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Voorwoord 

Met trots presenteren wij u het verkiezingsprogramma van Lokaal Liberaal 

 “Doen wat je belooft!”  

 

Wie zijn wij? Wij behartigen als lokale partij uw belangen!   

Wij hebben geen binding met een landelijke politieke partij, maar betrekken zoveel 

mogelijk onze inwoners bij het besturen van onze gemeente.   

Gekoppeld aan een grote interesse voor de (eigen) inwoners en ondernemers leidt dit 

tot herkenbare politiek voor onze inwoners.  

 

Politiek en bestuur willen we niet regeren vanuit een ivoren torentje, maar met 

gezond boerenverstand en midden in de samenleving.  

 

Dank voor uw interesse in ons programma en wij zien uit naar uw stem op  

16 maart 2022.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Frank van Liempdt 

Lijsttrekker Lokaal Liberaal 

 

Frank 
van 

Liempdt
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Wonen, leven en werken in Stichtse Vecht 

 
Algemene Inleiding 

De gemeente Stichtse Vecht bestaat op dit moment uit ruim 65.000 inwoners waarvan u er een 

bent. We leven allen in 3 samengevoegde gemeenten, bestaande uit 12 unieke en verschillende 

kernen.  De kunst om Stichtse Vecht een mooie gemeente te laten blijven is, om altijd een goede 

mix te houden van woningen bouwen, natuur, recreatie, ondernemen en infrastructuur en dit 

met behoud van de eigen identiteit van de kernen, terwijl we ons aan de andere kant wel moeten 

realiseren dat we één gemeente zijn.  

 

Speerpunten Lokaal Liberaal: 

 

 

➢ Woningbouw 

Lokaal Liberaal wil dat we snel starten met het bouwen van betaalbare woningen op 

plaatsen waar dit kan en gewenst is. Met respect voor het groen en met oog voor de eigen 

identiteit en het karakter van de diverse kernen. Hierdoor ontstaat een betere 

doorstroming. Samen met woningcorporaties en waar mogelijk ook met particuliere 

verhuurders wil Lokaal Liberaal kijken naar mogelijkheden om kortstondig (we denken aan 

maximaal 6 maanden) woningen ter beschikking te stellen aan zogenaamde 

“spoedzoekers” Inwoners die bijvoorbeeld door een (v)echtscheiding of door overlijden van 

een ouder acuut zonder woning komen te zitten  

 

➢ Harde aanpak en handhaving bij woonfraude  
Lokaal Liberaal wil dat woonfraude actief en blijvend wordt aangepakt.  Woonfraude is elke 

vorm van gebruik van woningen waar die niet voor zijn bedoeld.  (bijv. verkameren van 

eengezinswoningen) Om dit tegen te gaan heeft de gemeente een belangrijke rol en dient 

ervoor te zorgen dat er voldoende woningen zijn voor de lagere en middeninkomens zodat 

de vraag naar kamers sterk afneemt.  Daarnaast wil Lokaal Liberaal dat de gemeente zich 

blijft inzetten om met intensieve adrescontroles de illegale praktijken in de verhuur tegen 

te gaan. Instrumenten zoals zelfbewoningsplicht (als je een huis koopt moet je er ook zelf in 

gaan wonen) zijn wat ons betreft bespreekbaar, waarbij maatwerk eveneens bespreekbaar 

is. 

 

➢ Illegale bewoning sociale huurwoningen 

Nog te vaak ziet Lokaal Liberaal dat sociale huurwoningen illegaal bewoond worden. Dat wil 

zeggen dat niet de huurder erin woont, maar andere personen. Met de ellenlange 

wachtlijsten vindt Lokaal Liberaal dat onaanvaardbaar. Het duurt te lang voordat 

coöperaties hierop ingrijpen en de illegale situaties oplossen. Daarom wil Lokaal Liberaal 

dat er in de prestatieafspraken duidelijk afgesproken gaat worden dat de corporaties hier 

kordater en sneller in gaan optreden, zodat deze woningen weer beschikbaar komen voor 

de inwoners waarvoor ze bedoeld zijn. 
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➢ Woningtoewijzing voor doelgroepen met binding Stichtse Vecht  
Wat Lokaal Liberaal betreft zijn we terughoudend met het toewijzen van woningen aan 

specifieke doelgroepen. Wel wil Lokaal Liberaal dat het mogelijk is woningen toe te wijzen 

aan woningzoekenden die vanwege cruciaal werk gebonden zijn aan het wonen in Stichtse 

Vecht. Om dit mogelijk te maken stellen we een doelgroepenlijst vast in het kader van de 

doelgroepenverordening, als onderdeel van de huisvestingsverordening.  

 

➢ Woningtoewijzing voor doelgroepen zonder binding met Stichtse Vecht 
Lokaal Liberaal kiest ervoor de voorrangspositie van statushouders op te heffen.  

Gegeven de enorme wachttijden voor een sociale huurwoning is het niet uit te leggen aan 

reguliere woningzoekenden, dat er nog steeds met voorrang woningen worden 

toegewezen aan statushouders. 

Wat betreft Lokaal Liberaal verleent de gemeente geen onderdak aan uitgeprocedeerde 

asielzoekers. 

 

➢ Arbeidsmigranten 

Lokaal Liberaal kiest er eveneens voor geen actief huisvestingsbeleid voor 

arbeidsmigranten te voeren. Als je als arbeidsmigrant wilt komen werken, regel je zelf 

legale huisvesting en woon je met niet meer dan het toegestane aantal mensen in een huis.  

Werkgevers die ervoor kiezen om met arbeidsmigranten te werken, dienen zelf voor een 

fatsoenlijk onderkomen te zorgen. Dit beschouwen wij niet als een gemeentelijke taak.  

 

➢ Ontwikkeling Bisonspoor en Planetenbaan 
Bisonspoor en de Planetenbaan zijn de komende jaren de belangrijkste locaties waar veel 

nieuwe woningen gerealiseerd zullen worden. Lokaal Liberaal zal scherp in het oog houden 

of de infrastructuur, in en rond de Planetenbaan en Bisonspoor, het stijgende aantal 

vervoersbewegingen aan kan en of de leefbaarheid in de aangrenzende wijken niet teveel 

aangetast wordt.  

 

Lokaal Liberaal is tegen het invoeren van blauwe zones. Mochten de zones toch worden 

ingevoerd, dan zullen de kosten nooit op de inwoners worden verhaald.   

 

➢ Permanent wonen recreatieparken  
Om allerlei redenen is er in de loop van vele jaren een situatie ontstaan dat er permanente 

bewoning op recreatieparken wordt gedoogd. Lokaal Liberaal wil dat bewoners van 

recreatiewoningen in recreatiegebieden, bijvoorbeeld op de Scheendijk, duidelijkheid 

krijgen over hun gedoogbeschikking en of het mogelijk wordt om een permanente 

woonvergunning te krijgen voor hun recreatiewoning. Uiteraard met inachtneming van 

wet- en regelgeving. Het afgeven van permanente woonvergunningen zou de druk op de 

woningmarkt kunnen verminderen.  

 

➢ Ontwikkeling P1/P2 Station Breukelen  
De OV-hub is een wens van de stad Utrecht, daar hoeven de naaste bewoners niet de 

lasten van te dragen. Voor parkeren bij het station Breukelen kan de huidige 

parkeergelegenheid P2 ontwikkeld worden. Dit is het kortste vanaf de snelweg en geeft de 

minste druk op de huidige infrastructuur. Deze parkeergelegenheid blijft bij voorkeur gratis, 

er kan wel een koppeling met ov-gebruik plaatsvinden. De huidige locatie van P1 zou 

kunnen worden ingezet voor woningbouw. 
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➢ Stevige aanpak van de openbare ruimte & groenvoorziening 
De aanblik van onze openbare ruimte verdient helaas nog steeds geen schoonheidsprijs.   

Al jaren loopt Stichtse Vecht met het groenonderhoud achter de feiten aan en zijn er veel 

klachten over het onderhoud van het groen, stoepen, straten en zwerfvuil.  

 

Lokaal Liberaal heeft bij de vorige aanbesteding al gepleit om de gemeente op te knippen in 

deelgebieden, waarbij lokale aannemers ondersteund door ons werkbedrijf Kansis (Social 

Return),  verantwoordelijk zijn voor het totale onderhoud van dit deelgebied. Op die 

manier genereer je betrokkenheid bij de aannemer in plaats van dat je een aannemer van 

ver binnenhaalt die geen betrokkenheid en kennis heeft van het werkgebied.  Wij blijven 

pleiten voor een kleine mobiele calamiteitenbus om urgente problemen in buitenruimte 

direct, in eigen beheer, op te lossen.  Wat Lokaal Liberaal betreft moet het groen niet alleen 

bijgehouden worden, maar ook moet er ook aan omvorming, reconstructie en/of 

vernieuwing gewerkt worden. 

 

➢ Spelen 
Buiten spelen is belangrijk. Juist nu misschien wel meer dan ooit. Het speeltuinenbeleid is 

een moeizaam en stroperig traject geweest de afgelopen vier jaar. Bij de toetreding tot de 

coalitie in 2018 heeft Lokaal Liberaal het tekort van € 600.000 extra vrij gemaakt om de 

uitrol van het beleid niet verder te vertragen. Dit blijkt nog niet voldoende te zijn en willen 

we de komende periode veel aandacht op spelen en speelvoorzieningen ten behoeve van 

de ontwikkeling van de jongste inwoners van de gemeente.  

 

➢ Wijkpark Maarssenbroek 
Het wijkpark is van groot belang voor de inwoners van Maarssenbroek en daarbuiten.  Het 

huidige superspeelspoor is vergaan en Lokaal Liberaal wil dat er een goede, veilige 

speelvoorziening wordt teruggebracht zodat kinderen hier weer veilig kunnen spelen.   

Vrienden van het wijkpark Maarssenbroek hebben het op zich genomen om een deel van 

het beheer over te nemen en gesprekspartner te zijn van de gemeente. Deze 

betrokkenheid van bewoners juichen wij van harte toe. 

 

Het is in het wijkpark belangrijk dat er voorzieningen voor honden zijn. Een duidelijke mix 

tussen losloop- en aanlijngebieden maar ook gebieden waar helemaal geen honden mogen 

komen is nodig om aan ieders wensen tegemoet te komen.  

 

➢ Dierenwelzijn  
Naast de bijna 65.000 inwoners heeft de gemeente Stichtse Vecht ook veel inwonende 

dieren. Het is belangrijk om ook voor deze (huis) dieren een fijne leefomgeving te creëren.  

Lokaal Liberaal wil dat er aandacht is voor dierenwelzijn en de leefomgeving voor zowel 

wilde als gedomesticeerde dieren.  Zoals bijvoorbeeld: onderhoud buitenwater en veilig 

stellen van de vissen bij maaiwerkzaamheden, eendentrapjes bij hoge kades en speel- en 

losloopgebieden voor honden. 

 

Lokaal Liberaal wil dat de gemeente ook de komende periode zorgt draagt voor opvang van 

zowel huisdieren als wilde dieren en willen we hier ook komende periode weer budget voor 

beschikbaar stellen.  Ook maatschappelijk zeer belangrijke instellingen zoals 

kinderboerderijen blijven onze warme aandacht en steun behouden.   
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➢ Werk en Inkomen 
Lokaal Liberaal is van mening dat er in onze gemeente nog veel mensen niet actief of niet 

aan het werk zijn die dat eigenlijk wel zouden willen of kunnen.  Het gaat bijvoorbeeld om 

statushouders, jongeren in een kwetsbare positie en inwoners met een arbeidshandicap. 

Ondanks de hoogconjunctuur weten sommige groepen de weg naar de arbeidsmarkt nog 

niet te vinden. Dat heeft uiteenlopende redenen, maar voor alle groepen geldt dat ze extra 

ondersteuning nodig hebben gericht op zo regulier mogelijk en betaald werk en daarmee 

de mogelijkheid om te participeren in Stichtse Vecht en de samenleving.  

 

➢ Zorg & Welzijn 
Lokaal Liberaal is van mening dat mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, dit te 

allen tijde moeten ontvangen, passend bij de hulpvraag. De informatievoorziening waar 

inwoners terecht kunnen zal ook verbeterd moeten worden de komende periode.  

 

Inwoners moeten volgens ons heldere informatie tot hun beschikking hebben bij wie ze 

terecht kunnen met vragen met betrekking tot wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, 

kinderen en jeugd. Dat kan via een overzichtelijke sociale kaart. De sociale kaart is een 

website voor burgers en professionals, met informatie over organisaties en activiteiten 

over wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Wij pleiten voor een 

verbetering van informatie voor inwoners van Stichtse Vecht zodat duidelijk is, hoe en 

waarvoor ze welke organisaties kunnen benaderen.  Wij pleiten voor betere communicatie 

met betrekking tot de sociale kaart. 

 

➢ Ondersteuning van kwetsbare inwoners 
Er is helaas veel eenzaamheid in Stichtse Vecht. Lokaal Liberaal vindt dat inwoners elkaar 

zoveel mogelijk steun, hulp en zorg moeten bieden. Familie, vrienden, buren en bekenden 

zijn de eersten die elkaar bijstaan.  

De gemeente, zorginstanties en hulpbedrijven schieten te hulp, als de omgeving of de 

mantelzorg het niet aankan of ontbreekt. Tevens kan de gemeente faciliteren in het 

netwerk.   

 

➢ Zelfstandig wonen 
Lokaal Liberaal wil dat inwoners die ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk 

‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in de eigen kernen in plaats van ‘wonen in een 

instelling’. We willen inwoners helpen om zelfstandig te wonen in de kern of wijk en actief 

mee te kunnen doen in buurt of wijk.  

Spreiding van inwoners die over diverse kernen begeleid wonen, in de eigen bekende en 

vertrouwde kern of wijk, is wat Lokaal Liberaal nastreeft.    

 

➢ Ouderen 
Van ouderen wordt verwacht dat zij steeds langer thuis blijven wonen. Dan is het belangrijk 

dat eventuele nodige voorzieningen snel, adequaat en op basis van maatwerk worden 

geleverd.  De gemeente moet er wat Lokaal Liberaal betreft op toezien dat de externe 

partijen die hierbij betrokken zijn, laagdrempelig en makkelijk te bereiken zijn.  

In het geval dat er voorzieningen zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp, vervoer of 

aanpassingen in de woning nodig zijn wil Lokaal Liberaal dat dit snel en op maat kan 

worden geleverd.  Ook willen we dat in nieuwbouwplannen ouderenwoningen worden 

meegenomen. Er moet ruimte gemaakt worden voor de zogenaamde “knarrenhofjes”.   
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In de gemeente Stichtse Vecht is 21% van de inwoners ouder dan 65 jaar.  

Eens substantieel deel van deze inwoners woont in een woning die niet meer past bij hun 

fysieke gesteldheid. Veel ouderen geven aan een voorkeur te hebben voor een gelijkvloers 

appartement. Aan dit soort appartementen is zowel in de koop als huursector een groot 

tekort. Lokaal Liberaal wil dat er bij de bouw van nieuwe woningen rekening gehouden 

wordt met de woonwensen van deze groep. Het aanpassen door corporaties van bestaande 

appartementen en het bouwen van zowel koop- een huurappartementen voor ouderen, 

zoveel mogelijk geclusterd dichtbij voorzieningen zoals winkels, openbaar vervoer en 

ontmoetingsruimtes, is dan ook iets wat Lokaal Liberaal in de komende periode zal 

bevorderen. Bijkomend voordeel is dat de doorstroming van ouderen naar appartementen, 

door het beschikbaar komen van (een)gezinswoningen, een positief effect zal hebben op de 

hele woningmarkt.  

 

Voorzieningen voor ouderen 

De ouderen die nu langer thuis moeten blijven wonen zullen meer behoefte hebben aan 

zorg en extra voorzieningen. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp of een scootmobiel om 

zelfstandig sociale contacten te kunnen onderhouden of boodschappen te kunnen doen. 

Voor het afleggen van de grotere afstanden is de regiotaxipas onmisbaar. Lokaal Liberaal is 

van mening dat zorg- en mobiliteitsvoorzieningen sneller verschaft moeten worden dan nu 

het geval is. De wettelijke termijnen om beslissingen te nemen op aanvragen voor zorg 

en/of voorzieningen zijn wat Lokaal Liberaal betreft te ruim en moeten sneller genomen 

worden. Dit kan onder andere door te kijken naar welke zorg en/of voorzieningen deze 

inwoner al heeft waardoor vaak geen nieuwe (medische) onderzoeken hoeven plaats te 

vinden.   

 

➢ Onderwijsachterstandenbeleid 
Er zijn diverse inwoners die moeite hebben met rekenen en schrijven of missen digitale 

vaardigheden. Taal en rekenen zijn de motor om actief mee te kunnen doen in de 

maatschappij en voor werk.  

 

Lokaal Liberaal gaat uit van eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het leren van de 

Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.  Lokaal Liberaal wil dat de 

maatschappelijke organisaties, samen met bewoners en met hulp van de gemeente 

middels het faciliteren en ondersteunen om tot een goed netwerk komen dat 

ondersteuning biedt aan de inwoners. 

 

➢ Kinderen en jongeren 

Sporten, spelen, chillen met je vrienden, naar school gaan, veilig voelen in de buurt en een 

bijbaantje is wat jeugd in Stichtse Vecht moet kunnen doen. Dat is waar Lokaal Liberaal dan 

ook voor staat. 12 kernen waar kinderen en jongeren zich veilig voelen en de hobby’s 

kunnen uitoefenen die ze graag doen. Niet alleen luisteren naar kinderen en jongeren, 

maar samen met hen, tot die 12 kernen komen waar kinderen zich thuis voelen.  

 

De jeugd heeft de toekomst! Het is logisch dat jongeren in Stichtse Vecht kunnen blijven 

wonen en werken en dat zij deel willen blijven uitmaken van deze gemeente. Wij willen dat 

ze een kans maken op een huis. Woningen en werk voor jongeren en starters hebben voor 

ons een hoge prioriteit.   
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Jeugdzorg 

Jeugdzorg is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is een ingewikkelde  

en zorgelijke overgang sinds deze taak naar de gemeente is gegaan, met aanzienljk  

geld tekort, terwijl de vraag naar jeugdzorg enorm is toegenomen.  

 

Lokaal Liberaal wil dat de wachtlijsten voor jeugdzorg worden verkort en dat jongeren en 

het gezin bij problemen snel geholpen kunnen worden. Tevens moet er betere informatie 

en meer aandacht voor preventie komen.  Meer zorg aan de voorkant om mogelijk zware 

zorg te voorkomen.  

Stichtse Vecht heeft een hoog percentage van kindermishandeling en huiselijk geweld.  

Lokaal Liberaal wil inzetten op meer informatie op het herkennen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, zodat er sneller kan worden ingegrepen. Dit in samenwerking met de 

diverse partners in het veld.  

  

SAVE 

Er is in 2019 een veranderagenda gemaakt door Samen Veilig Thuis Midden Nederland 

(SAVE) met 3 doelstellingen en adviezen.  

 

Lokaal Liberaal zal de ontwikkelingen van SAVE actief volgen als het gaat om afstemming en 

overleg met andere partijen in de keten, het planmatiger werken aan de veranderagenda 

en dat de gemeente proactief wordt geïnformeerd over de veranderagenda en wanneer 

deze geslaagd is.  

 

Lokaal Liberaal zou graag een verandering zien in stabiliteit van hulpverlening en vindt dat 

de betreffende hulpverlener, die verantwoordelijk is voor het gezin, blijft totdat de 

problemen zijn verholpen. Lokaal Liberaal zal deze ontwikkelingen zeer kritisch blijven 

volgen in het belang van kinderen en hun ouders. Tevens zal Lokaal Liberaal zich hard 

inzetten voor goede hulp en ondersteuning van kinderen en gezin.  

 

Leerlingenvervoer 

Ook leerlingenvervoer is een blijvend punt van aandacht. Lokaal Liberaal krijgt regelmatig 

signalen dat kinderen erg lang onderweg zijn. Lokaal Liberaal vindt dat er gezocht moet 

worden naar oplossingen om de reistijden te verkorten.    

 

➢ Sport en bewegen 
Voor Lokaal Liberaal geldt dat sporten voor iedereen en op elk niveau bereikbaar moet zijn.  

Niet alleen topsport, maar juist de amateursport als goede basis voor een sportieve leefstijl 

en ontmoetingsplek voor onze inwoners. We vinden 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. We zijn voorstander van 

jeugdsportsubsidies, waardoor sporten voor iedereen bereikbaar wordt.   

 

Sporters in Stichtse Vecht verdienen een goede basis, of dit in verenigingsverband is of 

individueel. Voor individuele sporters kan onze gemeente plekken aanbieden om veilig en 

plezierig te kunnen sporten. Hierbij denken we aan grasvelden, pleintjes en openbare 

toestellen om gebruik van te maken.  
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Voor verenigingen en hun accommodaties geldt dat achterstallig onderhoud aangepakt 

moet worden en een vereniging, indien mogelijk, zelf hun lopend onderhoud gaat 

uitvoeren. Voor toekomstige vervangings- of uitbreidingsinvesteringen dienen heldere en 

realistische afspraken te worden gemaakt met de sportverenigingen. Lokaal Liberaal is 

voorstander van een sportfonds waaruit initiatieven vanuit sportclubs (mede) gefinancierd 

kunnen worden.  

 

Er zijn vergevorderde plannen om Sportpark Daalseweide om te bouwen naar een 

toekomstbestendig sportpark, maar nog steeds is de spade niet in de grond gezet. De 

uitvoering dient op korte termijn gestart te worden. Door voortvloeiende baten die dit 

project zal genereren wil Lokaal Liberaal dit terug laten vloeien in een sportfonds ten bate 

van alle sportverenigingen in Stichtse Vecht.  

 

➢ Zwembad ’t Kikkerfort 

Zwembad ‘t Kikkerfort in Breukelen vervult een belangrijke maatschappelijke functie. 

Helaas voldoet het gebouw niet meer aan de moderne eisen en is de exploitatie licht 

verlieslatend. Op termijn komt de discussie: hoe verder? Lokaal Liberaal wil creatief kijken 

hoe we de functie en betekenis van dit zwembad kunnen behouden, zelfs als de gemeente 

ieder jaar moet bijpassen. We denken hierbij aan bijvoorbeeld een spaar/investeringsfonds 

zodat er over een paar jaar geld is voor een verbouwing of vernieuwing.  

 

➢ Vrijwilligers  
Lokaal Liberaal hecht veel waarde aan sterke en vitale wijken, kernen en dorpen. De 

belangrijke positie van dorpshuizen, wijkcentra en vergelijkbare ontmoetingsplekken in de 

sociaal-maatschappelijke structuur willen we behouden, versterken en toekomstbestendig 

maken.  Ze hebben een belangrijke rol als multifunctionele ontmoetingsruimte. Dit zijn 

plekken waar inwoners laagdrempelig kunnen meedoen met activiteiten en waar sociaal- 

culturele, sportieve en maatschappelijke functies samen komen. Lokaal Liberaal wil 

minstens één multifunctionele ontmoetingsruimte per kern. We onderzoeken de 

mogelijkheid om schoolgebouwen in te kunnen zetten als multifunctionele ruimten. Zodat 

de sociale cohesie en de leefbaarheid in de kernen wordt versterkt. Vrijwilligers en actieve 

inwoners dragen bij aan de essentiële verbintenis tussen bewoners in de wijken, dorpen en 

straten, en zijn vaak de dragende kracht achter een vereniging of stichting. Vrijwilligers 

worden terecht ‘het cement van de samenleving’ genoemd. Initiatieven zoals Maarssen On 

Ice, De Vechtse Vaarparade, de timmerdorpen, dorps- en oranjefeesten, 

Sinterklaasintochten en vele andere activiteiten dragen wij een warm hart toe.   

 

Lokaal Liberaal wil dat deze initiatieven ten minste door de gemeente worden ondersteund 

in snelle, duidelijke vergunningen waar duidelijke en realistische afspraken worden 

gemaakt over wie welke verantwoordelijkheid draagt.  

Vrijwilligers moeten gekoesterd worden door de gemeente en die moet je faciliteren met 

bijvoorbeeld het verminderen van regels.   
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➢ Gedecoreerden & Veteranen 
Op initiatief van Lokaal Liberaal heeft de gemeente Stichtse Vecht een gedecoreerdendag 

én een veteranendag in het leven geroepen. Lokaal Liberaal wil ook in de komende periode 

deze dagen behouden als dank en waardering voor deze groepen. 

 

➢ Mantelzorgers  
Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde voor wie zij zorgen. Mantelzorgers verdienen 

dan ook steun en waardering vanuit de gemeente. Bij het toetreden tot de nieuwe coalitie 

heeft Lokaal Liberaal het mantelzorgcompliment heringevoerd voor de jaren 2021 en 2022. 

Daarbij hebben wij de wens uitgesproken het mantelzorgcompliment uit te reiken middels 

cadeaubonnen die bij lokale ondernemers inwisselbaar zijn. Die wens is uitgevoerd, 

waardoor zowel mantelzorgers als onze lokale ondernemers baat hebben bij dit initiatief. 

Lokaal Liberaal wil het mantelzorgcompliment in de komende periode weer structureel 

voortzetten zodat mantelzorgers ieder jaar de waardering krijgen die ze zo verdienen.  Wij 

vinden het belangrijk dat mantelzorgers makkelijk de weg naar het mantelzorgsteunpunt 

kunnen vinden als zij extra hulp of ondersteuning nodig hebben.  
 

➢ Cultuur 
De coronacrisis heeft enorm zijn weerslag gehad op de cultuursector. Lokaal Liberaal vindt 

het dan ook van groot belang dat lokale initiatieven ondersteund worden vanuit de 

gemeenschap maar ook dat de gemeente deze initiatieven doorverwijst naar het 

cultuurfonds waar de gemeente in participeert.  Deze participatie moet wat Lokaal Liberaal 

betreft volledig worden voortgezet.  
Culturele initiatieven die breed gedragen worden vanuit de lokale samenleving verdienen 

ook onze steun. Voor en door inwoners!  

 

➢ Recreatie en toerisme 
Wat Lokaal Liberaal betreft is iedere recreant van harte welkom om te genieten van onze 

mooie gemeente. Dit mag echter niet ten koste gaan van onze mooie natuur en 

cultuurhistorische waarden. De gemeente moet een toegankelijk loket hebben waar 

bezoekers snel de juiste actuele informatie kunnen vinden. 

 

➢ GGD & VRU 
Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat de rol en taken van De Veiligheidsregio 

Utrecht (VRU) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) invloed hebben op het leven 

van inwoners van Stichtse Vecht en dat de rollen en taken veranderd zijn. Lokaal Liberaal 

zal, de gemaakte afspraken kritisch volgen en beoordelen in het belang van de inwoners.  
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➢ 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, bisekuelen, 

transgenders en interseksuelen.  Tenslotte is zo’n 6 à 7% van de inwoners in onze 

gemeente LHBTI en daarmee 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.  Tevens hoopt Lokaal Liberaal dat de gemeente zo’n prettige 

leefomgeving wordt dat er bij toekomstige verkiezingsprogramma’s geen aparte paragrafen 

aan gewijd hoeven te worden.  

 

• Veiligheid 
Veiligheid is voor iedereen heel belangrijk. Helaas krijgt de LHBTI-inwoner 

nog regelmatig te maken met discriminatie en geweld. Het is een 

belangrijke taak van de gemeente om alle inwoners te beschermen en te 

ondersteunen. De gemeenteraad zou zich regelmatig moeten laten 

informeren over het veiligheidsgevoel van deze bewonersgroep. De 

gemeente stimuleert het vergroten van kennis en sensitiviteit bij politie en 

wijkagenten over LHBTI, dit om situaties snel te kunnen herkennen.  

 

• Communicatie 
In de 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. Op de website van de gemeente is nu een LTBTHQ+ 

pagina, met informatie over organisaties en is er de lokale inclusieagenda. 

Een goed begin, het beleid mag van Lokaal Liberaal voortgezet en 

uitgebreid worden.   

 

• 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 Midden 

Nederland.  

 

• 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-, Lesbo-, Bi-, Trans en interseksefobie (17 mei) en Coming-

Out Day (11 oktober) de regenboogvlag op het gemeentehuis. Lokaal 

Liberaal vindt dat dit moet blijven gebeuren.  
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➢ Economie 
Lokaal Liberaal wil dat ondernemers zo maximaal mogelijk kunnen ondernemen. Zeker nu 

zij hard geraakt worden door de coronacrisis is het van belang dat Stichtse Vecht dat doet 

wat nodig is op lokaal niveau om ondernemers in staat te stellen te kunnen herstellen en bij 

te dragen aan een bloeiende economie. Gaat het goed met de ondernemers dan gaat het 

goed met Stichtse Vecht. Ondernemers zorgen voor bedrijvigheid en banen.  

 

Om dat te bereiken wil Lokaal Liberaal niet alleen de al in Stichtse Vecht aanwezige 

ondernemers behouden maar ook kijken welke bedrijvigheid een goede toevoeging kan zijn 

op ons grondgebied.  Specifiek voor onze kleinere kernen kijken we naar wat er nodig is, en 

hoe we dit kunnen vormgeven om het voorzieningenniveau op peil te houden. Dit doen we 

graag met inwoners en ondernemers. 

 

We pakken de leegstand in winkelgebieden aan door de mogelijkheden van vestiging 

maximaal te promoten in de contacten die we op plaatselijk en (boven)regionaal niveau 

hebben met MKB-Nederland, VNO-NCW en andere partijen zoals de 

Ondernemersvereniging Stichtse Vecht (OVSV). Lokaal Liberaal ziet met name de OVSV als 

een strategische partner. Immers, lokale ondernemers hebben niet voor niets voor onze 

mooie gemeente gekozen als vestigingsplaats. Zij kunnen bij uitstek collega-ondernemers 

vertellen hoe het is om te ondernemen in Stichtse Vecht. 

 

Daar waar leegstand niet effectief aangepakt kan worden bekijken we de mogelijkheden 

om panden te transformeren tot woningen of appartementen. 

 

We maken duidelijke keuzes ten aanzien van van bedrijventerreinen. Als een 

bedrijventerrein vanwege problematische leegstand bijvoorbeeld beter af is door het 

(deels) te herontwikkelen tot woningbouw, kijken we samen met de ondernemers naar 

kansen en mogelijkheden voor het gebied. 

 

Ondernemers bepalen zelf wanneer zij open of dicht zijn, uiteraard binnen de wettelijke 

mogelijkheden. 

 

Stichtse Vecht heeft dankzij de strategische ligging tussen Amsterdam en Utrecht, volop 

kansen te bieden voor startende of nieuwe ondernemers. We willen de goede 

bereikbaarheid en onder meer De Corridor in Breukelen benutten om nieuwe bedrijvigheid 

aan te trekken en zo leegstand tegen te gaan.  

 

Een bruisende horeca zorgt voor levendige dorpscentra. Het in samenspraak met de 

omgeving verruimen van de terrassen maakt daar onderdeel van uit wat Lokaal Liberaal 

betreft, net als het eventueel verlengen van het terrasseizoen wanneer daar aanleiding toe 

bestaat.   

 

We verminderen de regeldruk voor ondernemers door kritisch te kijken naar de regels en 

deze, daar waar dat kan, af te schaffen. We bevragen ondernemers hoe ze regeldruk 

ervaren en waar ze aanpassingen zouden willen zien om een gezond ondernemersklimaat 

te bereiken en te behouden.  
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Openbare orde en veiligheid 

 
Algemene 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 toe en we zijn blij met deze 

initiatieven. Lokaal Liberaal wil deze groepen van harte ondersteunen. 

 
Speerpunten Lokaal Liberaal: 

 

 

 

 

➢ Handhaving & veiligheid 
Lokaal Liberaal wil meer blauw op straat dus onderbezetting bij de afdeling handhaving en 

veiligheid dient te worden tegengaan.  

Het uitschrijven van boetes moet niet het hoofddoel van de inzet zijn van BOA’s. Wat 

Lokaal Liberaal betreft zouden BOA’s met ondernemers en inwoners in gesprek zijn om te 

bekijken op welke manier handhavingsituaties kunnen worden voorkomen.  

 

Lokaal Liberaal wil dat de gemeente een aanjagende, ondersteunende rol inneemt voor 

bestaande wijksignaleringsteams, maar zich ook actief inzet op de werving van nieuwe 

signaleringsteams.  

 

Wat Lokaal Liberaal betreft pakt de gemeente zo snel mogelijk het project “Waaks” weer 

(verder) op. Waaks is een samenwerking tussen gemeente, politie en hondenbezitters om 

de veiligheid in de wijk te verhogen en woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van 

criminaliteit tegen te gaan. Deze hondenbezitters kunnen op deze manier een aanvulling 

zijn op bestaande wijksignaleringsteams of juist de spil zijn in wijken waar geen 

signaleringsteam actief is.   

 

➢ Cameratoezicht  
Lokaal Liberaal is voorstander van cameratoezicht op plaatsen waar dit nodig is in Stichtse 

Vecht. In die gevallen waar regelgeving het plaatsen van een camera in de weg staat 

bekijken we of er een alternatief is. Als cameratoezicht toch de beste optie is wil Lokaal 

Liberaal dat het mogelijk wordt om, bijvoorbeeld via een tijdelijke ontheffing op de regels, 

het cameratoezicht toch mogelijk te maken. 

 

Lokaal Liberaal wil dat de gemeente een onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden van 

de politie om een ANPR-systeem (automatische nummerplaatherkenning) in de gemeente 

om criminaliteit verder terug te dringen.  

 

 

 
 

 



 

 
          
                                                                                                                     Verkiezingsprogramma Lokaal Liberaal 2022-2026      15 

➢ Bereikbaarheid hulpdiensten 
Onze hulpdiensten zijn 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar. Een groot deel van onze 

brandweermensen zijn vrijwilligers. Lokaal Liberaal heeft in 2019 onder de titel ”Dag 

brandweerman” een motie geschreven die tot doel had het mogelijk te maken 

dat ambtenaren worden gevraagd zich als brandweervrijwilliger beschikbaar te stellen en 

als zij dit willen dat de gemeente faciliteert dat dit tijdens werktijd kan. Dit om het aantal 

brandweervrijwilligers ten minste op peil te houden, dan wel uit te breiden. Deze motie is 

aangenomen in de gemeenteraad.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de aanrijtijden van onze hulpdiensten niet in gevaar 

komen. De gemeente moet op tijd duidelijk communiceren wanneer er 

wegwerkzaamheden zijn of onverwachte storingen. (bijvoorbeeld een brug die niet meer 

sluit)  

 

Om een uitruk zo snel en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden is het van belang dat de 

brandweermensen snel op een kazerne te kunnen zijn. We onderzoeken de mogelijkheden 

om brandweermensen, wanneer dit noodzakelijk blijkt, dichter bij de kazerne te kunnen 

huisvesten. Dit kan door gebruik te maken van de mogelijkheden die de 

doelgroepenverordening, als onderdeel van ons huisvestingsbeleid, ons biedt.  
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Verkeer en veiligheid 

 
Algemene 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. 

 
Speerpunten Lokaal Liberaal: 

 

 

 

 

➢ N230 / N201 

Lokaal Liberaal wil voor de N201/N230 een aanpak van de knelpunten die door de 

omwonenden wordt gedragen; die doorstroming op de N201/N230 verbeteren, 

waarbij aandacht is voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid, milieu en een goede 

landschappelijke inpassing. Wij zullen in nauw contact met 

dorpsraden/wijkcommissies bij zowel lokale als provinciale overheden aandringen 

op overleg over de gewenste oplossing of oplossingen die de doorstroming 

verbeteren.  

 

➢ Openbaar vervoer 

Een goede bereikbaarheid is bepalend voor het aantrekkelijk wonen, leven, werken 

en ondernemen in onze gemeente.  Voor Lokaal Liberaal is het eenvoudig van de 

ene naar de andere kern kunnen bewegen met het openbaar vervoer een must. 

Goede busverbindingen, buurtbussen, belbussen, regiotaxi’s, goede aansluitingen 

op het spoornetwerk. De gemeente moet zich actief blijven inzetten om dit 

openbaar vervoer zo optimaal mogelijk te laten functioneren.  

 

➢ Bereikbaarheid 

Met drukke verkeersaders als A2, A27, N201, N230 en de N402 in en rond onze 

gemeente is bereikbaarheid een continu punt van aandacht.  De bereikbaarheid van 

onze gemeente, maar ook de doorstroom van het verkeer binnen onze gemeente 

zijn zaken die continu 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 

kunnen worden. Dan hoeft een straat maar één keer open, in plaats van meerdere 

keren. Ook inwoners en bedrijven dienen ruim van tevoren op de hoogte gebracht 

te worden van de voorgenomen werkzaamheden. De afdeling communicatie van de 

gemeente speelt hierin een cruciale rol.  
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➢ Langzaam verkeer  

Lokaal Liberaal wil dat de beschikbare fiets- en voetpaden goed verlicht en goed 

onderhouden zijn. Na de start van de coronamaatregelen is wandelen en het 

gebruik van de fiets alleen maar toegenomen. Stichtse Vecht heeft een omgeving 

die we wandel- en fietsvriendelijk willen houden. Niet alleen voor het recreatieve 

verkeer, maar ook voor het woon-werk verkeer. Op meerdere locaties binnen 

Stichtse Vecht zijn fiets- en voetpaden onderhevig aan slijtage, vertonen zij gaten of 

kuilen in het wegdek of komen er grote wortelpartijen van de naastgelegen bomen 

omhoog. Wij willen dat dit de komende jaren aangepakt wordt, zodat langzaam 

verkeer zich veilig en verantwoord over deze openbare routes kan begeven. 

Ook veilige oversteekplaatsen blijven we onverminderd aandacht geven.  

 

De aangenomen motie waarmee opgedragen wordt om op het Zandpad een 

fietsstraat in te richten moet worden uitgevoerd. Deze route is voor veel verkeer 

toegankelijk en moet snel en zo veilig mogelijk worden ingericht.  

 

➢ Vrij en onbeperkt parkeren 

Lokaal Liberaal blijft tegen elke vorm van betaald parkeren.  

 

➢ Veilig voor de kinderen en op de fiets 

Lokaal Liberaal kiest voor 30-kilometerwegen in de wijken. Kinderen zien we graag 

zelfstandig naar school gaan. Met langzaam verkeer is dat mogelijk, bovendien is 

het veiliger. Ouderen zien we ook graag langer zelfstandig en mobiel. Fietsroutes 

moeten worden uitgebreid in de diverse kernen. De aandacht bij fietsroutes in de 

kern ligt bij “langzaam” verkeer. Elektrische fietsen moeten zich aanpassen aan de 

snelheid van de reguliere fietsers. Fietsroutes naar en bij de scholen dienen snel 

verbeterd te worden.  
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Duurzaamheid 
 

Algemene Inleiding 

Lokaal Liberaal blijft tegenstander van windmolens en biomassacentrales op het 

grondgebied van Stichtse Vecht.  Ook in de komende periode kiest Lokaal Liberaal voor het 

behoud van het groene landschap zonder windmolens en biomassacentrales en willen wij 

geen grootschalige zonneakkers.  

 
Speerpunten Lokaal Liberaal: 

 

 

  

➢ Transitievisie Warmte, ook wel bekend als “Van het gas af”   

Lokaal Liberaal wijst de zinloze exercitie pertinent af om huiseigenaren verplicht van 

het gas af te laten gaan. Als er vrijwillig voor wordt gekozen hebben wij hier 

uiteraard geen bezwaar tegen.   

 

➢ Zonne-energie 

Lokaal Liberaal pleit voor grootschalige zonopwekking op het dak.  

Geen landschapsvervuiling door zonneakkers, eerst zoveel mogelijk kijken naar 

daken, want: “Eén paneel op het dak erbij is er één minder in de wei!” 

 

➢ Informatievoorzieningen 

Lokaal Liberaal wil dat de gemeente de hulp- en informatievragen van inwoners en 

onderenemers die zelf duurzaamheidsmaatregelen willen treffen kan verwijzen 

naar de juiste contactpunten. De gemeente maakt daartoe een overzicht van 

duurzaamheidsmaatregelen die voor subsidie in aanmerking kunnen komen. (denk 

aan het plaatsen van zonnepanelen, sedumdaken, isolatie van woning of 

bedrijfspand of hemelwaterriool) en benoemd hoe de aanvraag moet verlopen en 

met wie contact gezocht kan worden.    
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Bestuur & Organisatie 

 
Algemene Inleiding 

Lokaal Liberaal vindt een goede dienstverlening op het gemeentehuis belangrijk. 

Lokaal Liberaal wil dat de ambtelijke organisatie snel en doelmatig op kracht gebracht zal worden 

zodat de dienstverlening naar onze inwoners weer optimaal zal worden en zal blijven. 
 

 

Speerpunten Lokaal Liberaal:  

 

 

  

➢ Financieel gezonde gemeente behouden ook na de coronacrisis; 

Lokaal Liberaal realiseert zich dat het financiële plaatje op dit moment net zo onzeker 

is, als de toekomst onzeker is. We vinden het belangrijk om wijs en verstandig met geld 

om te gaan zodat het huishoudboekje op orde blijft.  

Wat Lokaal Liberaal betreft zijn de financiën van de gemeente transparant en inzichtelijk 

voor iedereen.  

 

➢ Zo laag mogelijke gemeentelijke belastingen; 
Lokaal Liberaal wil de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden voor onze 

inwoners. Daarom willen wij dat er goed en verstandig wordt omgaan met het ingekomen 

belastinggeld.  

 

➢ Afschaffen Hondenbelasting 
Sommige bestaande belastingen worden naar de zin van Lokaal Liberaal niet gebruikt 

waarvoor ze bedoeld zijn. Hondenbelasting is bedoeld voor hondenbeleid en niet voor 

andere zaken. De meerderheid in de Tweede Kamer heeft in 2021 besloten dat 

hondeneigenaren niet langer belasting hoeven te betalen voor hun viervoeter en vele 

gemeenten zijn inmiddels gestopt met heffen van deze belasting. Lokaal Liberaal wil in de 

komende periode de hondenbelasting ook in Stichtse Vecht zal worden afgeschaft.  

 

➢ Ambtelijke organisatie snel, dienstbaar en in een modern jasje 
Lokaal Liberaal wil dat de ambtelijke organisatie snel en adequaat reageert op 

berichten/klachten van inwoners; dat het duidelijk is welke stappen er ondernomen 

worden en wat de voortgang daarvan is. Duidelijk is ook voor Lokaal Liberaal dat er nog een 

flinke verbeterslag gemaakt moet worden in de klachtenafhandeling en de communicatie 

daarvan. Wij maken ons er hard voor dat te realiseren.   
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Contact 
 

 

 

 

 

Frank van Liempt, lijstrekker    Ron Druppers, raadslid 

E-mail: fliempdt@ziggo.nl     E-mail: ron@lokaalliberaal.nl 

Telefoonnummer: 06-536 481 80   Telefoonnummer: 06-442 592 25 

 

Suzanne Kox-Meijer, fractievoorzitter & raadslid Jos van Nieuwenhoven, raadslid 

E-mail: suzanne@lokaalliberaal.nl  E-mail: jos@lokaalliberaal.nl 

Telefoonnummer: 06-372 752 10   Telefoonnummer: 06- 319 987 85 

 

Ronald van Liempdt, raadslid    Frank Venus, raadslid 

E-mail: ronald@lokaalliberaal.nl    E-mail: frankv@lokaalliberaal.nl 

Telefoonnummer: 06-511 553 56   Telefoonnummer: 06-515 685 21 

 

Bas Verwaaijen, raadslid    Hans van Maanen, raadslid 

E-mail: bas@lokaalliberaal.nl     E-mail: hans@lokaalliberaal.nl 

Telefoonnummer: 06-283 479 38   Telefoonnummer: 06- 139 603 36 

 

Onno Tijdgat, raadslid     Kenneth de Boer, commissielid 

E-mail: onno@lokaalliberaal.nl    E-mail: kenneth@lokaalliberaal.nl 

Telefoonnummer: 06-479 290 50   Telefoonnummer: 06- 343 441 20 

 

Olaf Morel, raadslid      

E-mail: olaf@lokaalliberaal.nl     

Telefoonnummer: 06-526 807 12    

 

 

 

 

 

Kijkt u ook eens op onze website https://lokaalliberaal.nl/ 
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