Verkiezingsprogramma
“Hart voor Beemster”
VVD Beemster 2018-2022
VVD Beemster is úw partij met een realistische kijk op economie,
financiën, duurzaamheid, wonen, bouwen en samenwerken
Onze fractie werkt mee aan een moderne Beemster met behoud van historie en
leefbaarheid.
Beemster is een prachtige landelijke gemeente met een modern agrarisch karakter en prima
voorzieningen in de kernen. Het is een prettige woongemeenschap met zeer sociale bewoners.
Zij zetten zich in voor elkaar en ontmoeten elkaar in diverse verenigingen. Tevens zijn er veel
betrokken en bevlogen ondernemers die zorgen voor werkgelegenheid en interessante
initiatieven.
Deze mooie mix zorgt ervoor dat onze polder bruist en de fractie zet zich daar graag
voor in!

VVD Beemster vindt het belangrijk om dichtbij onze bewoners en ondernemers te staan.
Wij willen voor iedereen zichtbaar en bereikbaar zijn. Om die reden is er direct contact met
belangenorganisaties, dorpsraden en burgerinitiatieven. De fractie schuift regelmatig aan bij
professionals die ons vanuit hun vakgebied nieuwe inzichten meegeven.
Onze vier raads- en commissieleden willen graag meer de wijk in om úw verhaal te horen.
Zij krijgen daarbij steun van een enthousiaste groep Beemsterlingen die fungeren als “ogen en
oren” van de fractie.
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Monique van Boven
Rianne de Wit – Hoogervorst
Lydia de Vries – van Vlierden
Pieter Wickel
Joris de Wit
Wim van Twisk
Minke Lammers
Henk Clausen
Erica Helder
Peter Helder
Alex Blaauboer

De financiële basis op orde
Bij het voorbereiden van de begroting 2018-2022 bleek dat onze gemeente financieel ten
onder gaat aan alle wettelijke taken die het Rijk de afgelopen jaren naar de gemeente heeft
overgeheveld: de “drie nieuwe wettelijke taken”.
De drie nieuwe wettelijke taken zijn:
- Jeugdzorg
- WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Participatiewet

Met name de jeugdzorg in Beemster is een “zorgenkind”.
De gemeente moet jaarlijks fors uit eigen middelen
bijleggen op het budget dat we uit Den Haag ontvangen
voor de zorg aan onze jeugd. Dat tekort moet drastisch
omlaag door nog betere samenwerking tussen gemeente en
zorgverleners.

Een “vierde nieuwe wettelijke taak” wordt invoering van de Omgevingswet. Hiermee wil het
Rijk de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen. De invoeringskosten van ons
eigen Beemster omgevingsplan zijn aanzienlijk en worden niet door het Rijk vergoed.
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Zorg voor iedereen
Wij vinden dat er minder regels in de zorg nodig zijn, zodat hulpverleners méér tijd kunnen
besteden aan échte zorg in plaats van aan de administratie eromheen. Aangezien de VVD staat
voor goede, betaalbare en voor iedereen beschikbare zorg, hebben we recent moeilijke keuzes
gemaakt door bijvoorbeeld te bezuinigen op subsidies aan verenigingen. Daarnaast heeft de
gemeente bezwaar aangetekend bij het Rijk: in het verleden hebben wij diverse
zorginstellingen in onze rustgevende polder gehuisvest en wij krijgen daar nu door het
woonplaatsbeginsel de hoge rekening voor. De VVD staat achter gemaakte afspraken, maar wil
daarvoor compensatie van het Rijk.

Zelfstandigheid
De VVD heeft een liberale visie en staat voor eigen
verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Financieel beleid
en bestuur moeten passen in de moderne
netwerksamenleving. Dat betekent samenwerken omdat
zelfstandig verder gaan niet meer mogelijk is door de
snelle veranderingen in bestuurlijk Nederland. Bij een
adequate samenwerking is het niet noodzakelijk dat we
nog een eigen ambtelijke organisatie hebben. Wel willen
wij over vakspecialisten kunnen beschikken voor
landbouw, economie en toerisme.
Net als de afgelopen jaren toetsen wij regelmatig of de
kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners naar een hoger niveau kan. Daarnaast moet
er extra focus komen op het tijdig en helder inlichten van inwoners, zowel over nieuwe
plannen als over reeds genomen raadsbesluiten.

Regionaal samenwerken
Zoals bij de discussie over de regionale brandweer trekt VVD Beemster intensief op met de
VVD-fracties in de regio over regionale onderwerpen. Zo hebben we onder andere een betere
stemverhouding in het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bereikt: nu
hebben plattelandsgemeenten meer inspraak dan voorheen.

Bestuurlijke fusie
De VVD wenst een breed onderzoek naar de
mogelijkheden van een bestuurlijke fusie
binnen de regio Waterland. Immers,
Beemster is niet de enige landelijke gemeente
die het zélf niet meer kan.
Daarbij sluiten we geen enkele gemeente op
voorhand uit.
In het 1e kwartaal van 2018 start dit
onderzoek dat VVD op 9 januari 2018 heeft
opgedragen aan het college van Beemster.
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Voortgang in bouwplannen houden
Als we niets doen, vergrijst Beemster.
Willen we onze dorpen leefbaar houden en de voorzieningen op het huidige niveau, dan is een
groei met 100 woningen per jaar noodzakelijk. Woningen voor onze kinderen én ouderen die in
Beemster blijven wonen. En woningen voor terugkerende Beemsterlingen die hun kinderen in
een veilige, open samenleving willen laten opgroeien: zelf fietsen naar school, de sportclub,
winkel en horeca. De uitleglocatie ZOB-II is naast de Nieuwe Tuinderij en De Keyser van groot
belang.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid in de enorme
woningbehoefte. De VVD vindt dat binnen de bebouwde
kom “verdichting” mogelijk moet zijn (door een extra
woning tussen bestaande woningen te vergunnen).
Buiten de bebouwde kom is verdichting niet wenselijk
voor het open groene gebied. Maar daar kan “verdieping”
(een 2e woning achter de bestaande woning) een
oplossing voor zijn. In de aanloop naar de nieuwe
Omgevingswet 2021 onderzoeken wij deze mogelijkheden
in het op stellen omgevingsplan voor ons werelderfgoed.

Voorzieningen
VVD wil een moderne bibliotheek behouden die zichzelf grotendeels financiert met particuliere
abonnementen en die met het digitale tijdperk meegaat. Die bibliotheek van de toekomst ziet
er daardoor anders uit dan nu.
Er wordt gewerkt aan een “school-/jeugdzone” rondom de basisschool De Blauwe Morgenster
in Middenbeemster. Daar komen ook de bibliotheek, Centrum voor Jeugd & Gezin, huisarts,
zorg en preventie bij elkaar. Onze VVD wethouder Butter is daar nauw bij betrokken.

Vastgoed
Het bezit van vastgoed is geen gemeentelijke taak, tenzij het een algemeen nut dient.
Onnodige kosten voor de gemeente moeten worden beperkt. Het gemeentehuis in
Middenbeemster is te groot en op ons initiatief staat het pand (weer) in de verkoop.
Wij onderschrijven woningbouw op deze locatie voor startende jongeren en zelfstandig
wonende ouderen. Huisvesting van het college én de vergaderingen van de gemeenteraad
kunnen elders binnen Beemster georganiseerd worden.
Ook de volgende panden staan op onze nominatie voor verkoop en/of verhuur:
•

De gemeentewerf Insulinde in Middenbeemster (loods/kantoor en omliggende
terreinen).

•

Het voormalig technische dienstgebouw (achter Deen) in Middenbeemster, als dat niet
past in de gebiedsontwikkelingsplannen voor basisschool De Blauwe Morgenster.
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Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid is de VVD voorstander van goede informatievoorziening over
energiebesparing via het duurzaambouwloket.nl. Onze prioriteit ligt niet alleen bij het isoleren
van de bestaande (oudere) woningen; wij zien de nut en noodzaak van geen verplichte
(aard)gasaansluitingen in onze nieuwbouwwoningen #vangaslos.

Minder regels
De Beemster is geen museum! Wij willen
daarom geen gemeentelijke monumentenlijst.
De bestaande Rijksmonumenten- en
Provinciale monumentenlijsten bevatten al
genoeg regels.
Nog een lijst opstellen is duur en beperkt
burgers en bedrijven in hun activiteiten, zeker
als er geen bijbehorende financiering is.
Daarom is VVD Beemster hier tegen.

Wél voorstander zijn wij van het
herbestemmen van historische gebouwen
zoals de oude kaasmakerij De Tijd tot een
Cono- en Beemsterbelevingscentrum.
De Provincie N-H, Unesco én Cono zijn hierbij
nu eerst aan zet bij de keuze van “sloophamer
of experience-centrum”.

Vrijkomende agrarische bebouwing
Door de Wet Plattelandswoning is landelijk een oplossing gevonden voor de dreigende
leegstand van agrarische bedrijfswoningen. De woning kan op grond van deze wet het karakter
van een bedrijfswoning behouden en toch door iemand (anders) worden bewoond.
Tegelijkertijd zorgt de wet ervoor dat de agrarische bedrijfsactiviteiten niet worden beperkt.
De burger die in de plattelandswoning woont kan zich dan namelijk niet beroepen op hetzelfde
beschermingsniveau tegenover het agrarische bedrijf als de eigenaar van een burgerwoning.
VVD Beemster pleit daarom voor een nieuwe bestemmingscategorie in Beemster:
de plattelandswoning.
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Luisteren
Wij luisteren naar bewoners. In 2016 heeft na een gedegen en kostbaar onderzoek de
meerderheid van de raad helaas tegen de komst van een supermarkt schuin tegenover het
buurthuis in Zuidoostbeemster gestemd. Achteraf bleek dat er voldoende draagvlak was bij
een grote meerderheid van de bewoners. Bovendien had dit plan dé oplossing geweest voor de
parkeerproblemen rondom basisschool De Bloeiende Perelaar. Intussen hebben wij ons hard
gemaakt voor de veiligheid voor overstekende schoolkinderen door zebrapaden rondom de
basisschool te organiseren.

Direct betrokken is onze fractie bij de huisvestingsuitdaging bij de Bloeiende Perelaar:
in de zomer van 2018 is het lokalengebrek een officieel feit en moeten er extra leraren
bijspringen in de overvolle kleuterklassen. Onze inmenging heeft geleid tot een nieuwe
opdracht aan het college zodat alternatieven nader worden onderzocht. Op lange termijn is
een dependance in de nieuwbouwwijk dé oplossing.

Dorpshart Zuidoostbeemster
VVD Beemster wenst nog steeds een centrale
ontmoetingsplek in Zuidoostbeemster met extra
dienstverlening als flexplekken voor
ondernemers, medicijnen-afhaalpunt,
postagentschap met pakjesservice. Dat biedt
gemak voor jonge gezinnen én ouderen die
daardoor langer in hun eigen buurt kunnen
blijven wonen.
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Digitale leefbaarheid
Voor het langer thuis wonen, voor uw studerende kinderen en voor agrariërs en thuiswerkers
is snel internet onmisbaar. De coöperatie Breedband Beemster kan daarom nog steeds op onze
volledige steun rekenen bij het realiseren van een eigen Beemster glasvezelnetwerk in onze
polder.

Verkeer
Wij staan voor goede mobiliteit naar en bereikbaarheid van
de rest van Noord-Holland, in het bijzonder Amsterdam. De
VVD is voorstander van het verbreden van de A7 binnen de
geluidsschermen. Dat verlicht de druk op het lokale
wegennet, waaronder de Purmerenderweg en de Middenweg.

VVD Beemster is tegen het opheffen van de aansluiting van
de Zuiddijk op de rijksweg A7 (op- en afrit nr. 5) als de
rijksweg A7 verbreed wordt. Deze afsluiting zal namelijk
leiden tot toename van het verkeer op de Purmerenderweg
en daarmee tot afname van de verkeersveiligheid voor fietsen voetgangers.

Maar ook in Beemster blijft verkeer een uitdaging: wij hebben verkeersmetingen gevraagd die
vergelijken hoe mensen nu en over een jaar door onze gemeente rijden. Die zullen aangeven
waar wij ontmoediging en handhaving gaan inzetten ten behoeve van de veiligheid van
weggebruikers.

In dat kader pleit de VVD voor het doortrekken
van het bestaande vrij liggend fietspad langs
de Purmerenderweg in noordelijke richting
vanaf de Rijperweg. Ons voorstel om
financiering te zoeken bij het
hoogheemraadschap HHNK, de Provincie N-H
en de vervoerregio Amsterdam is unaniem
aangenomen door de gemeenteraad.

Vervoer
Onze studerende kinderen willen naar Purmerend, Amsterdam, Hoorn en Alkmaar reizen.
Daarom kijken wij naar het openbaar vervoer naar die steden. Wij zijn tevreden met de
nieuwe buslijn 305 die onze reizigers direct naar het Centraal Station in Amsterdam brengt.
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