Gewoon lokaal!
Stem T@B
Waarom de T@B?
De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) is de lokale en grootste partij van ons dorp.
Daadkrachtig, onafhankelijk en is er voor alle inwoners. De T@B werkt aan ons dorp!
Wat wil de T@B voor u bereiken?
1. Goed wonen
Meer woningbouw passend bij ons dorp
Als u een woning in Hardinxveld-Giessendam zoekt, moet u de gelegenheid hebben om in ons dorp te
kunnen blijven wonen. De T@B wil meer woningbouw, maar passend bij ons dorpse karakter.
Betaalbare woningen o.a. voor starters en senioren
Meer betaalbare nieuwbouw koop- en middenhuurwoningen zijn nodig. Een woning voor ieders
portemonnee. Onder andere voor starters en senioren. Niet alleen goedkope koop- en
middenhuurwoningen of appartementen, maar ook flexwoningen en (pre-)mantelzorgwoningen. De
T@B gaat voor doorstroming op de woningmarkt!
Inwoners krijgen voorrang bij nieuwbouw woningen
U, als inwoner of iemand met sociale en/of economische binding, moet voorrang krijgen bij het
toewijzen van nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld middels een puntensysteem.
Verbeteren sociale huurwoningen
Als u in een sociale huurwoning woont moet uw huis kwalitatief goed worden onderhouden, zodat u
bijvoorbeeld geen last heeft van geluidshinder of tocht. Fien Wonen moet daarom meer investeren in
de bestaande sociale woningen.
Levensloopbestendige woningen
De T@B wil dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen. De gemeente ondersteunt
bijvoorbeeld het levensloopbestendig maken van uw woning.
Duurzaamheid alleen wanneer haalbaar en betaalbaar
Het alternatief voor de huidige energiebronnen moet haalbaar en betaalbaar zijn voor u als inwoner.
De T@B is tegen windmolens, vanwege de horizonvervuiling op het land en ziet meer kansen in
zonne-energie en waterstof.
Droge voeten door goede waterafvoer
De T@B wil wateroverlast voorkomen door het blijven werken aan aanleg van goede wateropvang en
waterafvoer in ons dorp.
Veilig wonen en opgroeien
Jong en oud moeten zich veilig voelen in ons dorp. De T@B koestert respect en ruimte voor elkaar. Bij
overlast moet stevig worden ingegrepen.

Goede integratie en niet meer opvang
De T@B is tegen opvang van meer vluchtelingen, asielzoekers en statushouders dan de landelijk
gestelde norm. Geen grootschalige opvang, maar goede integratie. Nieuwkomers mogen geen
voorrang krijgen t.o.v. onze eigen inwoners op o.a. onze sociale huurwoningen.

2. Beste zorg
Goede zorg dichtbij
Goede zorg wordt dichtbij georganiseerd en mantelzorg wordt ondersteund. Daarom ondersteunt de
T@B het openhouden van de Spoed Eisende Hulp in Gorinchem.
De zorg betaalbaar en toekomstbestendig met het Sociaal Team
Als u zorg nodig hebt, wordt het snel geregeld met het Sociaal Team. De T@B zet in op preventie, wil
zorgkosten beheersbaar houden en bureaucratie bestrijden. De keus van de inwoner staat centraal in
plaats van de wens van de zorgaanbieder.
Mantelzorg stimuleren
Mantelzorg vanuit de gemeente stimuleren, zodat u kunt blijven wonen in de vertrouwde omgeving
met het eigen gezin. Bijvoorbeeld door soepel om te gaan met (pre-)mantelzorg en
vergunningverlening.

3. Lekker ontspannen, leren en sporten
Goede sportvoorzieningen
De T@B wil meer zeggenschap van sportverenigingen over sporthal De Wielewaal en De Appelgaard.
Bijvoorbeeld door een andere beheersvorm, mits de gebruikers dit wensen. Ook ziet de T@B zelfs
mogelijkheden voor een nieuwe sportvoorziening voor korfbalvereniging Vriendenschaar in ’t Oog en
woningbouw aan de Sluisweg. De keuze is aan de verenigingen!
Onderwijs in eigen dorp
Ieder kind moet basisonderwijs dichtbij huis kunnen volgen. Met het groeiende aantal inwoners
moeten scholen de mogelijkheid hebben in samenwerking met de gemeente om uit te
breiden als dat nodig is om in de behoefte te voorzien.
Terrassen in ons dorp
De T@B stimuleert terrassen onder andere in ons winkelcentrum, bijvoorbeeld door het verstrekken
van een eenvoudige vergunning.
Ruimere openingstijden sluisjes
In gezamenlijk overleg met Waterschap Rivierenland strijden we voor nog ruimere openingstijden van
de sluisjes, zodat u na uw werkdag nog even lekker de rivier op kan.
Buitenbaden openen
Realisatie is bijna zover….de T@B gaat voor het openen van de buitenbaden bij zwembad De
Duikelaar!
Aanleg buitendijkse jachthaven
Ondanks bedenkingen vanuit Rijkswaterstaat wil de T@B dat het plan voor een buitendijkse
jachthaven concreet wordt gemaakt.

Meer recreatie en toerisme
Initiatieven die gericht zijn op het ontwikkelen van recreatie en toerisme worden actief ondersteund,
zoals camperplaatsen, Bed & Breakfast en minicampings. Het typische dorpse karakter blijft
vanzelfsprekend gewaarborgd.
Uitgaansgelegenheden voor jongeren in eigen dorp
De gemeente faciliteert plannen van en voor lokale horeca, uitgaansgelegenheden en evenementen in
ons dorp, bijvoorbeeld door het eenvoudig en snel verstrekken van een vergunning. Zo kunnen onze
jongeren gezellig blijven uitgaan in ons dorp. Dichtbij en veilig.

4. Prettig werken & ondernemen
Ruimte voor bedrijven
De T@B wil aan ondernemers ruimte bieden om te ondernemen, zoals snelle aanleg en uitbreiding
van bedrijventerrein ’t Oog.
Kansen voor lokale bedrijven bij aanbestedingen
Lokale bedrijven moeten meer kansen krijgen om diensten en producten aan de gemeente te leveren,
bijvoorbeeld via onderhandse aanbestedingen.
Banen voor inwoners
Door een betere samenwerking en afstemming tussen Sociale Dienst, UWV en lokale bedrijven streeft
de T@B naar minder inwoners in de ww en de bijstand. Zo kunnen we ook inwoners met een afstand
tot de arbeidsmarkt actiever een baan bieden bij onze lokale bedrijven.
Vrijheid bij inrichting omgeving winkels en bedrijven
De T@B werkt aan meer keuzevrijheid voor ondernemers- en bedrijventerreinverenigingen bij de
inrichting en het onderhoud van het winkelcentrum en bedrijfsterreinen.

5. Veilige verkeerssituaties en verminderen verkeersoverlast
Verkeersoverlast in uw wijk voorkomen
De T@B wil minder verkeersdrukte in woonwijken door te zorgen voor een combinatie van een goede
wijkontsluiting, voldoende parkeerplaatsen en openbaar vervoer in de omgeving. De T@B wil dit
realiseren, o.a. voor de wijk over ’t Spoor en in ’t Oog. Dit doen we door samen met u als
buurtbewoner goede plannen te maken.
Terugdringen sluipverkeer A15
Bewoners van onder andere de Peulenlaan, Wieling, Nieuweweg en Rivierdijk ervaren overlast door
sluipverkeer van de rijkswegen. De T@B wil sluipverkeer terugdringen, bijvoorbeeld door voor zwaar
verkeer alleen bestemmingsverkeer op bepaalde wegen toe te staan en hierop te handhaven.
Rijksgeld wordt vrijgemaakt en de A15 van Papendrecht tot ons dorp is al verbreed, maar de T@B zet
zich in dat gemeente en regio blijven lobbyen voor snellere verbreding van de verdere A15.
Snelfietsroute langs A15
Fietsen is gezond. Om dit te stimuleren zijn goede fietspaden en snelle verbindingen voor u belangrijk.
Daarom zet de T@B de snelfietsroute langs de A15 hoog op de agenda.

6. Financiën op orde en goede service
Lage belastingen en heffingen
De T@B wil de onroerendezaakbelasting (OZB) voor u laag houden, door die uitsluitend te verhogen
met inflatie. De rioolheffing dient enkel kostendekkend te zijn en geen bron van inkomsten. Verder
moet de harde kostenstijging van de afvalstoffenheffing worden doorbroken.
Gezonde gemeente, minder schulden
De T@B maakt sinds 2014 deel uit van het college. Vanaf dat moment is de schuld van de gemeente
sterk gedaald. Van 41 naar 29 miljoen euro! Deze koers houden we vast, want hoe minder schuld,
hoe gezonder onze gemeente! De jaarlijkse rentelasten zijn inmiddels gehalveerd. Waardoor u minder
lokale belastingen betaalt en de gemeente meer geld heeft voor lokale voorzieningen.
Daadkrachtige gemeente
De T@B wil een gemeente die sneller verzoeken, vergunningsaanvragen en bouwplannen beoordeelt.
Een gemeente die met u meedenkt.
Dienstbaarheid en betere communicatie
Als inwoner en belastingbetaler moet u goed worden geholpen door de gemeente. Dienstbaarheid
staat bij de T@B voorop. Onze partij gaat voor nog betere communicatie door ambtenaren,
telefonische bereikbaarheid en goed gebruik van diverse communicatiemiddelen, zoals social media.
Meer inspraak
Samen met een onafhankelijke procesbegeleider wordt inspraak van inwoners, met de juiste
verwachtingen vooraf, bij gemeentelijke plannen geregeld.
Stem T@B!?
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Kiest u voor uw dorp? Stem dan
gewoon lokaal. Stem T@B!

