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Voorwoord
Met trots presenteren wij u het verkiezingsprogramma “Doen wat je belooft” van Lokaal
Liberaal.
Toen wij vier jaar geleden voor het eerst aan de verkiezingen meededen werden we dankzij
uw stem in een klap de grootste lokale partij van Stichtse Vecht. De komende verkiezingen
willen wij met uw hulp en steun dorpakken en niet alleen de grootste lokale partij worden,
maar ook de grootste politieke partij van de gemeente. De gemeente Stichtse Vecht is toe
aan een college waar gezond boerenverstand en het opkomen voor de belangen van
inwoners voorop staat.
Het verkiezingsprogramma van Lokaal Liberaal is geschreven met, voor en door inwoners
van onze gemeente. De fractie van Lokaal Liberaal beschouwt de inwoner als belangrijkste
adviseur. Wie beter dan een inwoner begrijpt en weet beter wat er in zijn of haar
leefomgeving speelt en wat er daar zou moeten gebeuren?
Hier ligt dan ook uw belang om op de grootste lokale politieke partij te stemmen. De
landelijke partijen beloven u van alles maar na de Tweede Kamer verkiezingen worden al
die beloftes weer net zo makkelijk verbroken en gaat men weer vrolijk door met waar men
mee bezig was.
Wij beloven u dat de fractie van Lokaal Liberaal NIET vanuit een ivoren torentje gaat
bepalen wat wel of niet goed voor u is! Wij zullen ons continu laten adviseren en
informeren door de inwoners van Stichtse Vecht. De gemeente is er voor de inwoners en
niet andersom.
Heeft u vragen of suggesties voor Lokaal Liberaal dan bent u van harte welkom om ons te
bellen of te mailen. Alle e-mailadressen en telefoonnummers van de fractie kunt u vinden
op www.lokaalliberaal.nl en de laatste pagina van dit verkiezingsprogramma.
Dank voor uw interesse in ons programma en hopelijk ook voor uw stem op 21 maart 2018.
Met vriendelijke groet,
Frank van Liempdt
Fractievoorzitter en lijsttrekker Lokaal Liberaal
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Wonen & Leefbaarheid
Eigen karakter van iedere kern behouden en verstevigen
We willen het eigen karakter van de diverse kernen binnen Stichtse Vecht behouden en
versterken. Daar past een beleid bij dat erop is gericht dorpsgezichten te behouden en
zorgvuldig met de dorpen om te gaan. Zo mogelijk willen we daarin samenwerken met ter
zake kundige inwoners of groeperingen, zoals bijvoorbeeld de Historische Kring,
dorpsraden en wijkcommissies.
Woonomgeving blijvend bereikbaar voor senioren, activiteitenbus beschikbaar in alle
kernen.
Een veilige woonomgeving is belangrijk en dit geldt wat ons betreft zeker voor senioren die
slecht ter been zijn. De openbare ruimte (stoep, woonerf) moet dan ook naadloos
aansluiten op de eigen woning. Dat houdt in dat we bij (her)bestratingswerkzaamheden er
kritisch op toezien dat bestrating goed aansluit en niet zorgt voor problematische situaties
voor mensen die slecht ter been zijn.
In Maarssen rijdt de activiteitenbus. De activiteitenbus zorgt ervoor dat senioren actief
deelnemer kunnen blijven aan de samenleving. Daarom zien we graag dat deze bus gaat
rijden in de hele gemeente Stichtse Vecht, zodat de senioren in andere kernen hier ook
gebruik van kunnen maken.
De bevolking vergrijst. Dit is een trend die ook in Stichtse Vecht zichtbaar is. Reeds nu is
circa 18 procent van de bevolking 65 jaar of ouder en tot 2040 zal dit percentage oplopen
tot 25 procent. Lokaal Liberaal wil dat ouderen zo lang mogelijk op de voor hun meest
prettige manier kunnen blijven wonen. We hanteren daarbij het uitgangspunt dat:
•

Onze inwoners zo lang zij dit willen en kunnen in hun eigen leefomgeving blijven
wonen.

Reeds in 2014 heeft Lokaal Liberaal afgedwongen dat ouderen langer zelfstandig kunnen
blijven wonen, ook als dat aanpassingen aan hun huis noodzakelijk zou maken. Er lag een
voorstel op tafel dat ouderen kon dwingen te verhuizen naar een voor hun meest geschikte
woning. Door succesvolle interventie van Lokaal Liberaal is dit plan van tafel geveegd.
Gezien de behoefte aan levensloopbestendige woningen voor ouderen en het feit dat de
voorraad levensloopbestendige woningen bij lange na niet toereikend is, kiest Lokaal
Liberaal voor de mogelijkheid om woningen geschikt te maken.
Uit onderzoek van bureau Companen blijkt dat er potentieel circa 10.000 woningen zijn die
geschikt te maken zijn voor Levensloopbestendig wonen. Lokaal liberaal kiest dan ook voor
deze aanpak in plaats van (ver)nieuwbouw. Lokaal Liberaal wil dat Stichtse Vecht actief
maatregelen neemt om de vergrijzing op te vangen.
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Dit willen we bereiken door:
•
•

•

Aanpassen van het woningbestand door verzorgd (zorg op maat) en geschikt wonen
Regisseren van de lokale zorgsystemen. Hiermee doelen we op de regiefunctie die
de gemeente in het kader van de WMO heeft om ervoor te zorgen dat de juiste zorg
bij de juiste inwoner terecht komt.
Bevorderen van de zorg van intramuraal naar extramuraal. Dit hangt samen met
zorg op maat en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Pas wanneer zorg aan huis
geen soelaas meer biedt kiezen we voor intramurale zorg

Open en groen karakter; woningbouwopgave en woningmarktbeleid
De regio Utrecht is de economisch sterkste en snelst groeiende regio van Nederland.
Europees bezet de regio een top-10 positie. Dit trekt vele mensen aan, terwijl de ruimte die
we hebben beperkt is. Lokaal Liberaal hecht aan het open en groene karakter van Stichtse
Vecht. We kiezen ervoor om dat karakter te behouden.
Lokaal Liberaal kiest voor het blijvend behouden van een prettig woonklimaat en kiest
daarmee eveneens voor een terughoudend beleid ten aanzien van de woningbouwopgave.
Lokaal Liberaal kiest voor een beleid waarbij we alleen de nog resterende inbreilocaties
ontwikkelen als het gaat om bijbouwen. Overige woonopgaves zullen gevonden moeten
worden in het herontwikkelen van locaties. Denk aan sloop van bestaande bouw voor
nieuwbouw.
Voor Lokaal Liberaal zijn grote bouwprojecten buiten de rode contouren uitgesloten op één
uitzondering na. Dit betreft de ontwikkeling van het plan Zuilense Vecht.
De revitalisatie van de sportparken op Daalseweide is voor ons een heel belangrijk punt.
Ten aanzien van het woningmarktbeleid wil Lokaal Liberaal de regels rondom toewijzing
van huisvesting, die zijn vastgelegd in de huisvestingsverordening, aanpassen.
•

Ouderen (55+) die een grote huurwoning verlaten en kleiner willen gaan wonen
krijgen voorrang op de woningtoewijzing van een nieuwe huurwoning. Wanneer de
huur van de nieuwe woning hoger is dan de huur van de woning die wordt verlaten,
wordt de huur wat ons betreft afgetopt op de oude huur. Indexatie van huurprijzen
blijft hierbij ongewijzigd.
Eventuele belemmeringen om dit mogelijk te maken worden besproken met de
woningcorporaties. In de prestatieafspraken met woningcorporaties wordt
bovenstaande vastgelegd als (nieuw) beleidsuitgangspunt.

•

We stoppen geheel met de huisvesting van alleenstaande statushouders die
wachten op gezinshereniging. De pilot waarbij meerdere alleenstaande asielzoekers
in één woning samenwonen, stoppen we eveneens per direct. De ongewenste
maatschappelijke bijeffecten van deze pilot zijn van dien aard dat het voor Lokaal
Liberaal duidelijk is geworden dat stoppen de enige optie is.
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Voor deze pilot wordt er gebruik gemaakt van woningen die bedoeld zijn voor
gezinnen en Lokaal Liberaal vind dan ook dat er gezinnen uit Stichtse Vecht in deze
woningen moeten komen te wonen.
In het kader van het getekende bestuursakkoord over de opvang van statushouders
wil Lokaal Liberaal een aanpassing doorvoeren.
•

Statushouders die nareizende gezinsleden hebben worden zo lang het gezin
nog niet herenigd is opgevangen door het Rijk in daarvoor geschikt gemaakte
locaties (voormalig AZC’s buiten deze gemeente) Het Rijk heeft een forse
overcapaciteit in de AZC’s die wat Lokaal Liberaal betreft prima geschikt is om
de alleenstaande statushouder in onder te brengen.

Tijdelijke huisvesting bij calamiteiten
Wanneer mensen door een brand of bij een andere grote calamiteit tijdelijk of zelfs geheel
niet meer in hun woning kunnen wonen, ontstaat er vaak een huisvestingsprobleem.
Voor huurders van een sociale huurwoning geldt dat de verhuurder verplicht is
vervangende woonruimte te bieden. Voor huurders van een vrije sectorwoning of
eigenaren van een woning is echter niets geregeld. Zij kunnen van de ene op de andere
dag dakloos worden. Dat is sociaal en maatschappelijk ongewenst.
Lokaal Liberaal wil woningen realiseren als zo genaamde “calamiteitenwoning” zodat
inwoners toch een dak boven hun hoofd hebben. De gemeente zou hier, samen met één of
meer woningcorporaties, een plan voor moeten uitwerken.
Tijdelijke huisvesting voor gescheiden ouders
Een scheiding is vaak een moeilijk en soms pijnlijk proces, zeker wanneer er kinderen in het
spel zijn. De ouder die in dit geval het huis verlaat waar de kinderen blijven wonen heeft
vaak grote moeite huisvesting te vinden, die zodanig van aard is dat de kinderen ook bij de
vertrekkende ouder kunnen verblijven en die ook nog eens ligt binnen redelijke afstand van
de eigen leefomgeving.
Lokaal Liberaal acht het in het belang van het kind dat hij of zij bij beide ouders kan
verblijven. Daarbij het voor lokaal Liberaal essentieel is dat dit in de eigen leefomgeving
kan plaatsvinden of op korte afstand hiervan zodat met name de sociale structuren in
stand gehouden kunnen worden. Lokaal Liberaal wil daarom dat gemeente Stichtse Vecht
aansluiting zoekt bij het initiatief Parentshouses. Dit initiatief zorgt ervoor dat de
vertrekkende ouder in een tijdelijke woning kan wonen dicht in de buurt van de kinderen.
Daar waar nodig wil Lokaal Liberaal de huisvestingsverordening aanpassen om dit initiatief
mogelijk te maken.
Het initiatief met betrekking tot calamiteitenwoningen en de woningen voor gescheiden
ouders zouden wat Lokaal Liberaal betreft ook prima gecombineerd kunnen worden,
belangrijk is dat de woningen er komen.
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Huisvesting Jongeren
Lokaal Liberaal maakt zich onverminderd hard voor huisvesting voor onze jongeren. Zij die
dat willen, moeten kunnen blijven wonen in Stichtse Vecht wanneer men het ouderlijk huis
verlaat. Lokaal Liberaal ziet hiervoor kansen op transformatielocaties. Ook (ver)nieuwbouw
op inbreilocaties biedt wat Lokaal Liberaal betreft mogelijkheden om woonkansen voor
jongeren te realiseren.
Transformeren kantoren
Lokaal Liberaal ziet ook graag zien dat in deze groeiende vraag naar woningen de gemeente
blijft kijken naar de mogelijkheden om leegstaande kantoren te transformeren naar
woningbouw. Lokaal Liberaal wil de mogelijkheden creëren om wanneer het wenselijk is
het planologisch beleid zodanig aan te passen dat transformeren naar wonen mogelijk
wordt gemaakt op plaatsen die nu kantoorlocaties zijn.
Openbare ruimte
Voor Lokaal Liberaal is een prettige leefomgeving heel erg belangrijk. Inwoners moeten
zich prettig en veilig kunnen voelen in hun directe omgeving. Dat betekent goede
straatverlichting, veilige wandel- en fietspaden, geen overhangend groen, geen overlast
van zwerfafval en geen hondenpoep in de woonwijken.
Het onderhoud van het openbare groen staat in Stichtse Vecht behoorlijk onder druk. Met
meer en slimmere investeringen, betere afspraken en controle op de in het verbeterplan
opgenomen maatregelen, kan de gemeente de kwaliteit van de staat van het onderhoud
aanzienlijk verbeteren. Een deel van de achterstand zou deels reeds ingelopen zijn, maar
Lokaal Liberaal wil dat de gemeente zich houdt aan de gemaakte afspraken met de
groenaannemer.
Lokaal liberaal wil bij de komende aanbesteding voor het openbare groen de gemeente
opdelen in kleinere gebieden. Door kleinere gebieden aan te besteden is de kans groter dat
lokale ondernemers de aanbesteding winnen en dus de uitvoering van onderhoud
openbaar groen op zich kunnen nemen. Wij vinden het belangrijk te onderzoeken wanneer
contractanten zich niet kunnen of willen conformeren aan de gemaakte afspraken, welke
mogelijkheden de gemeente heeft om zo snel mogelijk een contract te ontbinden.
Lokale ondernemers zijn meer betrokken bij hun eigen woonomgeving dan een groot
bedrijf van ver buiten de gemeentegrenzen. Ook in het kader van duurzaamheid zijn hier
voordelen te behalen, Het is te zot voor woorden dat de groenondernemer grote afstanden
aflegt met zijn dieselwagens om hier in de gemeente met een batterijtje op zijn rug het
blad weg te blazen.

Verkiezingsprogramma Lokaal Liberaal 2018-2022

9

Spelen
Kinderen moeten goed en veilig kunnen buitenspelen.
In de afgelopen periode is er veel te doen geweest over het speelbeleid. Speeltoestellen
zijn weggehaald zonder hier iets voor terug te plaatsen. De uitrol voor het vervangen van
afgeschreven speeltoestellen en het herplaatsen van nieuwe materialen is nog in volle
gang. Lokaal Liberaal zal erop toezien dat de gemaakte afspraken zullen worden
nagekomen en dat speellocaties in goed overleg met de omwonenden naar behoefte zullen
worden ingevuld. Ook dienen de speellocaties vrij te zijn van onkruid en goed in de gaten
gehouden te worden op zwerfafval.
Wijkpark Maarssenbroek
Lokaal Liberaal wil de overlast van hondenpoep in de woonwijken drastisch terugbrengen.
Wij zijn echter ook van mening dat de honden en hun eigenaren binnen een redelijke
afstand van hun woning met hun viervoeter moeten kunnen wandelen in gebieden waar de
hond wel los kan lopen. Lokaal Liberaal heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt
om dit plezier in het wijkpark van Maarssenbroek niet te ver te laten terugdringen.
Ondanks onze inzet is het losloopgebied enorm teruggebracht. Lokaal Liberaal staat er
volledig achter dat het gebied rondom de kinderboerderij en de speelterreinen geen
losloopgebied kan en mag zijn en dat hier een opruimplicht geldt.
Maar in de rest van het gebied in het park is de situatie ten opzichte van 40 jaar geleden
niet veranderd. Het park is voor iedereen! Hardlopers, wandelaars en inwoners met
loslopende honden. Wij kiezen ervoor om de inperking van het losloopgebied terug te
draaien. Het moet mogelijk zijn om een dergelijk groot park met elkaar te kunnen delen.
Voor Lokaal Liberaal telt dierenwelzijn zwaar. Door het inperken van het losloopgebied
treden allerhande problemen op tussen met name honden onderling die voor dier en baas
onprettig zijn. Door letterlijk weer ruimte en lucht aan de baas en viervoeter te geven
willen we ook deze ongewenste bijeffecten terugdraaien. Opruimplicht waar het kan!
Het park biedt echter meerdere plekken waar hoge begroeiing staat en waarbij opruimen
niet tot de mogelijkheden behoort. Op de paden en de grasvelden die toegankelijk zijn
geldt er uiteraard een opruimplicht.
Onderhoud wijkpark Maarssenbroek
Lokaal Liberaal wil ook het onderhoud in het wijkpark weer terugbrengen naar de eerder
gemaakte afspraken die gemaakt zijn vóór de bouw van het superspeelspoor.
De paden zijn bij een enkele regenbui vrij snel getransformeerd naar modderpaden en ook
het onderhoud van het natuurlijk spelen laat te veel te wensen over. Wij willen dat de
gemeente zich houdt aan de gemaakte onderhoudsafspraken en zullen erop toezien dat
deze in de komende periode zullen worden opgepakt. Wat ons betreft zullen er extra
gelden vrij gemaakt moeten worden voor beter beheer en onderhoud van het wijkpark
Maarssenbroek. Dit park vervult een belangrijke maatschappelijke functie.
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Financieel
Geen belastingverhogingen en huishoudboekje op orde
Wij kiezen, in tegenstelling tot andere partijen, onomwonden voor het niet verhogen van
de belastingen. Andere partijen hebben in hun programma staan: “Zo laag mogelijke
belastingen.” Daarmee houden deze partijen de optie open om hun eigen politieke hobby’s
te gaan bekostigen en de belastingen alsnog als zo laag mogelijk te beschrijven.
Een werknemer kan ook niet aan het einde van de maand tegen zijn werkgever zeggen
“doe er maar nog wat salaris bij.” In gemeenteland lijkt het vaak heel gewoon dat als
gemeenten geld tekort komen dit uit de zak van de inwoner geklopt wordt. Lokaal Liberaal
noemt dit gelegaliseerde diefstal! Wij kiezen ervoor om de gemeentelijke organisatie te
laten draaien op de middelen die ze hebben en wat ons betreft komt daar geen cent extra
bij!
Hondenbelasting
Sommige bestaande belastingen worden naar onze zin niet gebruikt waar ze voor bedoeld
zijn. Zo kan de hondenbelasting structureel omlaag. Daar wordt namelijk veel 'winst' op
gemaakt.
Hondenbelasting is bedoeld voor hondenbeleid, en niet voor andere zaken. We streven
naar een kostendekkende hondenbelasting die echt alleen maar voor hondenbeleid
gebruikt wordt. Het hondenbeleid willen we doorlichten. Met een geoptimaliseerd beleid
krijgt de hondenbezitter waar hij voor betaalt en de overige inwoners hoeven geen
nadelige gevolgen van een falend hondenbeleid te ondervinden.
Reclamebelasting
Lokaal Liberaal is tegen deze vorm van belasting.
Ondernemers hebben het al zwaar genoeg. Om deze ondernemers dan ook nog te laten
betalen voor de reclame-uitingen op hun eigen panden vindt Lokaal Liberaal onacceptabel.
In een vorige raadsperiode heeft de lijsttrekker van Lokaal Liberaal ook de invoering van
reclamebelasting succesvol weten tegen te houden.
Kadegelden
Het beleid inzake toerisme en kadegelden dient wat Lokaal Liberaal betreft nog eens goed
onder de loep genomen te worden. De huidige inning van kadegelden loopt alles behalve
soepel en rechtvaardig. De beschikbare faciliteiten voor toeristen zijn wat ons betreft nog
onder de maat.
De gemeente zal een nieuw beleid moeten vaststellen wat doorspekt is met durf,
gastvrijheid en efficiëntie. Meer hierover vindt u onder het kopje Recreatie en toerisme.
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Bestuur & Organisatie
Dienstverlening
Lokaal Liberaal wil een goede dienstverlening op het gemeentehuis. Wij constateren met
genoegen dat onze gemeentelijke dienstverlening een ruime voldoende scoort. Dit willen
wij graag zo houden en daar waar het kan wellicht verbetering realiseren.
Nu de gemeentezaken voor de diverse kernen gecentraliseerd zijn in Maarssen is Lokaal
Liberaal voorstander van verruimde openingstijden van het gemeentehuis. Alleen de
woensdagavond openstelling voldoet volgens ons niet aan de behoefte van de inwoners
die na het werk een afspraak willen maken op het gemeentehuis.
Een service van de gemeente als het thuisbezorgen van onder andere reisdocumenten
dient wat ons betreft onverkort voortgezet te worden.
Minder regelgeving
De overheid is er voor de inwoner en niet andersom. Regelgeving die onnodig
belemmerend werkt, willen we waar mogelijk afschaffen.
Bestemmingsplannen
Lokaal Liberaal wil ook pleiten voor het flexibiliteit in bestemmingsplannen met behoud of
verbetering van de leefomgevingskwaliteit. In die zin willen wij lokaal maatwerk inpassen.
Mogelijkheden om hun eigen woning uit te kunnen breiden zouden makkelijker gemaakt
moeten worden. Wij zien de omgevingswet als een grote kans voor inwoners om hun
wensen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Denken in mogelijkheden in plaats van in
beperkingen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat bestemmingsplannen “zomaar”
aangepast kunnen worden. Wel willen we kijken naar mogelijkheden om eenvoudige
aanpassingen, zoals een dakkapel, schutting of een schuurtje plaatsen eenvoudiger
mogelijk te maken voor onze inwoners. Ingrijpende wijzigingen, zoals het bouwen van
nieuwe woningen zullen ook in de toekomst nog steeds via bestemmingsplannen en
inspraak daarop, tot stand komen. Lokaal Liberaal houdt aandacht voor een
gebiedsgerichte aanpak.
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Nieuwe democratie
Inwoners hebben de behoefte én zeker ook de vaardigheden om hun leefomgeving te
beïnvloeden en om betrokken te zijn bij hun woonplaats en hun bestuur.
Besluiten van het gemeentebestuur zouden volgens ons nog veel meer gebaseerd moeten
zijn op de kracht en de ideeën in de samenleving, dwars door politieke kleuren en
bevolkingsgroepen heen. Lokaal Liberaal is er voorstander van dat het bestuur van Stichtse
Vecht zoekt naar nieuwe vormen van democratie. Wij moeten echter betrokkenheid van
inwoners, bedrijven en organisaties bij de besluitvorming realiseren, om zo weer
vertrouwen te kweken in het bestuur en nieuwe inspiratie te laten ontstaan, zodat u
ervaart dat de gemeente een krachtig bestuur vormt, dat concreet bijdraagt aan de
oplossing van maatschappelijke problemen. Zo kan gebruik gemaakt worden van de kracht
van de samenleving van Stichtse Vecht en dit leidt tot betere besluitvorming.
In Stichtse Vecht zijn er al allerlei mogelijkheden voor mensen om hun stem te laten horen.
Vooraf, bij de voorbereiding van besluiten via klankbordgroepen, wijk- en dorpsraden, het
inbrengen van bezwaar of bij de besluitvorming in de commissie- en raadsvergaderingen.
Daar wordt soms goed naar geluisterd en soms ook niet. Maar er is meer nodig dan
luisteren alleen. We moeten inwoners nog meer en eerder bij het politieke debat
betrekken en laten meebeslissen over beleid.
Hoe willen we dat bereiken?
We willen ruimte bieden aan inwonersinitiatieven en deze zo goed mogelijk faciliteren.
Het begrip ‘burgerparticipatie’ omvat de bijdrage van inwoners aan de representatieve
democratie maar ook concrete doe-initiatieven. Inwoners ondernemen steeds meer
concrete initiatieven voor verbetering van de leefbaarheid van hun omgeving. De
aanleiding kan zijn onvrede met het huidige aanbod van instellingen, een gemeente die
bezuinigt of het verdwijnen van publieke voorzieningen. Inwoners gaan zelf het beheer
van een bibliotheek of zwembad op zich nemen of buurt- of zorgcoöperaties oprichten. Via
het ‘right to challenge’ principe hebben inwoners de mogelijkheid om de gemeente aan te
bieden gemeenschapstaken zelf te willen uitvoeren. Deze ontwikkeling wordt de ‘doedemocratie’ genoemd. Zowel gemeenten als instellingen hebben soms moeite in hun
omgang met inwonersinitiatieven, uit angst voor verlies van controle of concurrentie. Het
initiatief voor dergelijke projecten ligt bij de inwoner zelf die iets aan hun leefomgeving
willen doen, maar de gemeente kan gezamenlijke initiatieven van inwoners faciliteren. Dat
kan bijvoorbeeld door:
•
•
•

een positieve houding tegenover inwonerinitiatieven aan te nemen;
een contactambtenaar die meedenkt en verbindingen legt tussen initiatiefnemers
onderling en met werkgevers en fondsen;
startbudgetten beschikbaar te stellen om initiatieven op gang te brengen;
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Lokaal Liberaal ziet ook mogelijkheden voor inwoners om mee te doen aan het bestuur van
de gemeente door middel van inwonersplatforms. Digitale ontmoetingsplekken waar
college en raadsstukken becommentarieerd en besproken worden door inwoners zodat het
lokale bestuur makkelijker weet wat er leeft in de gemeente. Tevens ziet Lokaal Liberaal
een meerwaarde, bij grote gemeentelijke vraagstukken, voor een lokaal referendum. Ook
voor de invoering van een bindend referendum staat Lokaal Liberaal open.
Bij al gemaakte afspraken kan het eveneens goed zijn om weer terug te gaan naar inwoners
bij besluitvorming. Een voorbeeld is het onderhoud groen: we spreken af dat we het groen
goed gaan onderhouden en iedereen is het er mee eens en blij.
Maar dan komen de echte keuzes met gevolgen en budget en dat gaat vaak ongemerkt
toch naar iets wat inwoners niet willen en waar zij later zwaar ontevreden over zijn. Ook
een tussentijdse peiling zou op zijn plaats zijn. Zitten we bijvoorbeeld nog op koers met
afspraken en is bijsturing wel of niet nodig?
Als concreet experiment hier naar toe zouden inwoners ook fysiek een stoel in de raadszaal
moeten krijgen. Te denken valt hier bij aan het succesvolle project gasten van de raad. We
laten de gasten in een aparte stemming mee doen en leren als raad hiervan achteraf of we
met onze gedachtes en besluiten dicht bij de inwoners staan en of onze vergadermethoden
en debattechnieken bij onafhankelijke inwoners effect sorteert.
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Openbare orde en veiligheid
Inleiding
Elke inwoner van Stichtse Vecht hoort zich veilig te kunnen voelen in zijn eigen omgeving.
Om de veiligheid te verbeteren hoort de wijkagent zichtbaar te zijn in de straat.
Initiatieven zoals buurtpreventie via WhatsApp en wijksignaleringsteams juichen we dan
ook van harte toe en we zijn blij met deze initiatieven. Lokaal Liberaal wil deze groepen ook
van harte ondersteunen! Extra ogen en oren in de wijk daar moet je alleen maar heel blij
mee zijn en deze blijven steunen en faciliteren. Vanuit de gemeente is goed contact
onderhouden met de Wijkcommissies en de gebiedsregisseur is hierbij een must.
Openbare verlichting
Openbare verlichting geeft een gevoel van veiligheid. Dit moet dan ook goed op orde zijn.
In delen van Stichtse Vecht zijn we inmiddels al over op duurzame LED verlichting met
verschillende lichtopbrengsten. Wandelroutes en fietspaden dienen goed verlicht te zijn.
De LED verlichting dient dan wel optimaal ingesteld te zijn. Dit draagt bij aan een prettigere
veiligheidsbeleving bij de inwoner.
BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren)
Lokaal Liberaal wil dat de inzet van BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) goed
wordt bekeken en dat zij worden ingezet op zaken die voor de inwoners van groot belang
zijn.
De toename van overlast van zwerfvuil en hondenpoep in de wijken dient echt te worden
aangepakt en er dient te worden gehandhaafd. Daarbij moeten ook expliciet de
schoolroutes meegenomen worden, net als de omgeving van winkelcentra of (fastfood)
eetgelegenheden. Wij willen dat deze BOA’s met de juiste middelen en materialen op pad
kunnen en zo hun werk optimaal kunnen verrichten. Hier zal de gemeente extra
investeringen in moeten doen.
Cameratoezicht
Lokaal Liberaal is een voorstander van het zorgvuldig omgaan met sociale controle door de
overheid. Er kunnen echter situaties zijn, zoals plekken waar veelvuldig sprake is van
overlast of vandalisme, waar onder de nodige waarborgen voor de privacy van de burgers
cameratoezicht in de buitenruimte als preventiemiddel effectief kan worden ingezet.
Ook in geval van problemen of overlast zal in een wijk effectiever dan nu het geval is
opgetreden moeten worden door de gemeente. Ten aanzien van jeugdvandalisme en
jeugdcriminaliteit dient sterker ingezet te worden op preventie door het bieden van
perspectief, werk en begeleiding van jongeren. Dit preventiebeleid laat onverlet dat Lokaal
Liberaal ook voorstander is van consequent direct en repressief optreden tegen iedere
vorm van vandalisme en criminaliteit. Lokaal Liberaal wil cameratoezicht daar waar nodig
uitbreiden en behouden op plaatsen waar het haar functie heeft bewezen. Veelal verbetert
een gebied met de komst van camera’s. Wij zien ook dat wanneer de camera’s weer
weggehaald worden omdat de noodzaak er niet meer is, de vroegere overlast weer
terugkeert Dit vindt Lokaal Liberaal een verontrustende zaak.
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Wijkcommissies en dorpsraden
Wijkcommissies zijn de ogen en oren van de wijk. Zij weten bij uitstek wat er speelt binnen
de wijk. Zij zijn wat Lokaal Liberaal betreft dan ook serieuze gesprekspartners voor de
gemeente en dienen door de gemeente ook zo behandeld te worden.
Deze groepen ontstaan door betrokken inwoners uit hun eigen leefomgeving.
Het is belangrijk om goed contact te onderhouden met de wijkcommissies en dorpsraden.
Wij verwachten dat de communicatie vanuit de gemeente richting deze vrijwilligers wordt
geoptimaliseerd. Voor de wijkcommissies en dorpsraden een vaste gebiedsregisseur die de
spil is tussen de gemeente en de dorpsraden. Wij verwachten dat de gemeente er alles aan
doet om deze communicatie zo transparant, snel en doeltreffend mogelijk uit te voeren.
Ook zal de gemeente moeten monitoren of de wijkcommissies/dorpsraden ook echt
representatief zijn voor de inwoners van het betreffende gebied.
Brandweer
Naast de politie heeft ook de brandweer een belangrijke taak voor de veiligheid. Niet in de
laatste plaats de vele brandweervrijwilligers die zich met risico van hun leven inzetten voor
de bestrijding van branden en hulp bij (water-)ongevallen.
Er moet meer aandacht komen voor deze groep vrijwilligers, zodat hun betrokkenheid bij
de lokale gemeenschap kan blijven bestaan. Bij de totstandkoming van protocollen en
regels rond de veiligheid, moet hun inbreng en betrokkenheid nadrukkelijk zijn
gewaarborgd.
•
•
•

•
•

Er worden geen brandweerposten gesloten als dit ten koste gaat van het huidige
kwaliteitsniveau van de brandweerzorg.
De duikers, wiens inzet zeer waardevol is voor onze gemeente, dienen kosten wat
het kost behouden te worden.
De voortgaande regionalisering van de brandweer mag niet leiden tot uitholling van
de vrijwillige brandweer. De vrijwilligers vormen al vele jaren de basis van de
gemeentelijke brandveiligheid en zij verdienen de steun en bescherming terug van
diezelfde gemeente.
Hulpverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in de
samenleving. Lokaal Liberaal staat vierkant achter hen.
Wij accepteren geen geweld, agressie en intimidatie tegen de hulpverleners en een
zerotolerance beleid hiertegen is wat ons betreft een onderdeel van de
speerpunten van de burgermeester.
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Sport
Deltaplan Accommodaties & Onderhoud
Het onderhoud van diverse sportaccommodaties laat te wensen over. Gebrekkig
onderhoud in de afgelopen periode heeft geleid tot achterstallig onderhoud.
Lokaal Liberaal wil dat er een deltaplan onderhoud sportaccommodaties komt.
De gemeente dient te inventariseren waar er een achterstand is in het onderhoud bij
sportaccommodaties en met een plan te komen om structureel de sportverenigingen bij te
staan in het oplossen van deze achterstanden.
Sportbeleid in goede conditie
Voor Lokaal Liberaal geldt dat sporten voor iedereen op elk niveau bereikbaar moet zijn.
Lokaal Liberaal ziet niet alleen topsport, maar juist de breedtesport als goede basis voor
een sportieve levensstijl en ontmoetingsplek voor onze inwoners. We zijn een voorstander
van jeugdsportsubsidies, waardoor sporten voor iedereen bereikbaar wordt.
Daar waar mogelijk zal de gemeente initiatieven ondersteunen ter bevordering van de
sportbeleving en toekomst bestendig maken van de sportclubs.
Lokaal Liberaal is voorstander van een sportfonds waaruit initiatieven vanuit sportclubs
(mede) gefinancierd kunnen worden.
Sportpark Daalseweide moet in de komende periode worden omgebouwd naar een
toekomstbestendig sportpark. De daaruit voortvloeiende baten die dit project zullen
genereren wil Lokaal Liberaal terug laten vloeien in een sportfonds ten bate van alle
sportverenigingen in Stichtse Vecht.

Verkiezingsprogramma Lokaal Liberaal 2018-2022

17

Ondernemen
Inleiding
Ondernemen in Stichtse Vecht moet zo aantrekkelijk mogelijk worden gemaakt.
Het is voor Lokaal Liberaal dan ook van groot belang onze ondernemers zo optimaal
mogelijk te faciliteren en te ondersteunen binnen de huidige regelgeving. Denken in
mogelijkheden in plaats van in beperkingen is hier de kernboodschap. Samenwerken met
ondernemers om werkeloosheid aan te pakken, re-integratie mogelijk te maken,
leerwerkplekken en stageplaatsen mogelijk te maken. Startende ondernemers verdienen
extra aandacht. Ruimte bieden aan mensen die graag willen ondernemen vindt Lokaal
Liberaal belangrijk.
Dit leidt tot meer werkgelegenheid, minder werkeloosheid en minder
uitkeringsgerechtigden.
Lokaal bedrijfsleven extra stimuleren
Lokaal Liberaal is blij met iedere ondernemer die ervoor kiest Stichtse Vecht als zijn
vestigingsplaats te kiezen. Om het lokale ondernemerschap te stimuleren zou de gemeente
ervoor moeten kiezen vooral lokaal aan te besteden, voor zover dit mogelijk is en is
toegestaan in het licht van aanbestedingsregels.
Meer ondernemersvrijheid, zondagsopenstelling behouden
Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij hun zaak openen. Het vrijgeven van
de winkeltijden, en daarmee het mogelijk maken van de zondagsopenstelling is een van
onze belangrijkste speerpunten. Wij vinden het belangrijk dat ondernemers naar eigen
inzicht hun winkels kunnen openen. Wij pleitten voor verruimde openingstijden op zondag.
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Ruimtelijke ordening
Geen grootschalige bouwprojecten meer in Stichtse Vecht
Stichtse Vecht is een mooie gemeente. Wat Lokaal Liberaal betreft dienen we voorzichtig
te zijn met de wens om meer en meer te bouwen. Er kan nog wel gebouwd worden, maar
dan alleen op zogenaamde inbreilocaties (het ‘opvullen’ van kleine gebieden met voor dat
gebied geschikte woningbouw). Per locatie bekijken we wat passend is. Dit houdt in dat
woningbouw alleen doorgaat als er voldoende parkeergelegenheid is.
Daar waar er nieuw gebouwd moet gaan worden doen we dat dus alleen op kleinschalige
locaties. Grootschaliger kan wat ons betreft alleen wanneer er sprake is van sloop voor
nieuwbouw. Ook bouwen buiten de rode contouren wijst Lokaal Liberaal in principe af.
Stichtse Vecht is een mooie groene gemeente en wij zijn van mening dat het groen
behouden een prioriteit moet zijn in ons gemeentebestuur.
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Recreatie & Toerisme
Inleiding
Stichtse Vecht heeft veel toeristische mogelijkheden. Met de verschillende, karakteristieke
kernen, de mooie Vecht en de vele groene buitengebieden zijn de mogelijkheden ruim.
Goede recreatieve mogelijkheden bevorderen de groei van het toerisme in Stichtse Vecht.
Voor Lokaal Liberaal is toerisme een belangrijke pijler voor onze lokale ondernemers.
Ondernemers die toerisme ondersteunen moeten hierin wat ons betreft optimaal
ondersteund worden door de gemeente, maar ook moet de gemeente de mogelijkheid
hebben om op een laagdrempelige manier informatie op te halen bij de ondernemers. Zo
denken wij aan een platform waar gemeente en ondernemers gezamenlijk mee kunnen
denken én doen in het bevorderen van toerisme. Stichtse Vecht moet ervoor zorgen dat
mensen zich welkom voelen.
Faciliteiten
Lokaal Liberaal wil goede voorzieningen voor het watertoerisme. Walstroom, water en
sanitaire voorzieningen. Verder dient de gemeente te zorgen voor voldoende
aanlegplaatsen in goed overleg met omwonenden. Kadegeld moet billijk zijn en ook
consequent worden geïnd. Met de opbrengsten kunnen de voorzieningen worden
onderhouden. Om watertoeristen langer te binden aan de gemeente zou een
“meerdagenkorting” op kadegelden kunnen worden gegeven. Lokaal Liberaal wil een
onderzoek naar het bevorderen van het toerisme, waarbij toerisme via het water een
belangrijke rol speelt. Tijdens het innen van liggelden zou er een folder meegegeven
kunnen worden met daarin beschreven wat onze gemeente te bieden heeft. Informatie van
de diverse ondernemers en wat er aan activiteiten georganiseerd wordt in de betreffende
periode. Deze folders zouden ook beschikbaar gesteld kunnen worden aan lokale
ondernemers om Stichtse Vecht te promoten.
Toeristische opstapplekken
Ook op de toeristische overstapplekken (hierna TOP genoemd) willen wij onderzocht
hebben of er reclame-uitingen van ondernemers geplaatst kunnen worden waarbij er
aangegeven wordt op de kaart waar deze ondernemers gevestigd zijn.
Bruggenbeleid
Lokaal Liberaal wil een verbetering van het bruggenbeleid. Wij willen niet meer dat de
bruggen open gaan tijdens spitsuren. Tevens denken wij dat er een app moet komen
waarmee een schipper aan kan geven dat hij een brug geopend zou willen hebben waar
inwoners kunnen kijken of er een brug geopend is. Daardoor zouden ze wellicht een
alternatieve route kunnen bedenken of een ander tijdstip van verplaatsen kunnen kiezen.
Géén betaald parkeren om andere taken te faciliteren
Lokaal Liberaal is geen voorstander van het idee om in de schaatsperiode en zwemperiode
betaald parkeren in te voeren op de Nieuweweg (bij de strook) om hiermee de
verkeersregelaars en de EHBO post te betalen. Wij zijn van mening dat dit niet voor
rekening van de bewoners/ toeristen zou moeten komen maar dat dit gewoon een
gemeentelijke taak is.
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Verkeer
Inleiding
Lokaal Liberaal vindt het belangrijk dat onze inwoners de vrijheid hebben om te kiezen met
welk vervoersmiddel zij op pad gaan. Uiteraard zien wij graag dat inwoners zich lopend of
op de fiets dan wel met het openbaar vervoer binnen Stichtse Vecht begeven.
Maar daarvoor is het wel van groot belang dat de faciliteiten daarvoor optimaal en veilig
zijn.
Fietspaden
Lokaal Liberaal wil dat de beschikbare fietspaden goed verlicht en goed onderhouden zijn.
Op meerdere locaties binnen Stichtse Vecht zijn fietspaden onderhevig aan slijtage,
vertonen zij gaten of kuilen in het wegdek of komen er grote wortelpartijen omhoog.
Lokaal Liberaal is bang voor valpartijen als gevolg van achterstallig onderhoud. Wij zien dan
ook graag dat deze achterstand zo spoedig mogelijk zal worden ingelopen zodat fietsers
zich weer veilig en verantwoord over deze openbare fietspaden kunnen begeven.
Openbaar vervoer
Voor Lokaal Liberaal is het zich eenvoudig van de ene naar de andere kern begeven met het
openbaar vervoer een must. De gemeente moet zich actief blijven inzetten om dit
openbaar vervoer zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Een rechtstreekse
busverbinding van Maarssen(broek) naar Breukelen willen wij graag gerealiseerd zien
worden.
Veel scholieren reizen vanuit Maarssen(broek) naar de twee middelbare scholen in
Breukelen.
Het leeuwendeel daarvan gaat met de fiets. Maar bij slecht weer of geen mogelijkheid tot
fietsen zou de mogelijkheid er moeten zijn van Maarssen(broek) naar Breukelen te rijden
met het openbaar vervoer zonder in Maarssen-Dorp eerst te moeten overstappen.
Toekomst Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) N230
Stichtse Vecht kent veel verkeersdruk om zich heen. De A2, de NRU (N230) , de Straatweg
en de Amsterdamsestraatweg zijn de voorbeelden van de drukke verkeersroutes die onze
gemeente rijk is. In november 2017 heeft ons college een brandbrief geschreven naar
aanleiding van de doorstroming van de Leidsche Rijntunnel die alles behalve soepel
verloopt. Mede door de slechte doorstroming komt er veel sluipverkeer door onze
gemeente heen. Dit kan weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarnaast zijn er grote
plannen met de Noordelijke Randweg Utrecht. En hoewel deze plannen uit Utrecht komen,
wil Lokaal Liberaal dat de gemeente vecht voor het welzijn en leefklimaat van haar
inwoners. Luchtverontreiniging en geluidsoverlast moeten tot het minimum worden
teruggedrongen.
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Vrij en onbeperkt parkeren
Lokaal Liberaal is en blijft een voorstander van onbetaald parkeren. Het belemmert in onze
ogen de vrijheid van inwoners én bezoekers om te kunnen wandelen en winkelen in de
dorpscentra in de gemeente Stichtse Vecht. Wij vinden dat de inwoners en bezoekers zich
onbeperkt moeten kunnen bewegen in onze mooie gemeente.
Stichtse Vecht bereikbaar
De bereikbaarheid van onze gemeente, maar ook de doorstroom van het verkeer binnen
onze gemeente zijn zaken die continue onze aandacht vragen. De belangen van
automobilisten, fietsers en voetgangers dienen zorgvuldig afgewogen te worden om de
veiligheid van alle weggebruikers te kunnen waarborgen. Bij wegwerkzaamheden dient
gekeken te worden of er meerdere werkzaamheden in een slag meegenomen te kunnen
worden. Dan hoeft een straat maar één keer open, in plaats van meerdere keren. Ook
inwoners en bedrijven dienen ruim van te voren op de hoogte gebracht te worden van de
voorgenomen werkzaamheden. De afdeling communicatie van de gemeente speelt hierin
een cruciale rol. In overleg met de inwoners en de ondernemers zal gekeken moeten te
worden wanneer en op welke tijdstippen werkzaamheden het gunstigst uitgevoerd kunnen
worden.
Onzinnige en onnodig hinderende verkeersmaatregelen, die niets toevoegen aan de
veiligheid, zoals bijvoorbeeld de paaltjes op de Kerkweg in Maarssen zijn in onze optiek
overbodig en dienen terstond weggehaald te worden.
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Zorg & Welzijn
Inleiding
In de afgelopen jaren is er het nodige verslechterd op het welzijnsgebied. Lokaal Liberaal is
van mening dat de wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zo ruimhartig mogelijk
uitgevoerd dient te worden. Inzetten op vrijwilligerswerk en mantelzorgers is een goede
zaak maar het mag niet zo zijn dat dit in de plaats komt van individuele zorgvoorzieningen.
Goede zorgverlening aan zorgafhankelijke inwoners is een belangrijk speerpunt voor Lokaal
Liberaal.
Lokaal Liberaal wil de komende jaren extra inzet voor deze instellingen. Door hun
activiteiten werken zij mee aan een sociaal en veilig Stichtse Vecht en geven zij kleur aan
onze samenleving. Marktwerking is in de loop der jaren ook in de welzijnssector een
ingeburgerd begrip geworden maar het mag niet alleen maatgevend zijn voor de financiële
ondersteuning door de gemeente.
Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde in de zorg van hun dierbaren.
Het is dan ook van groot belang dat mantelzorgers de steun en ondersteuning krijgen die
ze nodig hebben. Zorg voor een aanspreekpunt die hun kan helpen bij het aanvragen van
extra voorzieningen of waar ze naar toe kunnen bellen voor respijtzorg.
De geboden respijtzorg moet goed geregeld zijn zodat mantelzorgers altijd terug kunnen
vallen op professionele hulp als zij dat (tijdelijk) niet kunnen bieden. Lokaal Liberaal vindt
het heel belangrijk dat mantelzorgers worden betrokken in de gesprekken met de diverse
zorgverleners. Betrek ze bij de keukentafelgesprekken zodat zij hun ervaring met de
hulpverleners kunnen delen en de hulpverleners op hun beurt passend advies en
ondersteuning kunnen bieden.
Medisch centrum in de gemeente
Bereikbare medische zorg is een belangrijk punt voor Lokaal Liberaal. We zijn er dan ook
voorstander van om een centraal medisch centrum binnen de gemeentegrenzen te
vestigen, zodat laagdrempelige zorg in de eigen leefomgeving beschikbaar is. Bijvoorbeeld
ruimte voor een HOED (huisartsen onder één dak) eventueel aangevuld met
fysiotherapeut, apotheek, kraamzorg en tandarts. Voorzieningen moeten compleet zijn ook
met het oog op de toenemende vergrijzing.
Geen bezuinigingen op gehandicaptenzorg
Gehandicapten moeten volwaardig kunnen functioneren in onze samenleving. De
gemeente dient bij het vaststellen en uitvoeren van haar beleid nauw samen te werken
met de diverse gehandicapten organisaties. Lokaal Liberaal wil dat openbare ruimte en
openbare gebouwen door gehandicapten- en ouderenorganisaties worden getoetst op
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid.
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Mensen die op de een of andere manier niet voor zichzelf kunnen zorgen en aanvullende
zorg nodig hebben, moeten niet gestraft worden door bezuinigingen op diezelfde zorg. Wij
zijn dan ook geen voorstander bezuinigen op het leveren van deze zorg.
Lokaal Liberaal ziet graag dat de gehandicapten meer keuzes hebben in het kiezen van hun
leveranciers voor hulpmiddelen en dat hierbij het toepassen van de PGB regelingen geen
problemen opleveren. De richtlijnen voor het aanpassen van woningen moet maatwerk
zijn.
Zorg met respect voor ouderen
De oudere van nu leeft steeds langer zelfstandig. Toch komt er een moment dat de oudere
medemens zorg nodig heeft als (geheel) zelfstandig wonen niet meer gaat. Lokaal Liberaal
is voorstander van een zorgniveau met respect voor de mens. Samen met
vertegenwoordigers uit de zorg en vanuit de ouderen, willen we deze zorg vormgeven.
Wij kiezen er daarbij voor om nadrukkelijk de experts op dit gebied, zoals de Adviesraad
Sociaal Domein, de seniorenraad en de Stichting Welzijn Stichtse Vecht, om advies te
vragen als er een vraagstuk voorligt dat het seniorenbeleid raakt.
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Jeugd & Onderwijs
Kinderopvang
Kinderopvang is een belangrijke voorziening in onze moderne samenleving.
Peuterspeelzalen zijn een noodzakelijke voorziening voor kinderen vanaf twee jaar in de
maatschappelijke begeleiding naar het (primaire) onderwijs. Hoewel kinderopvang steeds
meer een zaak van werknemers, werkgevers en landelijke overheid is geworden dient de
gemeente actief randvoorwaarden te stellen, zodat er voldoende betaalbare plaatsen zijn
om ieder kind de gelegenheid te bieden aan kinderopvang deel te kunnen nemen. In het
verlengde hiervan dienen de mogelijkheden tot voor-en vroegschoolse educatie, waardoor
kinderen met een taalachterstand tijdig worden bijgeschoold om op een gelijkwaardige
manier in te stappen in het reguliere onderwijs, tenminste op het huidige niveau te worden
gehandhaafd. Daar waar nodig is geven we een impuls aan voor- en vroegschoolse
educatie.
Scholen
Kinderen en jongeren moeten zich veilig voelen binnen en buiten de muren van de school.
Een veilig schoolklimaat kan alleen gerealiseerd worden als er voldoende en goede
voorlichting wordt gegeven en bij vroegtijdige signalering van bijvoorbeeld (cyber) pesten.
Aanpak van pesten dient topprioriteit te krijgen en te behouden!
Lokaal Liberaal wil dat elke school de middelen tot zijn beschikking heeft om actief in te
kunnen zetten op voorlichting en preventie van probleemgedrag. Hierbij is een
samenwerking tussen de scholen, de gemeente, jeugdzorg, huisartsen en instanties die
ondersteuning, advies en lesmateriaal aanbieden onontbeerlijk om deze doelstelling te
kunnen behalen. Op school moeten de jongeren kunnen rekenen op begeleiding bij het
maken van keuzes die goed zijn voor henzelf maar ook hun omgeving. Door voorlichting,
preventie en begeleiding kunnen gedragsproblemen vroegtijdig worden gesignaleerd of
juist worden voorkomen.
De gemeente ondersteunt initiatieven en werkt samen met scholen, sportverenigingen en
huisartsen om jongeren te stimuleren goed en gezond te eten en voldoende te bewegen.
Lokaal Liberaal vindt dat ieder kind moet kunnen sporten. Kinderen die in armoede
opgroeien lopen vaak een sociale achterstand op omdat zij niet met leeftijdsgenoten mee
kunnen komen.
Lokaal Liberaal is van mening dat deze kinderen met een gereduceerd tarief of de U-pas de
mogelijkheid moeten blijven krijgen om te kunnen sporten en mee kunnen doen met hun
leeftijdsgenoten. De herinvoering van de jeugdsportsubsidies zou wat ons betreft
gerealiseerd moeten worden.
Veilige schoolroutes
Kinderen moeten op een veilige manier naar school kunnen. Lopend of met de fiets
moeten de scholen goed bereikbaar zijn. Door middel van schoolzones wordt er in de wijk
aangegeven dat er in die gebieden rustig gereden moet worden. Uit de praktijk blijkt nog
steeds dat veel ouders hun kind met de auto naar school brengen wat tot onveilige
situaties kan leiden.
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Lokaal Liberaal vindt het belangrijk om bij de scholen voldoende veiligheid te garanderen
door extra aandacht te schenken aan het verkeer rondom de scholen. Meer toezicht op het
naleven van de verkeersregels. En dan niet met het doel om bekeuringen uit te schrijven
maar om bewustwording te creëren om duidelijk te maken dat de regels er niet voor niets
zijn. De schoolroutes zouden nog eens onder de loep genomen moeten worden om te
bezien of elke voorrangssituatie in het belang is van de veiligheid van het van en naar
school fietsende kind.
Verkeersexamen
Lokaal Liberaal heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt om het verkeersexamen
doorgang te laten vinden. Het is gebleken dat de scholen niet altijd meer in de gelegenheid
zijn om het verkeersexamen zelfstandig te organiseren. Lokaal Liberaal heeft in de
raadsvergadering in juni 2016 met succes een motie ingediend om de gemeente de
opdracht te geven om verkeersexamens voor elke school mogelijk te maken.
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer in Stichtse Vecht is belangrijk voor veel gezinnen. Leerlingenvervoer is
voor hen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen dé poort naar het onderwijs. De
kwaliteit heeft vele jaren te wensen over gelaten. In de komende periode dient dit opgelost
te zijn.
Lokaal Liberaal is van mening dat voor leerlingen die een structurele handicap hebben een
meerjarig leerlingenvervoer afgegeven moet worden voor de gehele schoolcarrière.
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LHBTI in Stichtse Vecht
LHBTI in Stichtse Vecht
Het is helaas nog steeds nodig om specifiek aandacht te geven aan LHBTI-inwoners in onze
gemeente. LHBTI staat voor: (Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen) Tenslotte is zo’n 6 à 7% van de inwoners in onze gemeente
LHBTI en daarom een groep om rekening mee te houden. Lokaal Liberaal wil bijdragen aan
een kleurrijke gemeente waar het voor iedereen prettig en veilig wonen, werken en leven
is.
Veiligheid
Veiligheid is voor iedereen heel belangrijk. Helaas krijgt deze groep inwoners nog
regelmatig te maken met discriminatie en geweld. Het is een belangrijke taak van de
gemeente om deze inwoners te beschermen en te ondersteunen. De gemeenteraad zou
zich regelmatig moeten laten informeren over het veiligheidsgevoel van deze
bewonersgroep.
Communicatie
In communicatie van de gemeente kan aandacht worden gegeven aan deze groep. Op deze
manier kan de gemeente laten zien dat zij er ook voor deze inwoners is. De website van de
gemeente zorgt voor voldoende informatie voor LHBTI-inwoners over bijvoorbeeld het
bestaan van verschillende instanties die deze gemeenschap van dienst kunnen zijn. De
gemeente stimuleert het vergroten van kennis en sensitiviteit bij politie en wijkagenten
over LHBTI.
Onderwijs
Het bespreekbaar maken van LHBTI binnen onderwijsinstellingen is van groot belang. Sinds
2012 is dit opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs, maar hier wordt op
verschillende manieren invulling aan gegeven. Gemeenten kunnen een belangrijke
stimulerende rol spelen op dit vlak. Stimuleer bij onderwijsinstellingen in onze gemeente
het geven van voorlichting over LHBTI. Bijvoorbeeld door voorlichters van COC MiddenNederland.
Zichtbaarheid
Voor LHBTI-inwoners is het prettig om te zien dat de gemeente zichtbaar maakt dat zij er
ook voor hen is. De gemeente hijst op de Internationale Dag tegen Homo-, BI-, en
Transfobie (17 mei) en Coming-Out Dag (11 oktober) de regenboogvlag op het
gemeentehuis. Lokaal Liberaal had hier in de gemeenteraad al eerder met succes om
gevraagd.

GENDERNEUTRALE TOILETTEN?
Aan deze gekkigheid zal Lokaal Liberaal niet meedoen.
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Communicatie
Lokale media & RTV Stichtse Vecht
De lokale media is een belangrijke factor in de informatievoorziening aan onze inwoners.
De gemeente zou in haar beleid te allen tijde de verbinding en samenwerking moeten
zoeken om de communicatie binnen de gemeente zo optimaal mogelijk te maken.
RTV Stichtse Vecht is een mooie lokale omroep die midden in de samenleving staat. Het is
dan ook belangrijk dat dit medium, dat voor onze inwoners een bron van informatie is, ten
volste wordt ondersteund. We moeten als gemeente blijven investeren in de lokale
omroep.
Via de diverse mediakanalen is het bereik van RTV Stichtse Vecht erg groot en wij zien dat
alleen maar groter worden. Lokaal Liberaal is van mening dat de beschikbare landelijke
subsidie voor lokale omroepen 1 op 1 dient te worden besteed aan RTV Stichtse Vecht.
Ook willen wij vanuit het reguliere communicatiebudget gelden vrijspelen die we inzetten
ten behoeve van communicatie via de lokale media. Denk hierbij aan de lokale kranten
zoals VARNWS en Vechtstroom maar zeker ook de lokale omroep.
Toegankelijkheid voor iedereen
Lokaal Liberaal vindt het belangrijk dat iedere inwoner in Stichtse Vecht gemakkelijk alle
informatie moet kunnen bereiken. Voor doven en slechthorenden vinden wij het dan ook
belangrijk dat vergaderingen niet alleen in beeld en audio wordt uitgezonden, maar dat de
vergaderingen ook in digitale notulen zijn terug te lezen. Lokaal Liberaal heeft in de
afgelopen periode middels een motie in de raad het digitaal vastleggen van de
vergaderingen met een meerderheid van stemmen weten te realiseren. Wij vinden een
transparant gemeentebestuur belangrijk en dat moet voor iedereen die dat wil terug te
vinden zijn. Al onze campagnefilmpjes worden door ons ook ondertiteld.
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Dierenwelzijn
Inleiding
Stichtse Vecht wordt niet alleen bewoond door mensen. Er leven ook vele kippen, koeien,
katten, honden, reeën, vogels en vele andere dieren. Deze ‘inwoners’ kunnen niet voor hun
eigen belangen opkomen, maar verdienen het wel om met respect behandeld te worden.
Lokaal Liberaal komt op voor de belangen van deze dieren, om dierenleed zoveel mogelijk
te voorkomen en te bestrijden.
In de huidige maatschappij krijgt dierenwelzijn een steeds belangrijkere rol. Daarom is het
van belang dat dierenwelzijn is opgenomen in het gemeentebeleid. Naast de wettelijke
plicht kan Stichtse Vecht extra stappen nemen naar een diervriendelijke gemeente.
Opvang en vervoer van gevonden dieren
Gemeenten zijn op grond van de wet verplicht om zwervend aangetroffen huisdieren op te
vangen en minimaal twee weken te verzorgen voor de eventuele eigenaar. Het gaat hierbij
ook om de zorg voor gewonde en zieke dieren. De gemeente maakt hierover afspraken met
professionele organisaties zoals dierenopvangcentra en dierenambulances.
Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvangcentra terechtkomen, bevordert de
gemeente het chippen van katten en honden door bijvoorbeeld chipacties te organiseren.
Evenementen met dieren
De gemeente stelt strikte voorwaarden aan het organiseren van evenementen met dieren.
Het dieren welzijn dient gewaarborgd te zijn alsmede de veiligheid van toeschouwers.
Dieren in het wild
De gemeente geeft uitvoering aan haar wettelijke zorgplicht door respectvol om te gaan
met wilde dieren in de openbare ruimte. Dit houdt in dat zij ondersteuning biedt aan
dierenambulances en -opvangcentra voor de opvang en het vervoer van wilde dieren in
nood
Daarnaast houdt de gemeente bij het beheer aan het openbare groen rekening met wilde
dieren. Zij draagt bij aan de natuurontwikkeling en het beheer van het groen is afgestemd
op de bescherming van de individuele dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die
dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten,
vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen.
Rattenbestrijding in openbare ruimte en wespenbestrijding bij speeltuinen blijft een taak
voor de gemeente in het kader van volksgezondheid.
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Vissenwelzijn en hengelsport
De gemeente gaat samen met het waterschap op zoek naar betere manieren om de singels
en sloten te baggeren en maaien. Als nu de maaiboot vaart dan ziet het water zwart van de
bagger, dit stinkt enorm en zorgt voor grote vissterfte. Lokaal Liberaal ziet een kans in een
project waarbij de gemeente de hengelsportverenigingen financiert om graskarper uit te
zetten zodat er minder gemaaid hoeft te worden omdat deze karpers het teveel aan
watergroen opeten.

De hengelsportvereniging is de grootste sportvereniging van Stichtse Vecht en die doet er
alles aan om geheel weidelijk (volgens geaccepteerde gedragsregels) om te gaan met
waterdieren. Ook bieden zij waterbiologie op scholen aan. Het programma bestaat uit twee
delen: Ruim 1 lesuur biologie - de visles - en twee uur visexcursie. De vislessen en het
lespakket zijn gericht op de groepen 7 en 8 van de basisschool. Ook scholen voor speciaal
onderwijs komen in aanmerking: Zo is de jeugd niet alleen met de moderne elektronica
mogelijkheden (telefoon, tablet en computer) bezig, maar leert over de natuur en is buiten
druk met dieren.
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Vrijwilligers
Inleiding
Lokaal Liberaal is trots dat Stichtse Vecht een mooi, druk en bruisend verenigingsleven
kent. Op zowel sportief, cultureel als sociaal vlak heeft Stichtse Vecht genoeg te bieden.
Lokaal Liberaal koestert dit verenigingsleven. Veel van deze verenigingen worden gedragen
door vrijwilligers. Lokaal Liberaal vindt het dan ook wenselijk dat de verenigingen die allen
van elkaar verschillen maatwerk kunnen verwachten van de gemeente. Iedere vereniging is
anders, heeft andere wensen en behoeften.
Vrijwilligers in onze gemeente verdienen veel waardering voor het werk dat zij geheel
belangeloos verrichten. Lokaal Liberaal vindt het belangrijk zoveel mogelijk aandacht te
besteden aan de verschillende organisaties en het bereik en de bekendheid hiervan zo
groot mogelijk te maken. Dit biedt weer mogelijkheden voor anderen om zich aan te
sluiten of juist kennis te maken met deze organisaties.
Timmerdorpen behouden en faciliteren
De Timmerdorpen in Stichtse Vecht zijn al jaren een bekend en geliefd fenomeen. Lokaal
Liberaal draagt de organisaties een warm hart toe. Het is mooi om te zien hoe een groep
vrijwilligers honderden kinderen een onvergetelijke week bezorgen. Lokaal Liberaal spreekt
de wens uit dat dit initiatief zich uit zal spreiden over de gehele gemeente en wil daar ook
gelden voor vrij maken.
Vrijwilligerswerk onverminderd ondersteunen
Wij steunen de vrijwilliger in Stichtse Vecht. Het werk dat zij doen is het cement van de
samenleving. Zonder vrijwilligerswerk staat onze samenleving stil. Daarom verdienen
vrijwilligers onze steun. Samen met de diverse vrijwilligersorganisaties in Stichtse Vecht
willen we kijken waar hun behoeften liggen en hoe de politiek daarin kan ondersteunen.
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Milieu, duurzaamheid en klimaatverandering
Inleiding
Lokaal Liberaal kijkt met gezond boerenverstand naar datgene wat nodig is om Stichtse
Vecht leefbaar en beleefbaar te houden. We houden niet van opgedrongen milieuactivisme
maar laten de keuze in belangrijke mate aan onze inwoners. We zien de komende jaren
een aantal grote trends waar we een visie op en oplossingen voor hebben:
De verwerking van hemelwater
Bij veel huizen stroomt regenwater van het dak en terras naar het openbare riool. Dat
gebeurt via regenpijpen en putjes. Het riool voert het water af naar de rioolwaterzuivering
(rwzi), maar dat is zonde van capaciteit en geld. Want dit regenwater is schoon en hoeven
we helemaal niet te zuiveren.
Bovendien ontstaan problemen als het riool te veel regenwater moet verwerken. Dat
gebeurt steeds vaker. In 2016 heeft de gemeenteraad een verordening vastgesteld waarin
inwoners verplicht kunnen worden hun hemelwaterafvoer af te koppelen. Dit afkoppelen
houdt in dat er niet meer geloosd mag worden op het gemengde (vuilwater-)riool. Lokaal
Liberaal vindt dat de kosten hiervoor niet op het bordje van de inwoner moeten komen.
Dat vonden we destijds en dat vinden we nog steeds een slecht plan. Destijds is door de
gemeente met de kennis van toen een gemengd rioolstelsel aangelegd, er is jarenlang door
de inwoners betaald voor dit stelsel. Als er dan aanpassingen nodig zijn dan betaal je dat
als gemeente uit de opbrengsten van de rioolheffing en laat je niet de inwoners de
rekening betalen.
Afvalstoffeninzameling; van afval naar grondstof
Het denken over afval is de afgelopen jaren sterk veranderd. Door toegenomen technische
mogelijkheden kan veel van ons afval nu hergebruikt worden. In 2016 heeft de raad de
afvalvisie en het grondstoffenplan vastgesteld. Ofwel: hoe gaan we om met de
verschillende soorten grondstoffen. De systematiek van omgekeerd inzamelen werd
bedacht: De inwoners krijgen een kliko voor Plastic Metaal en Drankkartons (PMD) naast
de al bestaande kliko’s voor Papier en GFT. Het PMD zou dan in de PMD-kliko gegooid
moeten worden en de kliko voor restafval verdwijnt. In plaats daarvan gooien de inwoners
hun restafval weg in ondergrondse containers die in de buurt geplaatst worden.
Uit nadere analyse is gebleken dat het gescheiden inzamelen van PMD nauwelijks
milieuwinst oplevert en dat bronscheiden daarvan (zelf alles scheiden) veel minder
effectief is dan nascheiden van PMD.
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Lokaal Liberaal wil daarom een aanpassing doorvoeren in de systematiek van omgekeerd
inzamelen:
a.
Papier, GFT en Glas blijven gescheiden worden aan de bron. Het scheiden van deze
afvalstoffen is goed ingeburgerd en met name de scheiding van papier willen we behouden
omdat tal van maatschappelijke organisaties financieel baat hebben bij dit systeem
b.
Plastic en restafval komen (weer) samen in één restafvalcontainer terecht en het
PMD wordt door nascheiding uit het restafval gehaald. De inwoners behouden hun
restafvalkliko’s, de uitrol van PMD kliko’s is niet meer nodig en ook de ondergrondse
containers hoeven niet geplaatst te worden. Met name in Maarssenbroek neemt dit veel
knelpunten weg aangezien de plaatsing van de ondergrondse containers ten koste zou
gaan van de toch al schaarse parkeerplaatsen.
Realisatie nieuw afvalscheidingsstation
Lokaal Liberaal erkent de noodzaak om de huidige, sterk verouderde afvalstations te
vervangen door een afvalscheidingsstation dat voldoet aan de eisen van deze tijd.
Lokaal Liberaal wil dan dat dit nieuwe afvalscheidingsstation in het demografische midden
van de gemeente geplaatst wordt. Ook een dependance in Stichtse Vecht Noord zien wij als
nuttige aanvulling daar op. Daarnaast wil Lokaal Liberaal onderzoeken of we als gemeente
in samenwerking met diverse afvalverwerkers binnen onze gemeente zogenaamde mobiele
afvalstations kunnen realiseren. Voordeel hierbij is dat inwoners dan dichter in de buurt
hun afval kwijt kunnen. Dit scheelt enorm veel verkeersbewegingen. Wij pleitten derhalve
voor een uitgebreid onderzoek op basis van feiten, behoeftes en afvalstromen.
Windturbines en zonnepanelen
Lokaal Liberaal blijft mordicus tegen de komst van windturbines in Stichtse Vecht. Wij zien
liever investeringen in zonnepanelen op openbare gebouwen en het stimuleren van
huiseigenaren om zonnepanelen te plaatsen op vrijwillige basis zoals bijvoorbeeld het
project in 2017 waarbij inwoners konden intekenen op collectieve inkoop en aanleg van
zonnepanelen.
Duurzaam bouwen/ verbouwen
Lokaal Liberaal wil een realistisch beeld van duurzaamheid. In het geval van nieuwbouw
zien wij graag dat er ook zo veel mogelijk energieneutraal gebouwd zal worden daar waar
het kan en de nieuwe eigenaren bereid zijn zelf te investeren. Wanneer er geen draagvlak
bestaat voor energieneutraal bouwen binnen een project, dringt de gemeente dit dus niet
op.
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Cultuur
Lokale initiatieven
Lokaal Liberaal vindt dat de bibliotheken een essentiële voorziening zijn in onze gemeente.
Iedere kern zou daarom voorzien moeten zijn van een bibliotheek. Dit kan zijn in de vorm
van een steunpunt. Het moet voor iedere inwoner mogelijk zijn om op acceptabele afstand
een bibliotheekvoorziening te hebben.
Lokale initiatieven ondersteunen uit de gemeenschap op het gebied van cultuur (toneel,
zang, dans etc.) wordt wat Lokaal Liberaal betreft geregeld door het Prins Bernhard
cultuurfonds waarin de gemeente participeert. Lokaal Liberaal is er voorstander van om
deze participatie onverkort voort te zetten.
Het financieel steunen van professionele kunstenaars, musici etc. acht Lokaal Liberaal niet
nodig. Immers als je jezelf professioneel kunstenaar beschouwt impliceert dit dat je in je
eigen levensonderhoud kunt voorzien. Daarmee vervalt wat Lokaal Liberaal betreft de
noodzakelijkheid tot subsidie. Als je als professioneel kunstenaar niet je eigen broek op kan
houden dan is het dus geen professie maar een hobby en zal je ander werk moeten zoeken.
De intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet acht Lokaal Liberaal een belangrijk onderdeel van
cultuur. Wij zijn daarom van mening dat deze intocht op financiële steun vanuit de
gemeente moet kunnen rekenen.
Culturele initiatieven die breed gedragen worden vanuit lokale samenleving verdienen ook
onze steun. Voor en door inwoners!
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Afgelopen Periode
Een greep uit de behaalde successen van de afgelopen periode:
•

Geen betaald parkeren meer in Stichtse Vecht.
Zoals beloofd zal Lokaal Liberaal blijven strijden tegen betaald parkeren in Stichtse
Vecht. Ook bij nieuwbouwplannen.

•

Geen AZC in Stichtse Vecht
Lokaal Liberaal wilde als enige partij géén grootschalige opvang in deze gemeente.
Het AZC is er dan ook niet gekomen!

•

Behoud 80 km op de Oostkanaaldijk
Een motie van Lokaal Liberaal zorgde ervoor dat de snelheid op de Oostkanaaldijk
weer werd teruggebracht naar 80 km/u.

•

Vervuiling en overlast plastic inzameling
Gescheiden afvalinzamelingen juichen wij als Lokaal Liberaal toe. Echter, volle
containers en wegwaaiend plastic afval kan nooit de bedoeling zijn. Door onze
bemoeienissen komt het college met een oplossing voor dit probleem.

•

Speelbeleid
Na stevig aandringen van Lokaal Liberaal hebben wij de toezegging gekregen dat er
geen speeltoestellen meer worden verwijderd zonder dat er iets voor in de plaats
komt.

•

Huisvesting: Eerlijke verdeling woningvoorraad
Huisvesten van statushouders mag niet ten koste gaan van de reguliere
woningvoorraad voor onze inwoners. Door onze motie is dit uitgangspunt nu ook
onderdeel geworden van de woonvisie.

•

Huis ten Boschstraat
We hebben de veiligheid van fietsers op de Huis ten Boschstraat kunnen behouden
doordat we hebben aangedrongen op het laten aanleggen van een fietspad aan
beide zijden van deze straat. Door onze inspanningen is dat fietspad er gekomen,
terwijl het college het fietspad eigenlijk geheel weg wilde halen.

•

Ombudsfunctie!
Lokaal Liberaal heeft met name in het Sociaal Domein de afgelopen periode diverse
inwoners bijgestaan die vastliepen in het krijgen van de juiste zorg voor henzelf of
hun familieleden. Het direct behartigen van de belangen van onze inwoners heeft
onze topprioriteit.
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•

Fietsexamen behouden in Stichtse Vecht
Lokaal Liberaal heeft het fietsexamen op de agenda gezet waardoor voorkomen is
dat deze belangrijke vorm van verkeersinstructie voor onze jongeren afgeschaft
werd.

•

Sportpark Daalseweide
Lokaal Liberaal heeft zich vanaf het allereerste moment geconformeerd aan dit
prachtige project. De revitalisatie van de sportparken aldaar heeft wat ons betreft
topprioriteit en dit hebben wij laten blijken door continue aanwezig te zijn bij
informatieavonden over dit onderwerp en ons onvoorwaardelijk voorstemmen in
de vergaderingen.

•

Digitale Notulen
Op initiatief van Lokaal Liberaal is er een motie aangenomen in de gemeenteraad
van Stichtse Vecht die zorgt voor het maken van digitale notulen van de
vergaderingen. Hierdoor kunnen onze dove- en slechthorende inwoners ook op de
hoogte blijven van wat er besproken en besloten is in de gemeenteraad.

Uiteraard hebben we in nog veel meer zaken veel tijd en energie gestoken met soms een
gewenst en soms een ongewenst resultaat. Maar we houden altijd het belang van de
inwoner scherp voor ogen.
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Contact

Frank van Liempt, fractievoorzitter en lijstrekker
E-mail: fliempdt@ziggo.nl
Telefoonnummer: 06-53648180
Suzanne Kox-Meijer, huidig raadslid
E-mail: suzanne@lokaalliberaal.nl
Telefoonnummer: 06-37275210
Ronald van Liempdt, huidig raadslid
E-mail: ronald@lokaalliberaal.nl
Telefoonnummer: 06-51155356
Bas Verwaaijen, huidig raadslid
E-mail: bas@lokaalliberaal.nl
Telefoonnummer: 06-28347938
Onno Tijdgat, huidig commissielid
E-mail: onno@lokaalliberaal.nl
Telefoonnummer: 06-47929050
Rein Bonhof, huidig commissielid
E-mail: rein@lokaalliberaal.nl
Telefoonnummer: 06-26474274
Kijkt u ook eens op onze website www.lokaalliberaal.nl
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