
Bouwen in vertrouwen 
Verkort verkiezingsprogramma 2022-2026

SGP Goeree-Overflakkee

sgpgo.nl



2 2

Verkiezingsprogramma 2022-2026 SGP Goeree-Overflakkee
’Bouwen in vertrouwen’
www.sgpgo.nl

Inhoud
1. Kernwaarden en drijfveren

2. Bestuur en ondersteuning

3. Veiligheid

4. Verkeer en vervoer

5. Economie

6. Sociaal domein

7. Onderwijs

8. Sport, cultuur en recreatie

9. Volksgezondheid, milieu en leefomgeving

10. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Inleiding
Bouwen in vertrouwen
Voor u ligt een samenvatting van het verkiezingsprogramma van de SGP voor de 
komende periode. Het programma heeft de titel ‘Bouwen in vertrouwen’ meegekregen. 

Om te beginnen met het “bouwen”. Op Goeree-Overflakkee gaat er veel goed, dat mag 
ook best eens benoemd worden. Maar dat wil niet zeggen dat er geen werk aan de 
winkel is. Integendeel. Er zijn echt dingen die hoognodig aangepakt moeten worden. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan woningbouw. Het is hoog tijd dat de (kleine) kernen weer 
een impuls krijgen. Dat jongeren op het eiland kunnen blijven, en iedereen die dat wil 
een huis kan vinden. 

Bouwen is iets constructiefs: je maakt iets. Het is altijd makkelijker om dingen af te 
breken dan om dingen op te bouwen. Met roepen vanaf de zijlijn bereik je veelal weinig 
- behalve aandacht. Maar zo’n partij wil de SGP niet zijn. We hebben met elkaar een 
prachtig eiland, waar we samen de schouders onder willen zetten. Samen met iedereen 
die zich op een goede manier wil inzetten voor de toekomst. U kunt daarin bouwen op 
de SGP.

‘Bouwen en bewaren’ is een bekende uitdrukking uit de Bijbel. Het is de opdracht die 
wij gekregen hebben om als rentmeesters met de aarde om te gaan. Wij mogen hier op 
aarde ons leven leiden, maar wel met oog voor de schepping. We hebben met elkaar één 
aarde gekregen, en daar moeten we zuinig op zijn. Bewaren gaat wat ons betreft 
overigens nog verder: het behouden van andere goede zaken die we op het eiland 
kennen. Denk daarbij aan de rijke christelijke traditie waar we in staan, maar ook de 
zondagsrust en het eigen karakter van de kernen. 

Het laatste gedeelte van ons verkiezingsmotto is eigenlijk het belangrijkste: “in 
vertrouwen”. Wij mensen kunnen de mooiste plannen bedenken, maar uiteindelijk 
kunnen wij het niet in eigen kracht. Daarom past ons nederigheid, en een afhankelijke 
houding waarin we alles van Boven verwachten. Met Gods hulp willen we ons ook de 
komende tijd weer inzetten voor ons mooie eiland. Voortbouwend, in vertrouwen.

Samengevat, de SGP wil graag:

Bouwen in vertrouwen: 
…aan aandacht voor elkaar
…aan een passende woning voor iedereen
…aan verantwoord rentmeesterschap
…aan een betrouwbare en benaderbare gemeente
…aan leefbare dorpen met ruimte voor rust
…aan vitale scholen en bedrijven.

Lees het hele verkiezingsprogramma op: www.sgpgo.nl/verkiezingsprogramma
Hierin staan ook veel concrete punten per thema. 
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1. Kernwaarden en drijfveren
De SGP is een christelijke 
partij. De SGP baseert haar 
politieke visie op de Bijbel 
en de daarop gegronde 
gereformeerde 
belijdenisgeschriften. De 
Bijbel biedt hét morele 
fundament voor het leven 
van mensen. Als de Bijbel 
het hoogste Woord heeft, is 
dat goed voor de hele 
samenleving en komt ieder 
mens werkelijk tot zijn 
recht. Daarom staat de SGP 
voor politiek volgens de 
Bijbelse norm. 

In de Bijbel kunnen we lezen hoe God wil dat wij ons gedragen ten opzichte van Hem en 
ten opzichte van onze medemensen. God vraagt van ons dat we Hem liefhebben boven 
alles en onze naaste als onszelf. Liefde tót en een respectvolle omgang mét elkaar zijn 
daarom van grootbelang. Godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid zijn belangrijke 
waarden. De zondag is een rustdag. De SGP is daarom tegen winkelopenstelling en 
(sport)evenementen op zondag. 

De SGP heeft in het bijzonder oog voor degenen die hulp behoeven. De Bijbel geeft ons 
de opdracht om gastvrij te zijn voor vluchtelingen en mensen in nood. De opvang van 
statushouders moet tegelijkertijd in balans zijn met de belangen van de eigen bevolking.

Gods opdracht om de aarde ‘te bouwen en te bewaren’ vraagt om goed 
rentmeesterschap. Het is dus belangrijk om goede rentmeesters te zijn van de 
schepping. Natuurlijke hulpbronnen moeten we niet uitputten. Tegelijk mogen we 
genieten van de vruchten van de aarde. We willen als goede beheerders zorgen voor de 
schepping.

God heeft alle mensen uniek geschapen. Ieder leven is daarom waardevol. Daar staat de 
SGP altijd voor. De SGP blijft pleiten voor ruimte om de eigen visie uit te dragen en 
vraagt daarom ruimte voor verschil. Vanuit deze waarden wil de SGP politiek bedrijven.

2. Bestuur en ondersteuning
De gemeente is er niet voor zichzelf, maar voor haar inwoners. Daarom is het belangrijk 
dat de gemeente betrouwbaar is en weet wat er bij inwoners leeft en wat inwoners 
nodig hebben. Het uitvoeren van de gemeentelijke taken kan niet zonder deskundige en 
toegewijde medewerkers. Maar de gemeente hoeft niet alle taken helemaal zelf uit te 
voeren en stimuleert daarom eigen initiatief en samenwerking met inwoners en 
maatschappelijke organisaties. 

De SGP vindt het erg belangrijk dat bestuurders zorgvuldig luisteren naar inwoners. Ook 
moeten zij actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving, met oog voor de 
verscheidenheid van de verschillende kernen. De gemeentelijke overheid staat het 
dichtst bij de inwoners. Niet ver weg in Den Haag, maar dichtbij op ons eiland. Het 
gemeentebestuur moet daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar zijn.

Samenwerking met andere gemeenten is vaak wenselijk, soms noodzakelijk of zelfs 
verplicht. Gemeenten kunnen elkaar daarbij versterken. Ook is de gemeente steeds 
vaker onderdeel van allerlei samenwerkingsverbanden waaraan ook organisaties van 
buiten de overheid deelnemen. Het is belangrijk dat de verschillende 
samenwerkingsverbanden meerwaarde hebben voor de gemeente. Ze moeten een 
nuttige bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijke 
beleid.

De gemeente geeft 
gemeenschapsgeld uit. 
Daarom moeten de uitgaven 
doelmatig, zuinig en 
verantwoord zijn. Tegenover 
structurele uitgaven moeten 
structurele inkomsten staan 
en de begroting moet 
structureel sluitend zijn. 
Verhoging van de 
gemeentelijke belastingen is 
(met uitzondering van een 
correctie ter grootte van de 
inflatie) pas aan de orde als 
bezuinigingen en aanpassing 
van de uitgaven niet 
voldoende financiële ruimte 
bieden.
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3. Veiligheid
Veiligheid is één van de 
belangrijkste zaken in onze 
samenleving. Onze inwoners 
willen veiligheid in hun huis, 
in hun buurt, in het verkeer, 
op school en op het werk. 
Het zorgen voor veiligheid is 
één van de kerntaken van de 
overheid. De zorg voor de 
fysieke veiligheid ligt met 
name bij de politie. De 
gemeente heeft een grote 
verantwoordelijkheid voor 
het gevoel van veiligheid van 
alle inwoners en 
ondernemers. Maar de 
gemeente staat daarin niet 

alleen. Ook de woningbouwcorporatie, instellingen, ondernemers en inwoners zelf zijn 
verantwoordelijk voor veilig wonen, werken en reizen.  

De SGP vindt het belangrijk om samen te werken aan veiligheid. Samen met partners en 
vrijwilligers moet het veiligheidsgevoel worden verbeterd. De bestrijding van 
criminaliteit en overlast vraagt ook inzet van inwoners en ondernemers. De gemeente 
ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer veiligheid.  

De SGP is voor een integrale benadering van de lokale veiligheid. Maatregelen op het 
gebied van verkeers- en sociale veiligheid, de aanpak van overlast en (veelvoorkomende) 
criminaliteit, naleving van horecaregels, enzovoorts dienen binnen een samenhangend 
veiligheidsbeleid te worden opgepakt. Preventie is het belangrijkst, daarna volgt 
handhaving. Vandalisme, overlast en geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd. 
De gemeente treedt zo nodig daadkrachtig op.

De SGP vindt de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de politie in onze kernen van 
groot belang. Bij de verdeling van politiecapaciteit moet niet alleen naar het aantal 
inwoners, maar ook naar de omvang van het gebied worden gekeken.

De SGP staat voor een goede organisatie van brandweer en rampenbestrijding. Optimale 
samenwerking in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is van groot belang. De kosten 
daarvan moeten wel binnen de perken gehouden worden. Daarom is blijvend aandacht 
nodig voor een efficiënte besteding van middelen.
De SGP heeft grote waardering voor de vrijwillige brandweer, die veel tijd steekt in het 
bevorderen van deskundigheid en de veiligheid van onze samenleving.

Ambulancezorg moet voor elke inwoner binnen de landelijke norm beschikbaar zijn. 
Vanwege de uitgestrektheid van ons eiland is dat niet vanzelfsprekend. Daarom moet er 
blijvend aandacht zijn voor de aanrijtijden en de standplaatsen. De SGP blijft 
voorstander van volwaardige ambulancezorg op het hele eiland. 

4. Verkeer en vervoer
Het verkeer blijft om aandacht vragen. Nog steeds neemt het aantal auto’s toe. De SGP 
vindt dat de belangrijke doorgaande verkeersstromen zoveel mogelijk buiten de 
woonkernen om moeten worden geleid. De bereikbaarheid en ontsluiting van ons eiland 
moeten goed zijn. Knelpunten voor goede doorstroming van het autoverkeer moeten 
worden aangepakt. De N57, N59 en N215 vragen daarbij speciaal de aandacht en moeten 
in samenwerking met andere overheden worden verbeterd. Overlast van verkeer – ook 
binnen de kernen – moet worden teruggedrongen. Verkeersveiligheid is voor de SGP heel 
belangrijk. De inzet is altijd om de verkeersstromen zo te geleiden dat iedereen op een 
zo veilig mogelijke manier kan deelnemen aan het verkeer. In het bijzonder geldt dit 
voor de wegen naar en rond scholen.

Het openbaar vervoer (OV) 
moet verbeterd worden. De 
SGP wil blijvende aandacht 
voor snelle en goede OV-
verbindingen. Dagelijks 
maken immers vele forenzen, 
scholieren en studenten 
gebruik van het openbaar 
vervoer. Goed OV kan eraan 
bijdragen dat zij op het 
eiland blijven wonen, ook al 
werken of studeren zij 
elders. Daarnaast kan het OV 
een positieve bijdrage 
leveren aan bereikbaarheid 
en duurzaamheid van het 
eiland. 

Vervoer wil de SGP niet alleen goed geregeld hebben, maar ook zo schoon mogelijk. 
Hiervoor zijn goede OV-mogelijkheden noodzakelijk. Fietsen is een duurzame en 
gezonde vervoerswijze en moet daarom worden gestimuleerd. Een goede infrastructuur 
en goede voorzieningen voor fietsers zijn belangrijk. Dat vergroot tegelijk de 
aantrekkingskracht van het eiland voor recreanten. Verduurzaming van het verkeer 
verdient dus de aandacht. Natuurlijk spelen de inwoners daar een belangrijke rol bij, 
maar de gemeente kan verduurzaming wel promoten, faciliteren en stimuleren. 
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5. Economie
De SGP vindt economie 
essentieel. Tegelijk is de 
economie geen doel, maar 
een middel. De economie is 
nodig om in ons 
levensonderhoud te voorzien. 
Vanuit het Bijbelse 
perspectief van 
rentmeesterschap is het onze 
verantwoordelijkheid om de 
schepping niet te laten lijden 
onder onze drang naar 
welvaart. Economische 
resultaten worden daarom 
bij voorkeur behaald met 
middelen die steeds kunnen 
worden hergebruikt. De SGP 
vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor 
zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Werk is ook één van de 
dingen die zorgt voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte 
aan.  

Belangrijke pijlers van de economie op Goeree-Overflakkee zijn landbouw, visserij, zorg, 
het midden- en kleinbedrijf, recreatie en toerisme. Als de belangen van deze sectoren 
tegenstrijdig zijn, moeten ze zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij is het 
belangrijk om in ogenschouw te nemen dat sectoren zoals landbouw en visserij ons 
eiland en het landschap van oudsher hebben gevormd. De gemeente moet daarnaast 
gericht zijn op behoud én uitbreiding van werkgelegenheid. Daarom wordt nauw 
samengewerkt met het onderwijs en bedrijfsleven. De Beroepscampus kan daar een 
goede rol in vervullen. Uiteraard moeten soort en grootte van (nieuwe) bedrijven passen 
in de leefomgeving. 

Zelfstandige ondernemers in het midden– en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze 
economie. Zij verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Dat kan onder andere 
door hen te faciliteren en goed met hen te communiceren. Ook moeten ze voorzien 
worden van goede locaties om stabiele groei mogelijk te maken. De detailhandel 
verdient bijzondere steun. Zeker na de coronacrisis, waarbij webshops een nog grotere 
bedreiging zijn gaan vormen. Een goed winkelbestand, toekomstbestendige inrichting en 
(be)leefbare buitenruimte in de aangewezen winkelcentra zijn daarom essentieel. Een 
centrummanager kan hier een belangrijke rol in vervullen.
Ook de agrarische sector verdient gemeentelijke steun. Agrarische bedrijven zijn 
belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een goede rol in natuurbeheer en het 
behoud van onze landschappen. De gemeente creëert ruimte voor hen om hun bedrijf 
economisch gezond te houden. Regelgeving moet daarbij niet onnodig belemmerend 
zijn. 

 

6. Sociaal domein
De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij zien om naar mensen in 
kwetsbare omstandigheden. Zij krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en 
ondersteuning of bescherming. De SGP pleit voor een ruimhartig beleid binnen de 
financiële kaders. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen betrekken 
we intensief bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein.

Het sociaal domein is een veelomvattend taakveld voor de gemeente. De gemeente is 
steeds meer uitvoerder van Rijkstaken geworden. Samenwerking met regiopartners is 
nodig, maar de SGP is kritisch op de beheersbaarheid van kosten van allerlei 
gemeenschappelijke regelingen. ‘Lokaal waar het kan en regionaal waar het moet’ is ons 
motto. De SGP is voorstander van maatwerk, het verminderen van regeldruk en een 
ruimhartig sociaal beleid. Tegelijkertijd moet goed gekeken worden naar de efficiëntie 
in het sociaal domein.

Het is voor jongeren belangrijk 
om veilig te kunnen opgroeien 
tot volwassen inwoners. Ze 
moeten vanuit een gezond 
verantwoordelijkheidsbesef 
volop mee kunnen doen in de 
samenleving. Hoewel het aantal 
kinderen en jongeren in 
Nederland gelijk blijft, nemen 
de kosten voor jeugdhulp in 
veel gemeenten toe. Dat vraagt 
van gemeenten om kritisch 
keuzes te maken bij de inzet 
van hun budget. Hulpverleners 
brengen ‘één gezin – één plan – 
één regisseur’ in de praktijk. 
Ze bieden hulp met oog op het hele gezin.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij 
de inwoners. De zorg is bedoeld voor (kwetsbare) mede inwoners en hun leefomgeving. 
Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. De SGP vindt het belangrijk 
dat de gemeente de taak in de Wmo om vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen, 
concreet en serieus invult. Voor de mantelzorgers moeten er ruimhartig mogelijkheden 
zijn om hun de zorg tijdelijk uit handen te nemen. 

Voor de SGP is betaald en onbetaald werk gelijkwaardig. Zorg, ondersteuning en 
vrijwilligerswerk ziet de SGP als nuttige maatschappelijke bijdragen. De arbeidspar-
ticipatie moet dan ook niet met allerlei regelingen worden opgevoerd. Wel is iedereen in 
beginsel zelf verantwoordelijk voor zijn inkomen. De SGP heeft een groot hart voor 
mensen die door omstandigheden niet kunnen werken. Mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door 
de gemeente actief geholpen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers 
in de gemeente en regio en met de sociale werkplaats. Als werken onmogelijk is of als er 
geen werk te vinden is, moet de  gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is 
dus een vangnet, geen hangmat.
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7. Onderwijs
Goed onderwijs is erg 

belangrijk voor de ontwikkeling van inwoners en van de samenleving. Het Rijk is 
verantwoordelijk voor goed onderwijs en voor toezicht op de onderwijskwaliteit. De 
gemeente heeft vooral een belangrijke rol bij het scheppen van goede randvoorwaarden. 
Belangrijke zaken zijn hierbij het lokale onderwijsbeleid, passend onderwijs, 
leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van 

onderwijsachterstanden en 
toezicht op de leerplicht. Het 
is goed dat de gemeente zich 
betrokken voelt op het 
onderwijs in elke kern. De 
professionele ruimte van 
scholen blijft daarbij 
vooropstaan. Vrijheid van 
onderwijs vindt de SGP 
absoluut leidend.

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw van 
scholen. De eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2019-2035 is inmiddels 
in gang gezet. Voor de SGP is het belangrijk dat de uitvoering in goed overleg met de 
scholen wordt vormgegeven. 

De gemeente biedt speciale programma’s aan om kinderen met een 
onderwijsachterstand te helpen. Ze krijgt daar ook geld van het Rijk voor. De SGP wil 
laaggeletterdheid en taalachterstanden effectief aanpakken. Het bevorderen van 
leesgedrag onder jonge kinderen is hierbij een belangrijk middel. De bibliotheek op 
school wordt daarom vooralsnog gecontinueerd. 

Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg 
nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. 
Onderwijs-zorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school. 
Inwoners mogen bij onderwijs-zorgarrangementen niet van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. De overheid is een betrouwbare partner en (sociaal) vangnet. De 
gemeente zorgt vanwege de garantiefunctie van de overheid dat er altijd voldoende 
passend onderwijs in de scholen beschikbaar is. 

 

8. Sport, cultuur en recreatie
De SGP wil een samen-leving, niet een naast-elkaar-leving. Cultuur en 
cultuurgeschiedenis kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor 
verantwoord samen recreëren en sporten. 

Sporten is gezond en plezierig. Het kan bovendien een vormende en samenbindende 
werking hebben en is goed voor de sociale en fysieke ontwikkeling van jongeren. De SGP 
ondersteunt dat graag door goede faciliteiten en accommodaties te bieden. Ouderen en 
gehandicapten verdienen extra aandacht. Daarom ziet de SGP een rol voor de overheid 
in het bevorderen van breedtesport. De SGP vindt dat topsport geen taak van de 
overheid is. Ook hecht de SGP aan de zondagsrust. Daarom wijst ze zondagssport af. 

De SGP vindt het belangrijk dat de cultuur en geschiedenis van het eiland zichtbaar zijn. 
Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten kan daaraan bijdragen. Culturele 
activiteiten moeten ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente vervult daarbij wel 
een stimulerende en ondersteunende rol. Evenementen en cultuuruitingen passen altijd 
bij de goede zeden. Ze mogen niet aanstootgevend zijn.

Archeologie en erfgoed zijn 
verbonden met de lokale 
identiteit van dorp, stad en 
streek. Goeree-Overflakkee 
heeft een rijke geschiedenis 
en prachtig erfgoed van bijv. 
oude gebouwen en 
verschillende bouwstijlen. De 
SGP vindt het heel waardevol 
dat geschiedenis aandacht 
krijgt, onder meer door 
educatie. Ook wil de SGP 
belangrijke 
cultuurhistorische waarden 
bewaren voor de toekomst. 

Recreatie en toerisme 
vormen een belangrijke pijler voor de lokale economie. Onze gemeente kenmerkt zich 
door kust, rust, ruimte en natuur. De zondagsrust is een van de kernkwaliteiten van ons 
eiland. Die kenmerken en kwaliteiten dienen te worden behouden. Daarbij past een 
beleid van kwaliteitsverbetering van de huidige voorzieningen, maar uitdrukkelijk geen 
grootschalige uitbreiding op de kop van het eiland. De grenzen die zijn gesteld in het 
‘Ontwikkelkader verblijfsrecreatie’ moet daarbij strikt gehanteerd worden en waar 
nodig worden aangescherpt. Ontwikkelingen binnen de recreatie- en toerismesector 
moeten passen bij de identiteit en het karakter van de kernen en recht doen aan de 
ruimte waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden. Initiatieven dienen kleinschalig te 
zijn en toegespitst op gezinsrecreatie of andere vormen van ‘rustige’ recreatie. De SGP 
vindt de vermenging van wonen en recreatie een onwenselijke ontwikkeling. Aan vormen 
van recreatie, zoals bed and breakfast en Airbnb, moeten daarom duidelijke grenzen 
worden gesteld.
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9. Volksgezondheid, milieu en
    leefomgeving

Het welzijn van onze 
inwoners is een aangelegen 
punt voor de overheid. Ook 
behoren wij zorgvuldig om te 
gaan met de natuur en met 
onze omgeving. Gods goede 
schepping moeten we 
bouwen én bewaren. Bij alle 
ontwikkelingen moet ons 
eiland zich blijven 
kenmerken door kust, rust, 
ruimte en natuur. Het milieu, 
openbaar groen en water 
moeten onze aandacht 
hebben. Hier geldt het 
rentmeesterschap bij uitstek. 
Hoofdonderwerpen zijn 

bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten van 
de (leef)omgeving door middel van goed waterbeheer en afvalinzameling.

Veel groen in de leef- en werkomgeving bevordert het welzijn van de inwoners. Het 
bespaart energie, beperkt geluidsoverlast, verbetert de luchtkwaliteit en bevordert 
biodiversiteit. De SGP vindt dat openbaar groen van goede kwaliteit moet zijn en gericht 
moet worden ingezet. Mede omdat openbaar groen sterk beeldbepalend is. Wel is het 
belangrijk dat groenvoorzieningen geen onoverzichtelijke situaties opleveren, omdat dan 
de (verkeers)veiligheid in het gedrang kan komen.

Water wordt een steeds belangrijker onderwerp van gemeentelijk beleid, onder meer 
door de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn maatregelen nodig om de 
omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat, bijvoorbeeld als het gaat om het 
vaker voorkomen van extreme regenval. De SGP vindt het ook belangrijk dat er 
voldoende zoet water voor beregening in de landbouw is.

De belangrijkste huidige fossiele energiebronnen zijn eindig. Daarom moeten we tijdig 
nadenken over (nieuwe) vormen van duurzame energie. De SGP wil in het kader van onze 
regionale energiestrategie (nog steeds) een getijdencentrale in de Brouwersdam als 
belangrijke duurzame energieopwekker. De gemeente moet in samenwerking met de 
regiopartners bij het Rijk pleiten voor het beschikbaar stellen van de financiële 
middelen. De SGP ziet geen ruimte voor nieuwe windturbines op ons eiland en ook niet 
voor zonnevelden op landbouwgrond (tenzij mobiel uitgevoerd). Inwoners worden 
betrokken bij de energietransitie, bijvoorbeeld door middel van voorlichting over, en 
stimulering van energiebesparing in bestaande woningbouw. De gemeente probeert de 
energietransitie voor de gebouwde omgeving stapsgewijs uit te voeren, zodat het 
haalbaar en betaalbaar blijft. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor de SGP in de 
Regionale Energiestrategie (RES) en de Warmtetransitievisie. 

10. Volkshuisvesting en 
          ruimtelijke ordening

Het Bijbelse rentmeesterschap geeft richting aan het SGP-beleid voor ruimtelijke 
ordening. De openbare ruimte moet daarom verantwoord worden ingedeeld. De kwaliteit 
van onze woonomgeving is voor ons allen van groot belang. De SGP wil het eigen 
karakter van ons eiland (kust, rust, ruimte en natuur) en van alle kernen respecteren en 
behouden. Niet alleen goede woningen, maar ook voldoende woningen en goede 
voorzieningen – zoals openbaar vervoer, winkels en huisartsenpraktijken – zijn voor de 
SGP wezenlijk. 

De SGP wil actieve inzet om te voorzien in de lokale woningbehoefte. Er moeten 
voldoende woningen zijn voor alle doelgroepen. Er is extra aandacht voor doelgroepen 
zoals starters (die we vast willen houden) en senioren met laag inkomen. De diversiteit, 
bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn. Een 
aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus. Er is 
plaats voor verschillende 
type woningen, ook qua 
prijsklasse. Omdat komende 
decennia Goeree-
Overflakkee nog verder zal 
vergrijzen, moeten er ook 
veel meer senioren- c.q. 
zorggeschikte woningen 
komen. Hiermee wordt de 
vergrijzing opgevangen en 
doorstroming bevorderd, 
zodat jongeren ook een 
woning kunnen 
bemachtigen. 
Initiatiefnemers moeten 
samen met inwoners 
verantwoordelijkheid 
krijgen om nieuwe 
bouwontwikkelingen te vinden. Daarnaast moet de gemeente initiatieven stimuleren en 
faciliteren die inspelen op het tegengaan van vereenzaming, zoals  Knarrenhofjes waar 
jongeren en ouderen bij elkaar wonen en voor elkaar zorgen. We zetten in op nieuwe 
woonvormen, om zo in te spelen op veranderende woonwensen van inwoners. De 
bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd en nieuwe woningen 
zoveel mogelijk energiezuinig worden gebouwd. 
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punt voor de overheid. Ook 
behoren wij zorgvuldig om te 
gaan met de natuur en met 
onze omgeving. Gods goede 
schepping moeten we 
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