Resultaten 2014-2018 van de Beemster VVD
 VVD Beemster is zichtbaar en bereikbaar voor iedereen
 Ambassadeurs voor digitale leefbaarheid / bereikbaarheid via Breedband Beemster
 Bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen door komende drie jaar fusie te onderzoeken
 Opdracht voor zebrapaden en verkeersveiligheid rondom basisscholen
 Direct betrokken bij de huisvesting van de Bloeiende Perelaar
 Behoud van de bibliotheek voorziening in MB
 Opknappen van het bedrijventerrein Insulinde
 Aangenomen VVD voorstel behoud van op- en afrit nr 5 van rijksweg A7 bij
Zuidoostbeemster
 Aangenomen VVD voorstel voor 5 verkeersmetingen voor inzicht in het effect van de nieuwe
aansluiting op N244, de nieuwe buslijn 305 en (wellicht) oprit 5 van rijksweg A7. Daarna volgt
de juiste herinrichting van de Purmerenderweg
 Aangenomen VVD voorstel onderzoek naar vrij liggend fietspad aan de Purmerenderweg
 Stemverhouding in het bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland via ons
regionale VVD-netwerk aangepast in voordeel van de plattelandsgemeenten
 Aangedrongen op transparantie in de ambtelijke samenwerking met Purmerend
 Transparante en duidelijke communicatie van de gemeente aan de inwoners
 Woningbouw uitvoeren met 100 woningen per jaar
 Geen gemeentelijke monumentenlijst
 Maximaal 7 minuten spreektijd voor raadsleden bij financiële dossiers zoals de jaarrekening

Speerpunten 2018-2022 van de Beemster VVD
•

Bestuurlijke fusie onderzoek met HART VOOR BEEMSTER inzetten

•

De financiële basis beter op orde:
- verkoop gemeentehuis
- basisadministratie WOZ
- tijdig en correct factureren van OZB, erfpacht, huur
- restgroen aanvragen afhandelen
- contracten met verenigingen afronden

•

Nog betere communicatie vanuit de gemeente

•

Nieuwbouwwoningen niet aansluiten op (aard)gas

•

Afstoten van niet-maatschappelijk vastgoed

•

Verdichten van de lintbebouwing enkel binnen de bebouwde kom

•

Agrarische expertise bij de gemeente voor invoering van de Omgevingswet

•

Snelle en directe toegang naar het ondernemersloket / bedrijvenloket

•

Centrale ontmoetingsplek in ZOB, met onder andere pakjes- en medicijnen afhaalpunt

•

Verkeerssituatie rondom onze basisscholen verbeteren door BOA’s meer in te zetten

•

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) en wet Plattelandswoning benutten in het
opstellen van het Beemster Omgevingsplan

