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GOED. VOOR ELKAAR.

Onze gemeente is een van de mooiste gemeenten van Nederland. 

Daar zijn we echt trots op. VVD Bloemendaal heeft met uw mandaat 

en vertrouwen altijd hard gewerkt om het dorpse en groene karakter 

van onze bijzondere gemeente, met onze unieke kernen, te bewaren. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Wij presenteren u 

graag ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018 – 2022. Er 

blijft wat ons betreft altijd genoeg werk aan de winkel, het kan 

immers altijd beter!



SPEERPUNTEN
• Onze gemeente is groen, al zouden ontwikkelaars graag zien dat er meer gebouwd wordt. Groen 

wordt niet opgeofferd.

• Gemeente Bloemendaal draagt bij aan het behalen van het Klimaatakkoord. Dit betekent dat we streven
naar klimaatneutrale gemeentelijke gebouwen. Daarnaast geeft de gemeente inwoners advies over hoe
zij dit zelf ook kunnen doen.

• Toegangswegen naar onze gemeente worden steeds meer afgesloten. Wij willen Bloemendaal 
bereikbaar houden door de Randweg direct te verbinden met de A9 (Kennemertunnel). Het viaduct in 
Overveen moet een tunnel worden. Zolang de Duinpolderweg niets oplost voor Bennebroek en 
Vogelenzang zijn we hierop tegen.

• Niet iedereen voelt zich veilig in zijn buurt. Wij willen WhatsApp-preventiegroepen verder stimuleren 
en meer politietoezicht. Het gebruik van cameratoezicht sluiten we niet uit. De Brandweer moet snel 
over voldoende bluswater kunnen beschikken.

• In onze gemeente wordt vaak gevaarlijk gereden op de doorgaande wegen. Dit moet worden opgelost 
door concrete maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid verhogen. Daarbij denken we aan 
snelheidsbeperkingen en veilige oversteekplaatsen.

• Betere afvalscheiding draagt bij aan een beter milieu. Afvalscheiding met machines blijkt effectiever 
dan afvalscheiding in de keuken. Wij zijn voor machinale afvalscheiding.

• Onze scholen zijn van hoog niveau. Dat willen we zo houden. Muziek, maar ook sport- en 
bewegingsactiviteiten vinden wij belangrijk.

• Winkels, culturele instellingen en sportverenigingen horen bij de dorpen. Bloemendaal is 
een levendige gemeente, dat willen wij voor onze inwoners in stand houden.

• Door jeugdarmoede hebben kinderen minder kansen. Onze jeugd moet kansrijk kunnen opgroeien.

• Mantelzorgers zijn vaak overbelast. De gemeente moet mantelzorgers beter ondersteunen. De 
zorgketen wordt nu door de gemeente uitgevoerd. Deze uitvoering moet nog professioneler en 
dichter bij de mensen staan.

• De gemeente besteedt haar geld secuur. Dit moet zo blijven. De belasting wordt hierop afgestemd.

• Wij willen een zorgvuldig, transparant en communicatief bestuur.

• Bloemendaal moet bestuurlijk zelfstandig blijven.



In de afgelopen raadsperiode maakte de VVD deel uit van de coalitie. Hierdoor hebben we veel bereikt en in 
stand kunnen houden voor onze gemeente, waaronder:

• Bloemendaal is een sterke en zelfstandige gemeente gebleven waar de 
dienstverlening hoog gewaardeerd wordt.

• Bloemendaal heeft een toekomstbestendig gemeentehuis in Overveen. Dit gemeentehuis is 
gebouwd binnen het gestelde budget en is op tijd opgeleverd.

• We hebben een gemeentelijk servicepunt in Bennebroek.

• De financiën zijn op orde en risicovolle projecten zijn succesvol afgerond.
• De bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Hierdoor ligt vast dat in Bloemendaal niet 

verder gebouwd kan worden dan op de hiervoor aangewezen plaatsen. Hierdoor 
kunnen we het groene karakter van de gemeente behouden.

• In plaats van rigide normen voor sociale woningbouw is er nu sprake van maatwerk.

• De gemeente heeft haar nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn succesvol opgepakt, 
o.a. met hulp van Welzijn Bloemendaal en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

• Veel sportverenigingen hebben hun sportvelden kunnen renoveren met 
medewerking van de gemeente.

• We hebben een goed draaiende muziekschool, een uniek openluchttheater en een bibliotheek.

• De verkeersveiligheid is toegenomen en veel gevaarlijke punten zijn aangepakt.
• De hondenbelasting is afgeschaft.

Dit alles hebben we alleen kunnen bereiken door goede samenwerking met andere partijen. Op het 
terrein van bestuurlijke rust valt echter winst te behalen. We zullen ook in de toekomst stevig inzetten op 
stabiliteit en kwaliteit van ons gemeentelijk bestuur.

VERANTWOORDING
2014 ~ 2018



BLOEMENDAAL
WAAR HET FIJN 
WONEN IS



Bloemendaal is een groene gemeente met ruimte voor wonen en recreatie. De kust, de 
duinen, de parken, maar ook de faciliteiten maken onze gemeente zo geliefd. Niet alleen bij 
onze inwoners: van heinde en verre komen mensen om te genieten van de veelzijdigheid die 
onze gemeente te bieden heeft. Met recht een zelfstandige gemeente en dat moet zo blijven.

Bloemendaal is dus van iedereen. Maar niet iedereen woont in Bloemendaal. Voor onze 
inwoners zullen we de balans moeten zien te bewaren waardoor het wonen in 
Bloemendaal aantrekkelijk blijft. Groen blijft wat ons betreft dus groen, een park blijft 
een park en tuinen blijven tuinen.
Onze gemeente heeft vijf verschillende kernen met alle een eigen verscheidenheid aan 
inwoners en identiteit. Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak voor de verschillende 
kernen. Bloemendaal heeft ook een strand waar veel mensen graag recreëren. De 
uitstraling van het strand moet passen bij het hoogwaardige karakter van de gemeente 
Bloemendaal.
Bloemendaal is niet alleen voor inwoners van nu. De gemeente dient ook 
toekomstbestendig en duurzaam te worden gemaakt zodat ook generaties na ons van de 
gemeente kunnen genieten zoals zij nu is. Ook daarin is een voortrekkersrol voor de 
gemeente Bloemendaal weggelegd.
Het afwijken van de conserverende bestemmingsplannen kan slechts in uitzonderlijke 
gevallen. Verbouw en nieuwbouw moeten echter mogelijk blijven ter vervanging van 
bestaande bouw, vrij van betuttelende regels.
Fijn wonen betekent fijn wonen voor iedereen, ook voor mindervalide inwoners. 

WAAR HET
FIJN WONEN IS



Dit betekent voor ons het volgende:

• In nieuwe bestemmingsplannen (in de toekomst “omgevingsplannen”) staan we 
geen uitbreiding met nieuwbouw toe. Functiewijziging naar woningbouw kan 
plaatsvinden als gebouwen hun functie verloren hebben (waterwinning, kloosters, 
instellingen, etc.). Hierdoor draagt Bloemendaal op een passende manier bij aan 
de behoefte om in dit deel van de Randstad te wonen, met behoud van het 
karakter van Bloemendaal.

• Wij zien een grote behoefte aan woningen in het middensegment. Het is een 
uitdaging in deze behoefte te voorzien. Wij zullen hier zoveel mogelijk op 
inzetten, waarbij we onze kernwaarden, te weten het behouden van het groene 
karakter en kwaliteit, niet uit het oog zullen verliezen.

• We willen alleen daar sociale woningbouw waar dit ruimtelijk inpasbaar is.

• In Vogelenzang zijn de mogelijkheden voor huisvesting voor jonge gezinnen nog 
steeds te beperkt. Wij willen Vogelenzang aantrekkelijk houden ook voor jonge 
gezinnen. Wij willen dat de plannen voor een Vitaal Vogelenzang worden
uitgevoerd.

• Herontwikkelingen zullen we beoordelen op behoud van erfgoed, toevoegen 
van kwaliteit en respect voor het aanwezige groen.

• De prachtige landgoederen die de gemeente kent hebben grote waarde voor het 
kenmerkende karakter van Bloemendaal. Wij zijn tegen nieuwe hoofdbebouwing 
op landgoederen.

• Wij zien een taak voor de gemeente om de verduurzaming van de woningen te 
stimuleren door advies te geven over duurzame oplossingen. Nieuwbouw dient 
klimaatneutraal te worden gemaakt.

• Daarnaast streven we ernaar dat gebouwen van de gemeente 
klimaatneutraal worden gemaakt.

• Op gehandicaptenparkeerplaatsen wordt betaald parkeren afgeschaft.



BLOEMENDAAL
WAAR JE
JE VEILIG VOELT



Het gevoel van onveiligheid in Nederland neemt helaas toe. Dit gevoel staat echter in schril 
contrast met statistieken dat Nederland, ook onze gemeente, veiliger geworden is.

Openbare orde en veiligheid zijn voor ons prioriteiten. Deze onderwerpen behoren 
immers tot de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, 
geweld wordt niet getolereerd en ook op onze wegen moet het voor jong en oud veilig 
zijn.
Wij vinden dat de veiligheid kan worden vergroot als inwoners, onze ondernemers en de 
gemeente samen hun verantwoordelijkheid nemen. Onze gemeente dient 
(burger)initiatieven te omarmen en actief te stimuleren. Verder heeft onze gemeente een 
regie-voerende taak en maakt zij in dit kader afspraken met onder meer de politie, 
brandweer en hulpdiensten. Inwoners mogen rekenen op een proactieve aanpak van de 
gemeente, die zelf actie en verantwoordelijkheid neemt, maar ook anderen aanspreekt 
op hun verantwoordelijkheid.
Regels zijn regels en daar dien je je aan te houden. Er moet dan ook duidelijk en streng 
worden opgetreden door de bevoegde instanties als regels worden overtreden. 

WAAR JE
JE VEILIG VOELT



Dit betekent voor ons het volgende:

• Wij willen zichtbare en aanwezige politie. Onze wijkagenten zijn betrokken en 
kennen de dorpskernen en het buitengebied als hun broekzak. 

• De brandweer en ambulances moeten snel ter plekke zijn met passend 
materieel. Wettelijke aanrijtijden moeten ten minste worden gehaald en de 
brandweer moet snel over voldoende bluswater kunnen beschikken. Scherpe 
afspraken hierover met de veiligheidsregio zijn essentieel. Deze zullen wij
monitoren.

• Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben een belangrijke taak 
met betrekking tot de handhaving van regels in onze gemeente. Wij vinden het 
belangrijk dat onze BOA’s hun taken professioneel kunnen uitvoeren en zichtbaar
zijn, door voldoende budget vrij te maken.

• Burgerinitiatieven in het kader van veiligheid willen wij nog meer stimuleren door 
binnen de gemeente iemand vrij te maken die samen met inwoners aan de slag 
gaat met deze initiatieven. Onze wijken moeten veilig zijn. Het toepassen van 
cameratoezicht sluiten we niet uit.

• De exploitatie van het Bloemendaalse strand moet zodanig worden gestroomlijnd 
dat deze voor inwoners aanvaardbaar is en voor bezoekers veilig is en blijft. Dit 
betekent voor ons dat een maximaal aantal weekenden per jaar een grootschalig 
feest kan worden georganiseerd. Indien normen worden overschreden, mag dit niet 
zonder gevolgen zijn voor exploitanten. Ook dient er een aanvaardbare oplossing te 
komen voor de overlast die omwonenden van de toegangswegen ervaren.

• De Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal neemt veel taken op zich met 
betrekking tot de veiligheid op het strand. Wij vinden het belangrijk dat onze 
gemeente deze taken financieel blijft ondersteunen zodat de Vrijwillige 
Reddingsbrigade Bloemendaal haar belangrijke taak kan blijven uitvoeren op hoog
niveau.



BLOEMENDAAL
WAAR JE GEMAKKELIJK 
EN VEILIG KUNT KOMEN



Verkeer en vervoer… door de ligging van onze gemeente blijft dit een ingewikkeld 
onderwerp. Ook omdat gemeenten voor het aanleggen van doorgaande wegen afhankelijk zijn 
van de provincies en het Rijk. Vooral de aanleg van provinciale wegen is cruciaal voor de 
bereikbaarheid van onze gemeente.

Verkeersveiligheid is vooral een verantwoordelijkheid van onze gemeente zelf. We zien 
dat plekken die al druk waren, nu overbelast raken en dat de verkeersveiligheid daardoor 
in gevaar komt. Er zullen maatregelen moeten worden genomen die de verkeersveiligheid 
verhogen, maar die niet ten koste gaan van de doorstroming van het verkeer.
Voor de bereikbaarheid is het verder van belang dat het openbaar vervoer niet uit het 
oog wordt verloren. Goede treinverbindingen zijn essentieel en de huidige stations 
moeten behouden blijven. De busverbindingen bestaan uit een stelsel van lijndiensten, 
buurtbussen en maatwerk daar waar de vraag te klein is voor een lijndienst of buurtbus. 
Dat moet zo blijven. 
Wij zien het als een speerpunt dat de ontsluiting van Bloemendaal naar de provinciale 
wegen en rijkswegen wordt verbeterd.

WAAR JE GEMAKKELIJK
EN VEILIG KUNT KOMEN



Dit betekent voor ons het volgende:

• Wij zoeken actief de samenwerking met buurgemeenten om tot realisatie van een 
tunnel te komen in aansluiting op de Randweg in de richting van de A9, ook wel 
de Kennemertunnel. 

• In Vogelenzang wordt de doorgaande drukke weg heringericht volgens de 
nieuwste inzichten op het gebied van verkeersveiligheid.

• Wij willen bij de provincie een lobby opzetten om van het viaduct van de 
westelijke randweg in Overveen een tunnel te maken met een goede verbinding 
naar de Zeeweg.

• Zolang de Duinpolderweg niets oplost voor Bennebroek en 
Vogelenzang zijn we hierop tegen.

• Wij willen de veiligheid op de Julianalaan in Overveen verbeteren: te hard rijden 
op de Julianalaan moet worden tegengegaan, over het fietspad rijden om de file 
te ontwijken is onacceptabel en moet worden aangepakt. Ook oversteekplaatsen 
moeten veiliger worden gemaakt. Hiervoor moeten maatregelen worden
genomen.

• Alle voetgangersoversteekplaatsen moeten stapsgewijs worden voorzien van de 
nieuwste technologie (bijvoorbeeld ledverlichting) om ze goed zichtbaar te
maken. In Aerdenhout is de Zandvoorterweg een drukke verkeersader en daar 
moeten de oversteekplaatsen met voorrang veilig worden gemaakt.

• Indien in woonwijken op doorgaande wegen de toplaag van de weg wordt 
vernieuwd, moet hier geluidsarm asfalt worden toegepast.

• Wij blijven ons sterk maken voor het behoud van onze treinstations, maar ook die 
van Heemstede-Aerdenhout en Santpoort-Zuid. Op station Bloemendaal moet een 
lift komen. Het parkeren van fietsen van fietsen oogt rommelig en moet worden 
verbeterd.



BLOEMENDAAL
WAAR IEDEREEN
GOEDE ZORG KRIJGT



Er zijn mensen die extra hulp en/of zorg nodig hebben. De verantwoordelijkheid om gepaste 
hulp te bieden, dient onze gemeente dan ook te nemen en deze taak dient op een juiste en 
efficiënte wijze te worden uitgevoerd.

Door de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg bij de gemeente neer te leggen, is er al 
veel bureaucratie weggewerkt. Dit betekent echter niet dat alles volledig van een leien 
dak verloopt. Er zijn nog steeds wachtlijsten en er zijn ook nog steeds mensen die zorg 
nodig hebben die niet worden bereikt. Het goed uitvoeren van de zorgtaken, onder 
andere door het verzorgen van een goed zorgloket en het uitvoeren van keukentafel-
inventarisaties, vragen veel aandacht. Dit betekent dat in ieder dorp een duidelijk 
aanspreekpunt blijft, een persoon die bekend is met het dorp en haar inwoners.
Om de kwaliteit te monitoren en hierover te rapporteren, verwachten we dat de 
gemeente een webpagina heeft waarin ze (geanonimiseerd) rapporteert of de zorg 
volledig en goed wordt verleend, zodat wij kritisch kunnen blijven kijken naar de 
hulpverlening en deze, indien noodzakelijk, kan worden uitgebreid.

WAAR IEDEREEN
GOEDE ZORG KRIJGT



Dit betekent voor ons het volgende:

• Inwoners doen op eigen kracht of met behulp van het sociale netwerk mee in de 
samenleving. Lukt dit niet, dan ondersteunt de gemeente waar nodig op een 
laagdrempelige en efficiënte wijze.

• Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft de spil van de (preventieve) 
jeugdhulpverlening. Uitgangspunt blijft: 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener, waarbij 
bureaucratie zoveel mogelijk voorkomen dient te worden en de behoefte van de 
zorgcliënt centraal blijft staan.

• Ten aanzien van zorg en welzijn voor volwassenen en voor oudere en kwetsbare 
inwoners zetten we in op een verdere versterking van de samenwerking tussen 
mantelzorg, vrijwilligers en professionals. Welzijn Bloemendaal heeft hierbij een 
belangrijke ondersteunende taak. 

• Inwoners met een arbeidsbeperking worden zoveel mogelijk middels maatwerk 
begeleid naar regulier werk. Lukt dit niet dan wordt gezocht naar een andere invulling 
om toch mee te kunnen doen. Wat iemand wel kan, is hierbij het uitgangspunt.



BLOEMENDAAL
WAAR GOED ONDERWIJS
VANZELFSPREKEND BLIJFT



De VVD Bloemendaal is trots op de scholen binnen haar gemeente. Kwalitatief staan zij hoog 
aangeschreven en het aanbod is, gemeten naar het inwonertal van de gemeente 
Bloemendaal, divers. 

De gemeente dient zich volgens ons niet inhoudelijk te bemoeien met het onderwijs, 
maar heeft wel degelijk een rol om scholen te betrekken bij de maatschappij. Verder 
vinden wij het belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben om hun kind op de school 
van hun keuze in te schrijven. Dit betekent voor ons het volgende:

• De gemeente dient intensief contact te onderhouden met de scholen en hun 
overkoepelende organisaties. Zij is immers ook financieel verantwoordelijk voor hun 
huisvesting.

• Wij willen bijzondere aandacht voor (verkeers-)veiligheid rondom scholen, in het 
bijzonder op de momenten dat de school aanvangt en uitkomt. De BOA’s moeten 
hierop toezien.

• De lagere scholen krijgen budget voor extra muzieklessen zodat alle kinderen kunnen 
kennismaken met zelf muziekspelen en zich daarin kunnen ontwikkelen. De 
Gemeentelijke Muziekschool Bloemendaal verzorgt dit op alle scholen.

• Wij willen dat alle gebouwen, ook de oudere, waarin scholen zijn gehuisvest 
toekomstbestendig worden gemaakt. 

WAAR GOED ONDERWIJS
VANZELFSPREKEND BLIJFT



BLOEMENDAAL
WAAR JE GEMAKKELIJK
LID KUNT WORDEN VAN 
EEN VERENIGING



Deelname en kennismaking met sport zijn belangrijk, maar ook voorbeeldgedrag en sportieve 
uitdaging horen hierbij. Sportbeoefening en bewegingsactiviteiten, ook bij sportverenigingen, 
worden door de gemeente gestimuleerd. Wachtlijsten voor de jeugd hinderen kinderen 
momenteel om lid te worden. De zelfstandigheid van de sportverenigingen staat echter 
voorop om deze weg te werken.

Culturele activiteiten zijn belangrijk: voor onze inwoners, voor onze bezoekers en niet in 
de laatste plaats voor onze lokale ondernemers. Zij leiden tot innovatie en creativiteit, 
het gevoel van saamhorigheid. En cultuurbeoefening (creërend of beschouwend) maakt 
mensen bewust van zichzelf, van elkaar en van hun omgeving.
Wij vinden dat voor culturele organisaties het aantal te verwachten bezoekers of 
deelnemers een belangrijke doelstelling moet zijn. Aan de hand van deze doelstelling 
vinden wij dat de gemeente passend subsidie kan verlenen. Ook talentontwikkeling 
vinden wij belangrijk en wij willen daarom dat alle kinderen in onze gemeente op jonge 
leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek en cultuur.

WAAR JE GEMAKKELIJK LID
KUNT WORDEN
VAN EEN VERENIGING



Dit betekent voor ons het volgende:

• Wij willen het beleid uit de sportnota voortzetten. Wij vinden dat de gemeente 
sportclubs moet ondersteunen bij de aanleg van sportterreinen, hoewel wij vinden 
dat het initiatief van de verenigingen zelf moet komen.

• De huidige steun aan sportclubs en culturele instellingen ten aanzien van 
hun jeugdleden moet worden voortgezet.

• Autoverkeer naar de sportvelden mag niet tot overlast leiden. Daarom willen wij 
dat verkeersmaatregelen rond sportvelden goed worden gehandhaafd.

• Wij vinden de muziekschool, een moderne openbare bibliotheek-voorziening die
zich richt op jeugd en ouderen en het openluchttheater belangrijke culturele
instellingen die ook van de gemeente gepaste ondersteuning verdienen.

• Wij vinden dat ook Bennebroek en Vogelenzang moeten kunnen profiteren van 
de muziekschool en ondersteunen de plannen voor een eigen basisorkest voor 
deze dorpen.

• Wij willen dat lokale culturele organisaties op meer commerciële wijze te werk 
gaan waardoor zij zoveel mogelijk in hun eigen kosten kunnen voorzien.

• Het cultureel erfgoed van de gemeente Bloemendaal bepaalt het karakter van 
onze gemeente in belangrijke mate. Wij vinden het dus belangrijk om dit te 
behouden. Een helder monumentenbeleid hoort daarbij. Wij staan positief 
tegenover uitbreiding van de monumentenlijst met moderne en ook ‘groene’
monumenten.



BLOEMENDAAL
WAAR JE BIJ DE
GEMEENTE GOED
GEHOLPEN WORDT



Inwoners geven bij anonieme enquêtes de gemeente een heel mooi cijfer (een 8) voor haar 
dienstverlening. Dat niveau willen we behouden maar het liefst nog hoger krijgen. We gaan 
voor een 10!

Onze inwoners kennen de weg naar de gemeente goed als het gaat om het aanvragen van 
onder andere bouwvergunningen. Wij vinden het belangrijk dat het gemeentelijk 
apparaat voldoende in staat is om deze aanvragen snel en correct te verwerken. Hiervoor 
dient het gemeentelijk apparaat wel voldoende toegerust te zijn.
Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening betreft het gescheiden 
ophalen van afval. Wij zetten in op een efficiënt en duurzaam afval ophaal- en 
verwerkingssysteem. Indien afval scheiden in de keuken onnodig is, omdat de nieuwste 
technieken beter kunnen, willen wij inwoners hier niet onnodig mee belasten.

WAAR JE BIJ DE GEMEENTE
GOED GEHOLPEN WORDT



BLOEMENDAAL
WAAR DE GEMEENTE-
FINANCIËN OP ORDE ZIJN



Al het geld dat de overheid uitgeeft, heeft zij eerst via belastingenheffing moeten innen bij 
haar inwoners. Wij vinden dan ook dat de overheid zuinig met dat geld moet omgaan. Dat is 
niet meer dan fatsoenlijk. 

Een sluitende begroting zonder verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) is voor 
ons altijd het uitgangspunt. Wij hechten aan een kleine gemeentelijke overheid die zich 
richt op haar kerntaken. Die kerntaken moet zij goed uitvoeren, maar verder geen franje. 
Een sluitende begroting is ons belangrijkste uitgangspunt op het gebied van de financiën 
van onze gemeente. De gemeente moet dus zuinig zijn op uw geld.  Dit betekent voor ons 
het volgende:

• Wij streven ernaar dat de Onroerendezaakbelasting (OZB) voor onze 
inwoners en ondernemers de komende jaren uitsluitend wordt verhoogd 
met de inflatie.

• Wij stellen voor dat er geen extra schuld wordt aangegaan, en de 
bestaande schuld zoveel mogelijk wordt afgelost. Er zullen keuzes moeten 
worden gemaakt voor investeringen.

• Het wegvallen van de precario-inkomsten moet in de begroting worden opgelost.

• De gemeente dient alleen grond in eigendom te hebben voor eigen 
gebruik. De gemeente is geen projectontwikkelaar en moet niet 
speculeren met geld van inwoners.

• Wij willen de schuldpositie van de gemeente verder afbouwen, onder 
andere door de verkoop van het Landje van Van Riessen.

WAAR DE GEMEENTE-
FINANCIËN OP ORDE ZIJN



BLOEMENDAAL
WAAR JE GOED
KUNT ONDERNEMEN



Een sterke economie zorgt voor kansen voor iedereen. Bovendien zorgt een lokale sterke 
economie ervoor dat belangrijke voorzieningen dicht bij huis beschikbaar zijn. Wij maken ons 
dan ook sterk voor een ondernemende gemeente.

Ondernemerschap en hardwerkende mensen vormen dé motoren van de economie. Het 
zijn ondernemers in kleine en middelgrote bedrijven die investeren in nieuwe ideeën en 
voorzieningen. De gemeente moet ondernemers niet vertellen hoe zij moeten 
ondernemen, dat weten ondernemers zelf het beste. Wij willen ondernemers de ruimte 
geven. 
Dus geen onnodige en hoge belastingen, overbodige regels of ingewikkelde procedures. 
Door de regeldruk zo beperkt mogelijk te houden, de procedures voor vergunningen zo 
kort mogelijk te laten duren en door actieve ondersteuning van het gemeentelijke 
ondernemersloket, geven wij ondernemers de ruimte om te doen waar ze goed in zijn: 
ondernemen.

WAAR JE GOED
KUNT ONDERNEMEN



Dit betekent voor ons het volgende:

• Wij willen een gunstig klimaat voor ondernemers om zich in de gemeente 
Bloemendaal te (blijven) vestigen door de regeldruk voor ondernemers waar 
mogelijk te verminderden.

• Voor het vitaal houden van de winkelgebieden willen wij dat de gemeente een 
actieve rol vervult om de uitstraling, toegankelijkheid (parkeren) en de 
samenwerking tussen ondernemers te versterken. Daarvoor dienen oplossingen en 
maatregelen een breed draagvlak te hebben.

• Wij vinden dat winkeliers zelf over hun openingstijden mogen beslissen.
• Veel van onze ondernemers hebben grote betrokkenheid bij (jaarlijkse) 

evenementen. De evenementen met een brede maatschappelijke uitstraling in 
de regio blijven uitgezonderd van leges.

• Veilig recreëren, uitgaan en boodschappen doen, zijn belangrijk voor onze 
inwoners, maar ook voor onze ondernemers en bezoekers. Wij willen dat de 
gemeente het Keurmerk Veilig Ondernemen stimuleert.

• Wij zijn voorstander van een structureel overleg met de ondernemers of 
hun vertegenwoordigers om gezamenlijk knelpunten te bespreken en op te
lossen.

• Wij hechten aan het voortbestaan van het ondernemersloket, dat voor alle 
gemeentelijke diensten het eerste aanspreekpunt is voor ondernemers. Het helpt 
hen om snel en eenvoudig vergunningen te verkrijgen.
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