leven. Een uitermate gevaarlijke
ontwikkeling.
De PVV is faliekant tegen het direct of indirect dwingen of aanzetten van mensen om
zich te laten vaccineren, omdat het volledig indruist tegen onze vrije samenleving.
Ieder beslist voor zichzelf of hij/zij zich laat vaccineren.
Er is grote afstand tussen politiek en de burger. Mensen hebben steeds vaker het
gevoel dat veel politici niet weten wat er leeft bij de inwoners en dat beleid haaks
staat op hun wensen. Daar hebben ze gelijk in, kijkende naar bv. de energietransitie.
Laat de PVV voorop stellen dat de representatieve democratie een heel groot goed is
en gekoesterd moet worden. Maar naar de mening van onze fractie is het meer dan
één keer per vier jaar je stem uitbrengen en zijn er mogelijkheden om de democratie
verder te versterken. Het is van groot belang dat inwoners ook tussen verkiezingen
zoveel mogelijk invloed en inspraak kunnen uitoefenen. Want beleid waar
onvoldoende draagvlak voor is, is gedoemd te mislukken met alle gevolgen van dien.
Daarom wil de PVV in Dordrecht overgaan tot bindende referenda. Mensen kunnen
dan grote invloed uitoefenen op belangrijke zaken die in Dordrecht spelen.
Identiteit wordt voor en groot deel bepaald door normen en waarden, maar ook door
tastbare geschiedenis. Dordrecht ontstond aan het eind van de 12de eeuw en is
daarmee de oudste stad van Holland. Dat is iets om trots op te zijn en daarom
moeten Dordtse monumenten gekoesterd worden. De PVV vindt dan ook dat het
afgelopen moet zijn met de verkrotting van onze monumenten. Historische panden
zoals Pand Teerlink moeten behouden blijven.
Hier wil de PVV op inzetten voor de jaren 2022-2026:
- De PVV is tegen elke vorm van asielzoekersopvang;
- Geen moskee erbij in Dordrecht. Sluiting bij overlast of ondemocratisch handelen;
vermindering aantal.
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- Neutraliteit in publieke functies; geen religieus-ideologische uitingen of kenmerken;
- Geen subsidie voor diversiteitsbeleid en cultuur sensitieve cultuur en kunst;
- Geen enkele subsidie voor islam of woke gerelateerde organisaties/activiteiten;
cultuursubsidies alleen verstrekken als Nederlandse normen, waarden en cultuur
worden versterkt;
- Geen uitsluiting van ongevaccineerden in Dordrecht;
- Inspraak voor burgers door bindende referenda;
- Koesteren historische panden en monumenten; opknappen van panden en gevels
moet worden gestimuleerd door een Dordts gevelfonds.
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2. Economie, mobiliteit en financiën
Een goed draaiende economie is van levensbelang voor de stad. Om te beginnen natuurlijk
inzake werkgelegenheid en voorzieningen voor onze inwoners, maar het draagt ook bij aan
de aantrekkelijkheid van Dordrecht als vestigingsplaats. Wat de PVV betreft moet het
stadsbestuur daarom ambitieus zijn; als gekeken wordt naar economische groei, zou het
doel altijd moeten zijn om boven het landelijk gemiddelde te zitten. Stilstand is immers
achteruitgang.
Economische groei en het zijn van een aantrekkelijke vestigingsplaats heeft voor een deel te
maken met de bereikbaarheid van de stad. De PVV is van mening dat Dordrecht goed
bereikbaar moet zijn met het OV en eigen vervoer.
Wij pleiten daarom voor een beter OV en steunen de plannen voor het doortrekken van de
Rotterdamse metro naar Dordrecht. Tevens is de PVV voorstander van een
lightrailverbinding met de regio Rotterdam-Den Haag. Ook vinden wij dat de gemeente in
gesprek moet gaan met de NS over een directe treinverbinding met Utrecht en het laten
rijden van meer intercity’s richting het zuiden van ons land.
Iedere Dordtenaar moet zich zo vrij mogelijk en betaalbaar kunnen verplaatsen in onze
gemeente. Voor sommige groepen Dordtenaren is dat echter geen vanzelfsprekendheid.
Veel ouderen bv. hebben te maken met een enorm koopkrachtverlies en vinden het lastig
om met een digitaal vervoersbewijs te reizen en daarom zou onze fractie graag zien dat het
papieren kaartje in het OV beschikbaar blijft, net als gratis busvervoer voor mensen die 65
jaar of ouder zijn.
Maar ook automobilisten mogen zeker niet worden vergeten. Zij worden door het college
helaas gebruikt als melkkoe, kijkende naar de hoge parkeertarieven. De PVV pleit dan ook
voor lagere parkeertarieven.
De lokale economie kan gestimuleerd worden door de lasten voor onze inwoners verder te
verlagen. Door de Coronacrisis en meer dan tien jaar rampzalig beleid van de kabinetten
Rutte kunnen veel burgers wel wat extra koopkracht gebruiken. De huidige belastingdruk is
fors. De PVV pleit daarom voor lagere gemeentelijke lasten, zoals het schrappen van de
hondenbelasting en verlaging van de onroerende zaakbelasting (OZB).
Mochten lagere gemeentelijke belastingen niet mogelijk zijn, dan mogen ze in ieder geval
niet verder stijgen dan de inflatie.
Toerisme is de laatste jaren een steeds belangrijkere bron van inkomsten geworden voor de
gemeente. De PVV wil dan ook dat in het Nationaal Park De Biesbosch extra faciliteiten
komen voor toerisme, zoals meer hotelfaciliteiten en een uitgebreide speeltuin. We willen
uiteraard wel dat het karakter van de Biesbosch behouden blijft.
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De PVV is ook tegen bezuinigingen op succesvolle evenementen, aangezien daar vele
duizenden mensen op afkomen, wat goed is voor de lokale economie.
Als de PVV kijkt naar de financiële huishouding van onze gemeente, zijn wij voor een
gemeentelijk bestuur dat verantwoord en sober met het belastinggeld van haar burgers
omgaat. Dus zo min mogelijk inhuur van dure externen, geen gegraai in de algemene reserve
om financiële gaten op te vullen, zo min mogelijk subsidies en alleen belastinggeld besteden
aan zaken die duidelijk nut en noodzaak hebben voor onze gemeente en haar inwoners.
Onze fractie staat dan ook heel kritisch ten aanzien van alle uitgaven die worden gedaan
inzake klimaat en energietransitie gerelateerd beleid, maar ook m.b.t. relatief kleinere
zaken, zoals internationale stedenbanden, aangezien nut en noodzaak ontbreken en de
baten niet opwegen tegen de kosten. Wat de PVV betreft kan het geld beter worden
besteed en beëindigt de gemeente in goed overleg de internationale stedenbanden en stopt
het waar mogelijk de bestedingen aan klimaat en energietransitie gerelateerde zaken.

Hier wil de PVV op inzetten:
- Betere OV-verbindingen met andere regio’s om de economische positie van Dordrecht te
verbeteren;
- OV in de stad en regio moet beter op elkaar aansluiten en goed toegankelijk zijn voor
ouderen en mindervaliden;
- Het papieren kaartje moet in het OV beschikbaar blijven;
- Handhaven gratis busvervoer voor mensen die 65+ zijn;
- Herstel van de buslijnen binnen Dordrecht;
- Lagere parkeertarieven;
- Schrappen hondenbelasting en verlagen OZB;
- Doorontwikkeling Nationaal Park De Biesbosch;
- Geen bezuinigen op succesvolle evenementen;
- Gemeentebestuur gaat verantwoord en sober om met belastinggeld; minder dure externe
inhuur, geen gegraai in de algemene reserve en zo min mogelijk subsidies;
- Bestedingen aan klimaat en energietransitie gerelateerd beleid worden zoveel mogelijk
beperkt en internationale stedenbanden worden beëindigd.
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3. Wonen
De binnenstad van Dordrecht heeft helaas te maken met veel leegstand. Onze fractie ziet
graag dat deze leegstand wordt tegengegaan en waar mogelijk panden worden heringericht
voor sociale huur of maatschappelijke projecten. Daarom moet actief in gesprek worden
gegaan met de pandeigenaren om kansen in kaart te brengen.
Want er is een grote woningnood in Dordrecht. Als je een sociale huurwoning zoekt, kan het
gebeuren dat je 7 jaar op de wachtlijst moet staan. Dat is onaanvaardbaar. De PVV vindt
daarom dat er gebouwd moet worden naar behoefte.
Kijkende naar de plannen en bereikte resultaten van het college is er weinig reden tot
optimisme. Zo wil het gemeentebestuur 10.000 woningen bouwen voor 2030 en het doel
was om voor 2022 al 4.000 woningen te realiseren, maar in werkelijkheid zijn dit er minder
dan 1.000... Bovendien verdwenen veel sociale huurwoningen door afbraak en zijn er te
weinig nieuwe voor teruggekomen. Het college heeft zelfs nu al gepland om tot 2031 minder
sociale huurwoningen te bouwen dan dat er sinds 2016 zijn afgebroken.
Dit is onacceptabel voor de PVV! Iedere Dordtenaar heeft recht op een thuis. We vinden dan
ook dat er over de gehele breedte meer woningen gerealiseerd moeten worden; voldoende
sociale huurwoningen voor mensen met een smallere beurs, maar ook inzetten op de
realisatie van meer betaalbare koop- en huurwoningen voor de middeninkomens.
Ook wil onze fractie dat er creatief wordt gebouwd, waarbij bv. wordt gekeken naar
mogelijkheden in de hoogte. De PVV is vanwege het prachtige stadsgezicht van Dordrecht
wel terughoudend inzake hoogbouw. Zo is het dorpse karakter van Dubbeldam door het
college aangetast met hoogbouw. Maar er kunnen in Dordrecht plekken zijn waar hoogbouw
het stadsgezicht niet of nauwelijks aantast en meerwaarde kan hebben voor het oplossen
van de enorme woningcrisis. De PVV is tegen enorme flatgebouwen; de zgn.
wolkenkrabbers. Deze passen niet bij onze stad. Tevens zou onderzoek gedaan moeten
worden naar mogelijkheden voor wonen op het water.
Een niet te onderschatten probleem op de Dordtse woningmarkt is de voorrangsregeling
voor statushouders. Ondanks dat jaren geleden al door het Rijk de voorrang voor
statushouders is geschrapt, blijft Dordrecht helaas deze voorrang koppig hanteren.
De PVV vindt dat van de zotte. Statushouders krijgen hierdoor voorrang ten opzichte van
andere Dordtenaren die vaak vele jaren wachten op een sociale huurwoning. Een ronduit
oneerlijke gang van zaken.
Wat de PVV betreft wordt de voorrangsregel voor statushouders dan ook geschrapt en komt
de focus te liggen op hoe lang woningzoekenden wachten op een woning. Nieuwe inwoners
moeten dus gewoon achteraan plaatsnemen voor sociale huurwoningen en alternatieve
woonvormen, zoals leegstaande kantoorpanden.
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Hier wil de PVV op inzetten:
- Aanpak leegstand in de Dordtse binnenstad; waar mogelijk realisatie van sociale
huurwoningen en maatschappelijke projecten;
- Oude bedrijventerreinen moeten eerst ingericht zijn voor er gestart kan worden met de
bouw van nieuwe;
- Bouwen naar behoefte; meer sociale huurwoningen realiseren om de wachtlijst te
verkorten en meer betaalbare koop- en huurwoningen voor de middeninkomens;
- Geen voorrang meer voor statushouders bij de toewijzing van sociale huurwoningen en
alternatieve woonvormen;
- Bij nieuwbouw in Dordrecht krijgen Dordtenaren voorrang.
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4. Veiligheid en leefbaarheid
Iedere inwoner van Dordrecht verdient een veilige leefomgeving en mensen moeten dag en
nacht veilig over straten kunnen. Immers, zonder veiligheid bestaat er geen leefbaarheid,
want wat hebben we aan mooi opgeknapte wijken als je er niet veilig kunt wonen?
Veel inwoners voelen zich in toenemende mate onveilig en hebben onvoldoende
vertrouwen in de huidige aanpak van overlast. Een voorbeeld is de buurt rondom het
Kromhout waar bewoners zich in de steek gelaten voelen door vele jaren durende overlast.
Het college heeft jarenlang de problemen ontkend.
De PVV vindt dat onaanvaardbaar en wil de aandacht vestigen op de problemen die worden
ervaren in buurten waar het onveilig is. Onze fractie is dan ook voor meer handhavers in
deze buurten en (waar nodig) meer cameratoezicht.
Veiligheid en leefbaarheid staan niet alleen onder druk door crimineel en overlast gevend
tuig, maar ook door het vervoer van gevaarlijke stoffen door onze stad. De PVV pleit dan ook
voor een verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom. Verder vindt
onze fractie dat chemische bedrijven niet thuishoren in stedelijk gebied, zoals Dordrecht.
Hier wil de PVV op inzetten:
- Meer inzet van politie en toezicht in de wijk; extra cameratoezicht waar nodig;
- Stadswachten moeten in dienst van de gemeente werken;
- Lokale overlast zoals straatterrorisme wordt direct aangepakt;
- In elke wijk de schouwrondes weer invoeren;
- Hardmaken voor verbod op vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom;
- Rondzwervende deelmobiliteit aanpakken; geen blokkering in de openbare ruimte door
scooters en fietsen;
- Schone straten zonder zwerfafval en uitpuilende afvalcontainers. (zie ook Hoofdstuk 7
“Natuur en Milieu”)
-Handhaving van het coffeeshopbeleid, met als trend minder coffeeshops op termijn.
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5. Zorg, sport en sociale voorzieningen
In Dordrecht zijn veel inwoners afhankelijk van zorg, zoals ouderen- en jeugdzorg.
De PVV vindt dat iedere Dordtenaar recht heeft op de beste zorg en dat niemand buiten de
boot mag vallen.
Zorgkosten moeten zo betaalbaar mogelijk blijven voor deze mensen en waar de wet ruimte
biedt, moet de gemeente eisen stellen aan de hoogte van de salarissen van zorgbestuurders.
De PVV is voorstander van professionele zorg op wijkniveau. Naar aanleiding van een
aangenomen motie van onze fractie en drie andere partijen om buurtzorgtehuizen te
bouwen waar mensen in hun eigen wijk kunnen worden verzorgd, zullen deze in de periode
2022-2026 moeten worden gerealiseerd. De PVV zal hier met haviksogen op toezien.
Mantelzorgers hebben een onmisbare rol in het verlenen van zorg aan o.a. familie, naasten
of buren. Echter, zij hebben vaak nog een baan en gezin naast hun mantelzorgtaken,
waardoor zij onder enorme druk staan. Waar mogelijk moeten we deze Kanjers
ondersteuning aanbieden en onze fractie zou tevens graag zien dat mantelzorgers jaarlijks
een financiële aanmoedigingspremie van de gemeente ontvangen.
In Dordrecht kennen we de Dordtpas. Hiermee kunnen Dordtenaren met een laag inkomen
profiteren van gratis toegang tot de dierentuin, gratis producten enz. Wat ons betreft zou de
inkomensgrens wat omhoog kunnen zodat meer Dordtenaren aanspraak kunnen maken op
de Dordtpas.
Door o.a. de Coronacrisis stijgt het aantal mensen dat eenzaamheid ervaart en daar zitten
ook veel oudere mensen bij. We moeten voorkomen dat deze mensen in een sociaal
isolement terechtkomen en daarom wil de PVV extra aandacht voor deze problematiek.
Sport en beweging zijn belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze
inwoners. Maar de sportsector in Dordrecht heeft te maken met allerlei problemen. Zo is
voor een aantal clubs nog steeds niet duidelijk wat hun nieuwe locatie wordt en hoe ze
financieel door de gemeente gefaciliteerd worden. Tevens hebben veel sportverenigingen te
maken met de dramatische gevolgen van het onnavolgbare en samenleving ontwrichtende
coronabeleid. De PVV wil dat clubs snel duidelijkheid krijgen over genoemde zaken en dat
noodlijdende sportverenigingen financieel worden ondersteund in deze moeilijke tijden.
Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leven, maar als je echt niet kan werken heb je
recht op een bijstandsuitkering. Dat geldt natuurlijk ook voor migranten. Maar de PVV
verwacht wel dat mensen de verantwoording nemen om hun kansen op werk te vergroten.
Van migranten die recht hebben op een bijstandsuitkering mogen we dan ook verwachten
dat zij de Nederlandse taal voldoende machtig zijn of in ieder geval hun uiterste best doen
om hun taalvaardigheden naar een niveau te brengen, waardoor ze volwaardig mee kunnen
doen in de samenleving. Echter, als iemand te weinig doet om de taal te leren dan mag wat
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de PVV betreft op zijn/haar uitkering worden gekort en in het uiterste geval de uitkering
worden gestopt.

Omdat bijstandsuitkeringen een uit belastinggeld betaalt vangnet is, vindt de PVV dat
mensen die hier gebruik van maken door de samenleving gevraagd mag worden iets voor
deze hulp te doen. Onze fractie staat dan ook positief t.a.v. het oproepen van mensen die
een bijstandsuitkering ontvangen (en lichamelijk en geestelijk in staat zijn om te werken) om
waar mogelijk laagdrempelige vacatures op te vullen. Werken in de bijstand wordt beloond
met het salaris dat bij de betreffende functie past.
Helaas gebeurt het nog steeds dat mensen uitkeringsfraude plegen. En dat is een groot
probleem, aangezien het niet alleen gaat om een strafbaar feit, maar ook deze sociale
voorziening ondermijnt. De PVV is dan ook voor een harde aanpak van uitkeringsfraude.
Er zijn veel klachten over jeugd- en pleegzorg. Bovendien stijgen de kosten van jeugdzorg en
worden de wachtlijsten steeds langer. Alle kinderen die daadwerkelijk hulp nodig hebben
moeten die ook krijgen, toegespitst op hun omstandigheden en zonder bureaucratisch
geneuzel. Zij zijn immers onze toekomst.
De PVV wil dan ook dat de wachtlijsten korter worden en vindt dat het gemeentebestuur
zich maximaal moet inzetten om dat te realiseren.
En als het niet meer mogelijk is dat kinderen bij hun ouders wonen en ze verblijven in een
pleeggezin waar alles goed gaat, dan zouden pleegouders na maximaal drie jaar het recht
moeten ontvangen om de voogdij te krijgen. Deze duidelijkheid is in het belang van de
kinderen.
Er zijn regelmatig klachten over de sociale dienst. Burgers moeten vaak lang wachten totdat
hun klachten worden behandeld en ervaren veel bureaucratie. De PVV zou dan ook graag
zien dat klachten binnen twee weken worden behandeld en dat de sociale dienst proactief
klachten probeert op te lossen en zich niet meer verschuilt achter een bureaucratische
houding.

Hier wil de PVV op inzetten:
- Betaalbare zorg en waar mogelijk gemeentelijke eisen aan de hoogte van de salarissen van
zorgbestuurders;
- Er moeten zo snel mogelijk buurtzorgtehuizen worden gebouwd;
- Loketfuncties voor ouderen in ieder stadsdeel;
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- Mantelzorgers maximale ondersteuning aanbieden en een jaarlijkse financiële
aanmoedigingspremie;

- Extra aandacht voor de problematiek van eenzaamheid;
- Zo snel mogelijk duidelijkheid voor clubs inzake nieuwe locaties en de gemeentelijke
financiële facilitering;
- Noodlijdende sportverenigingen ondersteunen met gemeentelijke financiële middelen;
- Spreek je geen Nederlands en wil je de taal niet leren, dan waar mogelijk korten of
stopzetten van uitkering;
- Gemeentelijke informatie wordt alleen in het Nederlands verstrekt;
- Koppelen bijstandsontvangers aan laagdrempelige vacatures; werken in de bijstand wordt
beloond met het salaris dat bij de betreffende functie past;
- Harde aanpak van uitkeringsfraude;
- Wachtlijsten jeugdzorg inkorten;
- Pleegouders na maximaal drie jaar het recht om de voogdij te krijgen;
- Met betreffende instanties inzetten om zo vroeg mogelijk kindermishandeling te kunnen
signaleren;
- Klachten sociale dienst moeten binnen twee weken worden behandeld; minder
bureaucratie;
- Sociale wijkteams moeten blijven; wel moet er een onderzoek komen naar de kwaliteit van
de dienstverlening;
- Geen bezuinigingen op gehandicaptenvoorzieningen;
- Maximale steun slachtoffers toeslagenaffaire.
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6. Onderwijs
De basis van een samenleving is het onderwijs. Hier doen kinderen niet alleen kennis op,
maar ze leren ook hoe ze met elkaar om kunnen gaan en worden zodoende voorbereid op
de maatschappij.
Kinderen hebben recht op goed, vakinhoudelijk onderwijs, zodat ze het beste uit zichzelf
naar boven kunnen halen. De ontwikkeling van persoonlijke competenties dient voorop te
staan, waarbij in eerste instantie de focus moet liggen op taal, rekenen en de geschiedenis
van Nederland. Bovendien moeten leerlingen gestimuleerd worden om hun mening te uiten
en zich niet bij voorbaat al moeten conformeren aan een groepsmening.
En dit alles in een veilige omgeving waar agressie, alsmede pesten niet getolereerd worden
en weer respect is voor de meester en juf. Wat de PVV betreft geen "je" en "jij", maar
"meneer", "mevrouw" en “u”.
Onze fractie zou ook graag zien dat de klassen kleiner worden, zodat er meer individuele
aandacht komt voor elk kind. Ook gym-en zwemlessen zijn een belangrijk onderdeel van het
onderwijs, aangezien zij zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid van onze kinderen
bevorderen. De PVV is dan ook voorstander van verplichte zwemles voor leerlingen in het
basisonderwijs. Tevens ziet onze fractie meerwaarde in nog meer voorlichting op scholen
inzake drugs, alcohol en andere verslavingsgevoelige zaken. Omdat veel mensen niet weten
wat ze precies moeten doen als ze iemand aantreffen met een hartaanval, zou het goed zijn
als op scholen ook EHBO- en reanimatielessen worden gegeven.
Korte lijntjes tussen scholen en o.a. zorg verlenende instanties zijn dus cruciaal.
Zwakke scholen moeten streng gecontroleerd worden en waar nodig gesloten. Geen enkel
kind mag tussen wal en schip belanden en daarom moet er tevens extra controle op
leerplichtverzuim komen. Dat moet het hele jaar door, maar zeker ook tijdens islamitische
feestdagen, aangezien het vaak voorkomt dat islamitische ouders hun kinderen op deze
dagen laten spijbelen. Wat de PVV betreft mag dat hard worden aangepakt.

Hier wil de PVV op inzetten:
- Meer voorlichting over drugs, alcohol en andere verslavingsgevoelige zaken op scholen;
- Verplichte zwemles voor leerlingen van het basisonderwijs en geen gescheiden zwemmen;
- EHBO- en reanimatielessen op scholen;
- Meer controle op leerplichtverzuim.
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7. Natuur en milieu
Iedereen is het er wel over eens dat ons drinkwater en onze grond van uitstekende kwaliteit
moeten zijn en gevrijwaard van vervuiling. De huidige stand van zaken baart de PVV echter
grote zorgen, aangezien niemand precies weet wat de gezondheidsrisico’s zijn van de
gevaarlijke stoffen die worden uitgestoten in Dordrecht. Wat onze fractie betreft komt daar
snel nader onderzoek naar en worden huidige problemen opgelost.
Het eiland van Dordrecht heeft mooie natuur, zoals de Biesbosch, onze historische
stadsparken en onze prachtige polders. Locaties waar veel Dordtenaren tot rust komen.
De PVV wil dan ook dat parken hun huidige omvang behouden. Ook moet er opgetreden
worden tegen geluidsoverlast door verkeer en industrie, zodat Dordrecht leefbaar blijft.
We leven immers niet op een industrieterrein.
Om onze polders te beschermen is onze fractie tegen grootschalige bouw van woningen.
Kleinschalige woningbouwprojecten kan de PVV ondersteunen, maar alleen als er geen
andere mogelijkheden zijn. Het opofferen van de polder aan bedrijfsactiviteiten is echt een
“no go” voor de PVV. Er is nog genoeg plek op de huidige bedrijventerreinen.
De PVV zal ook nooit instemmen met de bouw van windturbines en zonneparken voor de
energietransitie. Niet alleen omdat windturbines en zonnepanelen slecht zijn voor het milieu
en de natuur verwoesten, maar ook omdat eerstgenoemde geluidsoverlast geeft en
hinderlijke slagschaduw. Daarbij komt dat deze transitie de burgers op kosten jaagt en de
energiezekerheid ondermijnt, terwijl het klimaat niet door de mens beïnvloedt kan worden.
Het Dordtse afvalbeleid kan wat de PVV betreft stukken beter. Te vaak worden we
geconfronteerd met overvolle restafvalbakken en zwerfafval in de openbare ruimte met alle
gevolgen van dien voor de leefbaarheid. De PVV zou dan ook graag zien dat de grijze
restafvalbak weer elke twee weken wordt opgehaald en dat het ophalen van grofvuil weer
gratis wordt.
En afvaldumpers mogen van de PVV nog harder worden aangepakt. Hierbij denkt onze fractie aan het
inzetten van torenhoge bestuurlijke boetes.

Tevens zou Dordrecht moeten omschakelen van voorscheiding naar nascheiding van het
afval. Dat is effectiever, kostenbesparend en beter voor het milieu.
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Hier wil de PVV op inzetten:
- Ons drinkwater en onze grond moeten schoon zijn en zonder vervuiling; er moeten snel
oplossingen komen voor de huidige problemen als het gaat om de uitstoot van gevaarlijke
stoffen;
- Geen grootschalige woningbouwprojecten in de polder en zeker geen bedrijventerreinen;
- Groenzones bij Dordtse bedrijventerreinen creëren, zodat mensen hier kunnen ontspannen
in hun pauzes;
- Geen windturbines en zonneparken;
- Beter afvalbeleid; grijze restafvalbakken weer elke twee weken ophalen; omschakelen naar
nascheiding van afval; ophalen van grofvuil weer gratis;
- Afvaldumpers nog harder aanpakken door instellen van torenhoge bestuurlijke boetes.
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