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Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verantwoordelijkheid, Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid 

van alle inwoners zijn de grondslagen van het liberale beleid van de VVD Bodegraven-Reeuwijk.  

De VVD wil een gemeentelijk bestuur dat ernaar streeft om samen met burgers, maatschappelijke 

instellingen en ondernemers verder te bouwen aan welzijn en welvaart in de gemeente Bodegraven-

Reeuwijk. 

 

 

 

 
Een efficiënte gemeentelijke overheid is goed voor ons allemaal. Een organisatie die dicht bij de 

inwoners staat, faciliteert en onnodige bureaucratie vermijdt. Voor iedere regel geldt dat nut en 

noodzaak achterhaald kunnen raken. Overbodige regels worden geschrapt. Dit moet ook de leidraad 

bij het opstellen van nieuwe regels zijn. 

 

 
Goede communicatie met de inwoners vanuit de gemeente is erg belangrijk. Momenteel is de 

communicatie nog niet op het gewenste niveau; dit moet de komende jaren worden verbeterd. Veel 

informatie loopt via de gemeentelijke website. Wij moeten echter ook rekening houden met 

inwoners die de stap naar de moderne media nog niet hebben gezet. Inwoners die worden 

geconfronteerd met wijzigingen in hun directe woon-/leefomgeving door herinrichting of 

bouwinitiatieven moeten adequaat worden geïnformeerd, betrokken worden bij nieuwe initiatieven 

en in gelegenheid gesteld worden om wijzigingen voor te stellen. Participatie in de breedste zin van 

het woord is hier het sleutelwoord. Dorps- en wijkteams kunnen hierin een grote bijdrage leveren.  

 

Een goede communicatie is tevens van belang omdat deze langlopende procedures met 

bijbehorende juridische kosten kan voorkomen. De gemeentelijke overheid moet zeggen wat zij 

doet, doen wat zij zegt en luisteren naar de burgers.  
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De VVD vindt dat in de besteding van overheidsmiddelen terughoudendheid past en dat de 

gemeentelijke lasten in de raadsperiode 2018-2022 hooguit gelijk moeten blijven en waar mogelijk 

moeten worden verlaagd.  

De VVD hanteert voor de begroting de volgende uitgangspunten. 

 Heffingen voor inzameling van afval en het beheer / onderhoud van riolering dienen 

kostendekkend te zijn.  De begroting van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk dient in 

evenwicht te zijn. Dit betekent dat structurele uitgaven gedekt dienen te worden door 

structurele inkomsten. Nieuwe initiatieven zullen eerst financieel moeten worden 

beoordeeld en er moet worden bekeken of zij passen binnen de bestaande begroting.  

 De gemeente heeft een omvangrijke leningenportefeuille en de bijbehorende rentelasten 

zijn op de lange termijn van grote invloed op het financiële beleid. Inzichtelijk moet worden 

gemaakt hoe hoog de verwachte schuldpositie is na verkoop van alle grondposities in 

eigendom  van de gemeente.  

 

 

De VVD vindt veiligheid een hoofdtaak van de (lokale) overheid. Veiligheid is echter ook een 

gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, ondernemers en inwoners. 

 

De politie is in de afgelopen periode nog verder weg komen te staan. Het verdwijnen van het 
politiebureau en de signalen over onderbezetting op het team Gouda baren ons ernstige zorgen. Het 
politieteam moet zo spoedig mogelijk op volle sterkte worden gebracht. De inzet van politie dient in 
afstemming te zijn met het lokale bestuur om prioriteiten te kunnen stellen.  

Wij zijn voorstander van de inzet van BOA’s op het water en in de dorpscentra. Hier moet echter wel 
een visie aan ten grondslag liggen en het budget moet toereikend zijn. Om de veiligheid te 
verbeteren en overlastsituaties tegen te gaan, moet op cruciale punten met gericht cameratoezicht 
worden gewerkt, zoals bijvoorbeeld in het centrum van Bodegraven en rond het station.  
Veiligheidsbevorderende initiatieven zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) dienen vanuit de 
gemeente te worden ondersteund.  

Regels dienen helder te zijn, en deze regels dienen dan ook te worden opgevolgd. Tegen niet-
naleving moet adequaat worden opgetreden: wie niet opvolgt, wordt vervolgd!  

Van bedrijven en ondernemers die zaken doen met de gemeente wordt verwacht dat zij integer zijn. 
De gemeente zet in op het maximaliseren van de mogelijkheden tot bestuurlijke handhaving, 
zelfstandig en met partners. 

 

De VVD  vindt een adequaat functionerende brandweer essentieel en prijst de brandweervrijwilligers 

uit al onze kernen die tijd en energie steken in de bescherming van ons allen. 
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Intergemeentelijke samenwerking kan van grote meerwaarde zijn voor de samenwerkende 

gemeenten. Het is voor de VVD echter geen doel op zich. Bij elke samenwerking dient de 

meerwaarde aantoonbaar te zijn. Onze gemeente kent een meervoudige oriëntatie op o.a. Woerden, 

Alphen aan den Rijn en Gouda. 

Wij kiezen voor een zelfbewuste positie in het centrum van het Groene Hart en zijn er voorstander 

van per beleidsterrein passende samenwerkingen aan te gaan met elk van deze gemeenten en de 

kleinere gemeenten die ertussen liggen. Een sterke Groene Hart-regio biedt kansen in relatie tot de 

landelijke en provinciale overheid en geeft een betere basis voor Europese subsidies.  

 
Een goede en toegankelijke gemeentelijke dienstverlening is van belang voor iedereen. Uit de 

burgerpeiling komen veel verbeterpunten naar voren. De punten die onvoldoende op orde zijn, 

moeten in de volgende raadsperiode op een goed niveau komen en blijven.  

 

Heffingen voor inzameling van afval en het beheer / onderhoud van riolering dienen kostendekkend 

te zijn. De invoering van Bewuste afval Scheiding (BAS) heeft niet het financiële voordeel gebracht 

dat werd beoogd.  Er dient zo snel mogelijk te worden onderzocht hoe dit voordeel alsnog kan 

worden gerealiseerd.  

Verder staan wij voor afval brengen zonder ergernis! De huidige openstelling van het milieustation 

zijn te beperkt; slechts op drie werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur en op zaterdag. Voor veel 

inwoners betekent dit de keuze tussen ofwel vrij nemen voor het afvoeren van afval, of op zaterdag 

aansluiten in de rij. Dit is vervelend en leidt tot ongewenste toename van zwerfafval. 

 

 
Gezonde ondernemingen zijn de dragers van de lokale economie en creëren werkgelegenheid en  

kansen voor burgers. De economische beleidsvisie die in 2013 tot stand is gekomen vormt een 

leidraad voor de nabije toekomst. Essentieel is een goede overlegstructuur tussen de gemeente en 

de diverse ondernemersverenigingen (BOV en ROV) alsmede de Raad voor Handel en Industrie. 

Een gemeentelijk apparaat dat openstaat voor de inbreng en wensen van ondernemers is een 

absolute vereiste om de economische kracht en vitaliteit van onze gemeente te behouden. 

Belangrijk is ook dat ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen. Hierin moeten zij worden 

gefaciliteerd door vermindering van onnodig belemmerende regelgeving, flexibele 

bestemmingsplannen en servicegerichte dienstverlening vanuit de gemeente.  

 

De VVD is van oordeel  dat het Ondernemersfonds van toegevoegde waarde is en heeft geleid  tot tal 

van mooie initiatieven. Het Ondernemersfonds is echter van en voor de ondernemers en de 

gemeentelijke overheid gaat niet over de besteding van de gelden hiervan.  
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Voor de startende ondernemers is het van belang dat zij zich in onze dorpen kunnen vestigen. In 

Reeuwijk-Brug is er voor deze doelgroep een ruim aanbod van woon-/werkunits. In de nieuwe 

raadsperiode moet worden gekeken hoe het gebruik van Rijnhoek kan worden bevorderd.  

 

De (lokale) overheid verwacht van de bedrijven waarmee zij samenwerkt integer gedrag. Bij integer 

gedrag hoort ook een tijdige betaling van rekeningen.  De VVD wil dat de gemeente haar rekeningen 

binnen dertig dagen betaalt. 

 

De VVD wil ondernemers van dienst kunnen zijn. Hiervoor is een vast aanspreekpunt bij de 

gemeente, dat ondernemers in het contact met de gemeente begeleidt en faciliteert, van belang. Het 

uitgangspunt mag nooit zijn wat er niet kan, maar moet zijn wat er wél kan.  

 

 
Onze gemeente heeft de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn en ook de VVD heeft zich hieraan 

gecommitteerd. Het is daarbij erg belangrijk dat wij als gemeente op een efficiënte manier onze 

economie en ons dagelijks leven verduurzamen. Dat betekent dat we vooraf heldere doelen moeten  

stellen, zodat we kunnen bepalen op welke manier we die tegen zo gering mogelijke kosten zo goed 

mogelijk kunnen realiseren. Van goedbedoelde keuzes die veel (belasting)geld kosten en soms zelfs 

averechts werken, wordt niemand wijzer. Van makkelijke bespaartips, bewust gedrag en initiatieven 

van burgers wel. 

 

De duurzaamste energie is de energie die je niet gebruikt. Wat ons betreft dient de gemeente 

burgers actief te adviseren aan de hand van informatie en tips, maar de verantwoordelijkheid om 

hier iets mee te doen ligt bij de burger zelf. 

 

Initiatieven van burgers om hun leefwijze te verduurzamen, juicht de VVD toe. De gemeente dient  

vergunningaanvragen in dit licht te behandelen en de regelgeving dient hierop, met inachtneming 

van tegengestelde belangen, te worden aangepast. 

 

De vervuiler betaalt maar afval is ook een nieuwe grondstof. De variabele afvalstoffenheffing mag 

dus niet worden gebruikt om de gemeentefinanciën rond te krijgen.   

 

De VVD kiest vooralsnog voor het behoud van aardgas voor verwarmingsdoeleinden. De realiteit is 

dat op dit moment ruim 85% van de elektriciteit in Nederland uit gas en kolen komt. Het vergroten 

van de elektriciteitsvraag door aardgas uit te bannen maakt het alleen maar lastiger om het aandeel 

duurzame elektriciteit omhoog te krijgen. Daarnaast levert het meer uitstoot op, omdat een 

moderne hoogrenderende CV-ketel bijna 100% rendement haalt, terwijl zelfs in de beste kolen- en 

gascentrales de helft van de energie uit de brandstof verloren gaat. Ten slotte biedt het behouden 

van een aardgasnet mogelijkheden om op termijn gebruik te maken van groen gas. 
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De VVD wil het gebruik van zonnepanelen bevorderen. Er moet worden gekeken of deze op daken 

van bedrijfsgebouwen en gemeentelijke gebouwen kunnen worden geplaatst. Ook moet worden 

onderzocht of het talud van de A12 hiervoor kan worden gebruikt.  De VVD heeft de voorkeur voor 

het plaatsen van windmolens op zee in plaats van op land.  Windmolens op zee hebben een veel 

groter vermogen (voor één windmolen op zee moeten er ruim drie op land worden geplaatst om 

hetzelfde vermogen te realiseren). Uiteraard mag de windmolen op de grond van de Windvogel 

conform de eerder door de gemeente gedane toezegging worden herplaatst. 

 

Asbestdaken mogen in 2024 niet meer! De gemeente moet de situatie met asbestdaken in kaart 

brengen en de inwoners van informatie voorzien zodat deze de tijd hebben zich hierop voor te 

bereiden. Toezicht op een verantwoorde verwijdering van asbest is noodzakelijk. Gezien de financiële 

implicaties houden wij vast aan een asbestvrije (daken) gemeente in 2024 en niet eerder.  

 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk kampt met tekorten in de jeugdzorg en met te hoge 

uitvoeringskosten door Ferm Werk. Daarnaast is sprake van een grote wachtlijst in de jeugdzorg 

waardoor de zorgvraag onnodig complexer en dus duurder wordt. Prioriteit moet zijn de wachtlijsten 

terug te dringen zodat ook de kosten binnen de perken blijven. Strakkere sturing met betrekking tot 

Ferm werk en realistisch begroten zorgt ervoor dat de begroting in het sociaal domein weer in balans 

komt.  

 

 

De jeugd heeft de toekomst! Daarom wil de VVD-jongeren blijven betrekken bij zaken in de 

gemeente die hen aangaan. Daarbij moet de gemeente gebruik maken van de communicatie-

middelen die bij jongeren passen, zoals sociale netwerken op internet. In de komende raadsperiode 

moet jaarlijks een Jongerengemeenteraad worden georganiseerd.  

Jongeren dienen ofwel een opleiding volgen, ofwel aan het werk te zijn. In deze economisch betere 

tijden nemen de kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt toe.  De VVD wil bevorderen dat, in 

samenwerking met het bedrijfsleven, zich in onze gemeente een opleidingsorganisatie voor technisch 

onderwijs vestigt. Aldus kunnen onderwijs en vraag op elkaar aansluiten.  

Een gemeente die aantrekkelijk wil zijn voor jongeren moet ten minste huisvesting kunnen bieden. 

Hier zet de VVD zich al jaren sterk voor in. De VVD heeft nu een nieuw plan voor 20 tot 30 betaalbare 

koopwoningen (prijsklasse € 120.000 tot € 150.000) die in een later stadium ook verticaal kunnen 

worden uitgebouwd tot een grotere woning. Ook willen wij aandacht voor CPO-projecten (Collectief 

Particulier Opdrachtgeverschap: het bouwen van je eigen ontwerp) en betaalbare (huur)woningen 

voor jongeren.  

Er moet  worden gekeken naar de alternatieve aanwendbaarheid van leegstaande gebouwen. Er zijn 

diverse panden die vrij eenvoudig tot betaalbare huurwoningen kunnen worden omgebouwd.  
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Wij staan voor een beleid dat erop is gericht is om ouderen deel te kunnen laten nemen aan de 

samenleving. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven 

wonen.  Het gemeentebeleid moet erop gericht zijn vitaliteit en zelfredzaamheid te stimuleren en te 

zorgen voor een veilige, kwalitatief goede woonomgeving met bereikbare voorzieningen voor 

ouderen. Ook moet er extra aandacht komen voor nieuwe woonvormen voor ouderen.  

Onze gemeente dient een dementievriendelijke gemeente te worden. Daartoe moet worden 

samengewerkt met het Alzheimer café, de zorgorganisaties en het bedrijfsleven. Het is essentieel dat 

het WMO-loket optimaal functioneert. Waar nodig moet maatwerk worden geleverd. Isolement 

moet worden voorkomen.   

 

Het leerlingen- en ouderenvervoer functioneert slecht, bij de aanbestedingsprocedure zijn het 

bedrijven van ver buiten de regio die de aanbesteding hebben gewonnen maar waarbij het ontbreekt 

aan lokale kennis met als gevolg dat kinderen en ouderen niet worden opgehaald of lang moeten 

wachten. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt, zodat iedereen die afhankelijk is van 

dit vervoer er op kan vertrouwen dat hij of zij veilig en tijdig van A naar B komt. 

 

 

 

Burgerparticipatie is het betrekken van burgers bij plannen die een wijziging met zich meebrengen in 

het dagelijkse leven binnen de hele gemeente, een woonkern of wijk. De volgende uitgangspunten 

moeten daarbij worden gehanteerd: 

 Inwoners in een vroeg stadium betrekken bij veranderingen, of dit nu om bouwplannen, 

verkeerssituaties of andere zaken gaat 

 Inwoners de kans geven daadwerkelijk hun mening te ventileren en ideeën aan te dragen en 

deze implementeren in de planvorming. Dit is immers bij vroegtijdige betrokkenheid te allen 

tijde mogelijk 

 Inwoners bewijzen dat er daadwerkelijk is geluisterd door in een latere bijeenkomst te laten 

zien hoe de plannen zijn gewijzigd nadat het gemeentelijk inzicht en de praktijk (inwoners) 

met elkaar zijn verweven en er daarmee dus een plan ligt waar sprake is van een groot 

draagvlak 

 

Burgerparticipatie kan nog verder gaan. Binnen onze gemeente is een ongelooflijke hoeveelheid 

ongebruikte kennis onder de burgers aanwezig. De VVD vindt dat deze kennisbron moet worden 

aangeboord en ontsloten. De gemeentelijke pagina leent zich uitstekend voor een oproep aan die 

inwoners die tot de bepaalde doelgroep behoren met betrekking tot een bepaald 

onderwerp/probleem. Door in te steken op wisselende samenstellingen en daarmee korte 

participatieduur, zal de bereidheid daartoe aanwezig zijn. Maar ook hier geldt dat het succes zal 

afhangen van hetgeen uiteindelijk wordt meegenomen in de gemeentelijke voorstellen. 
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De VVD gelooft in de kracht van de samenleving. Iedereen moet mee kunnen doen in de 

samenleving. Niet alleen in een betaalde baan, maar ook als leerling, student, vrijwilliger of 

ondernemer. 

 

De samenleving mag verwachten dat wie uit de boot dreigt te vallen er met zijn directe omgeving 

alles aan doet om problemen het hoofd te bieden. Maar als dat niet lukt, moet de gemeente 

ondersteuning bieden. Dat moet op een laagdrempelige manier, via één loket. 

 
De VVD richt het minima- en armoedebeleid vooral op maatregelen die deelname aan de 

samenleving bevorderen. Het Nationaal Initiatief Herstructureren Schulden moet worden gericht op 

preventie van armoede en moet worden afgebouwd; armoede los je niet op met een armoedig 

initiatief!   

 

De beste remedie tegen armoede is werk. Om werk te kunnen vinden, moeten banen ook 

beschikbaar zijn. Daarvoor is economisch beleid nodig dat ondernemerschap en het creëren van 

werkgelegenheid stimuleert. Werkzoekenden moeten worden gestimuleerd om te worden opgeleid 

in de richting van beschikbare vacatures. De vraag van werkgevers staat daarbij centraal. 

 

Een uitkering is in principe tijdelijk en bedoeld voor het overbruggen van de periode van werk naar 

werk. De VVD vindt dat van werkzoekenden veel mag worden verwacht om werk te vinden. Denk 

daarbij aan het accepteren van andere functies dan waarin eerder werd gewerkt of een baan op een 

lager opleidingsniveau.  In onze gemeente dient naast NHIS de BBZ (Besluit Bijstandverlening 

Zelfstandigen) te worden toegepast.  

De VVD steunt en levert een bijdrage aan het Buddy-project om langdurig werkzoekenden te 

ondersteunen.  

 

De VVD onderkent het bestaan van stille armoede. De VVD is voor een centraal doorgeefpunt voor 

schuldenachterstand waardoor schulden eerder gesignaleerd kunnen worden. In aansluiting hierop 

steunt de VVD  de Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie (Vota). 

In ons dorp zijn vele vrijwilligers actief op het gebied van de schuldenproblematiek. Initiatieven met 

betrekking tot armoedebestrijding en schuldenproblematiek dienen door de gemeente zo veel als 

mogelijk te worden ondersteund. 

 

 

Voor de VVD is maatwerk essentieel voor een goede werking van de WMO. Daarbij gaan we niet uit 

van de vraag “Waar heb ik recht op?” maar “Wat heb ik nodig om mee te kunnen doen?”. Daarbij 

willen wij dat gekeken wordt of de eigen directe sociale omgeving kan ondersteunen bij het oplossen 

van een beperking die belemmerend is bij de participatie. Lukt dat niet (of ten dele), dan is de 
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gemeente aan zet.  Voor de VVD geldt het principe: “De gebruiker betaalt voor zover dat mogelijk is”. 

Binnen de wettelijke en praktische mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen 

bijdragen. 

 

De hulp aan ouderen zal in de komende jaren fors veranderen. Er wordt een steeds groter beroep 

gedaan op de omgeving en dus de mantelzorg. Dat betekent de behoefte aan een mogelijkheid tot 

(bij-)scholing voor vrijwilligers en een centraal punt voor ervaringsuitwisseling en professionele 

opvang van de vrijwilligers in de thuiszorg. 

De VVD heeft veel waardering voor mantelzorgers. Tegelijkertijd is zij zich bewust van de last die op 

de schouders van de mantelzorger ligt, bijvoorbeeld bij een dementerende partner. Daarom moeten 

we dagopvang/dagbesteding primair inzetten als een voorziening die mantelzorgers ontlast.  

 

Ouders en verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen. Maar als 

ouders het belang van het kind schaden dan kan en moet de overheid ingrijpen. Dit is het 

werkterrein van de jeugdzorg.  

De centrale overheid heeft de jeugdzorg bij de gemeente ondergebracht. Er is sprake van lange 

wachttijden in de jeugdzorg en deze moet worden weggewerkt. Indien deze kwetsbare groep lang op 

zorg moet wachten worden de problemen en daarmee de hulpvraag alleen maar groter.  

Het is voor goede jeugdzorg belangrijk dat maatwerk wordt geleverd door samen met ouders en 

jeugd een oplossing voor hun hulpvraag te vinden. Dit is in het belang van het kind en de 

samenleving. Hierbij zoeken we ook naar verbinding met sport en onderwijs. 

 

 

Voor de VVD is onderwijs van groot belang voor de ontwikkeling van mensen van alle leeftijden. Het 

is daarnaast een belangrijke bouwsteen van de democratische rechtstaat  en een voorwaarde voor 

de integratie van mensen die nieuw zijn in onze samenleving. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen 

een achterstand oplopen. Daarom moet de gemeente investeren in voor- en vroegschoolse educatie 

(VVE) in samenwerking met de peuterspeelzalen en kinderopvang. Er moet veel energie worden 

gestoken in de zogenaamde startblokgelijkheid; de VVD wil gelijke kansen maar accepteert 

verschillende uitkomsten.  

 

Een school moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Het schoolplein is een sociale 

ontmoetingsplek. Scholen hebben een nadrukkelijke taak in het vroegtijdig signaleren van huiselijk 

geweld en andere misstanden die het welzijn van kinderen raken. 

 

Voortijdige schooluitval is een groot maatschappelijk probleem. Jongeren zonder diploma hebben 

weinig kans op een baan en dreigen daarmee buiten de samenleving te vallen. De gemeente moet 

daarom sterk blijven inzetten op preventie van ongeoorloofd schoolverzuim en zorgen voor een 
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stevige en consequente handhaving van de leerplicht. Daarbij moet de (eventuele) problematiek 

achter het verzuim zichtbaar worden gemaakt zodat hulp kan worden geboden.  

 
De leefbaarheid en het voorzieningenniveau zijn van levensbelang, in het bijzonder voor onze 

kleinere kernen Reeuwijk-Dorp, Driebruggen, Sluipwijk, Nieuwerbrug aan den Rijn, de Meije en 

Waarder. 

 

Mensen zijn vaak sterk betrokken bij ontwikkelingen in de eigen straat, buurt, wijk of dorp. De 

gemeente moet deze betrokkenheid omarmen en de bewoners van wijken regie geven over hun 

eigen leefomgeving. Wijkteams spelen hierbij een intermediaire rol. Daarvoor willen wij een goede 

gemeentelijke facilitering  van de dorps- en wijkteams. 

 

De VVD onderkent het belang van goede voorzieningen voor de leefbaarheid in de wijken en kernen, 

zoals scholen, sportaccommodaties en welzijnsvoorzieningen. Bestaande voorzieningen moeten zo 

veel mogelijk behouden blijven om de leefbaarheid in de kernen en wijken op peil te houden. Aan de 

andere kant moet ook kritisch naar de voorzieningen worden gekeken als slechts weinigen daar 

gebruik van maken. 

 
Onze gemeente heeft veel sportaccommodaties. Zowel voor binnen- als buitensport. Dankzij de vele 

vrijwilligers bij onze verenigingen kunnen we spreken van een bloeiend sportverenigingsleven. Voor 

het gebruik van faciliteiten zoals zwembaden, velden en sporthallen mag een redelijke vergoeding 

gevraagd worden van individuele gebruikers of clubs. 

 

De VVD is blij met het enorme aanbod dat onze gemeente kent aan sportaccommodaties waar 

diverse sporten kunnen worden beoefend. Dit aanbod is al zo lang mogelijk doordat er steeds 

opnieuw besturen en vrijwilligers bereid zijn een groot deel van hun vrije tijd te besteden aan onze 

sportende inwoners. Dit is veelal onze jeugd voor wie het van groot belang is dat ze sport inpassen in 

hun leven vanwege het sociale karakter, het bewegen en ook de ervaring dat een vereniging alleen 

kan bestaan dankzij de inzet van zoveel vrijwilligers. 

Het is daarom zaak dat onze gemeente inzet op het faciliteren van het beoefenen van sport maar 

daarnaast de kracht van vrijwilligers niet uit het oog verliest maar deze op een voetstuk zet. Hier 

komt het dus aan op de juiste besluitvorming ten aanzien van de toekomst van onze sportclubs.   

De harmonisatie buitensport was een langdurig proces dat de verstandhoudingen ernstig heeft 

verstoord en grote onzekerheid heeft teweeggebracht. Er werd voor de BSV in Bodegraven en enkele 

clubs in Reeuwijk gekozen voor de stichtingsvorm om daarmee btw-voordeel te halen. Helaas kon dit 

niet op goedkeuring van de belastingdienst rekenen, met alle gevolgen van dien waaronder 

naheffingen. Gezien de impact op de verenigingsbegrotingen dient nu gekozen te worden voor een 

adequate stichtingsvorm,  zoals bijvoorbeeld de Groene Zoom, om in de toekomst verschoond te 

blijven van naheffingen. Voor de overbrugging ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente.   
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Onze gemeente is bevoorrecht omdat er niet alleen sprake is van een groot aanbod aan binnen- en 

buitensporten, maar ook aan vele vormen van watersport. Ook voor de toekomst dient deze speciale 

positie aan alle kanten te worden gekoesterd en gefaciliteerd.  

In onze gemeente zijn twee zwembaden. Voor de Kuil in Bodegraven zijn wij voorstander van 

nieuwbouw met als voorwaarde dat dit aansluit bij de behoeften van de gebruikers. De VVD vindt 

een zwembad een basisvoorziening en wil dit dan ook zo dicht mogelijk bij de gemeente houden. 

Zowel grond als gebouw moeten eigendom van de gemeente blijven en wij staan kritisch ten 

opzichte van exploitatie door derden, lessen uit het verleden moeten niet vergeten worden. 

Grote waardering en respect heeft de VVD voor het bestuur en de vele vrijwilligers van zwembad De 

Fuut in Reeuwijk-Brug. Zij verdienen ondersteuning vanuit de gemeente. In overleg tussen het 

bestuur van De Fuut en het college moet worden vastgesteld waar De Fuut in de komende jaren mee 

kan worden ondersteund om in de zomermaanden een sport- en sociale ontmoetingsplek te kunnen 

blijven.  

 

De VVD vindt de organisatie van evenementen van belang. Vergunningverlening voor evenementen 

moet dan ook eenvoudig zijn. Culturele instellingen en activiteiten zijn van grote waarde voor de 

samenleving. De rol voor de gemeente blijft daarin echter beperkt. De gemeente zou niet meer dan 

50% van de activiteiten moeten subsidiëren. Daarnaast is het gewenst dat culturele instellingen 

vanuit een commerciële zakelijke benadering hun organisaties besturen. 

De VVD vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst. Kunst en kennis van kunst 

verruimt de horizon. Daarom moeten educatieve programma’s op scholen mogelijk worden gemaakt. 

De beoefening van kunst door kinderen wordt daarmee bevorderd en wij willen een goed aanbod 

aan muziekonderwijs.  

Het Bravo-project, waaraan veel verenigingen meewerken, biedt de jeugd laagdrempelig toegang tot 

een breed aanbod van sport en cultuur; de VVD steunt het Bravo-project dan ook van harte! 

 

De aandacht voor cultuurhistorie verdient bevordering. Dit maakt dat je trots bent op je buurt, dorp 

of stad en draagt bij aan de identiteit van je woonomgeving. De VVD is voor een kleinschalig 

openluchtmuseum met turfwinning als belangrijkste aspect in de directe omgeving van ons 

Streekmuseum. 

De VVD vindt de aanwezigheid van het streekmuseum en het kaasmuseum waardevol.  

Samenwerking met de bibliotheek, het Evertshuis en de Historische Kring Bodegraven moedigen wij 

aan.  
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Binnen onze gemeente is sprake van veel verkeer. Verkeer binnen onze woonwijken, maar ook 

verkeer dat de N11 en A12 benut om van huis naar werk te komen , of verkeer dat voor bevoorrading 

van onze bedrijven en winkelgebieden zorgt. Dit vraagt om een goed wegennet met optimale 

functies voor de – verschillende – verkeersstromen. Hierbij moet veiligheid voorop staan. De al zo 

lang gekoesterde wens om te komen tot de zogenaamde Bodegraven-boog is door de VVD bij 

herhaling onder de aandacht van de Provincie gebracht. Inmiddels is de lobby ook door velen binnen 

onze regio overgenomen en staat hij op het “landelijke” wensenlijstje!  

Naast bovengenoemde wegen kennen wij nog enkele, voor onze gemeente, specifieke wegen.  

 Het verkeer over de smalle wegen in ons Plassen- en buitengebied wordt intensief beïnvloed 

door het plaatsen van belemmerende elementen. Het is echter van groot belang dat de 

belangen van onze ondernemers uit het buitengebied niet worden genegeerd.  Een sterk 

verhogend kostenaspect voor deze ondernemers vanwege andere vormen van aan- en 

afvoer van materialen is wat de VVD betreft niet acceptabel. Er zal een vorm moeten worden 

gekozen die weliswaar een verbetering met zich meebrengt maar ook waar alle betrokkenen 

mee kunnen leven. 

 De doorgaande route vanuit Krimpenerwaard/Gouda door ons gebied heeft met de Randweg 

tot een grote verandering geleid voor de kern Reeuwijk-Brug. Het is een enorme verbetering 

dat inmiddels 12.000 voertuigen de Randweg kiezen en dus de woonkern niet meer belasten. 

Binnen het realiseringstraject zijn wijzigingen doorgevoerd en hierdoor zijn nog de nodige 

problemen op te lossen. Het zijn niet alleen de paar duizend voertuigen teveel die nog steeds 

voor de Zoutmansweg/Raadhuisweg kiezen, het is vooral de daarmee gepaard gaande 

ongewenste situatie die zich op deze weg voordoet, vooral op het kruispunt waar de 

Randweg begint.  

De VVD ziet diverse oplossingen.  

 Het fietspad dat nu tot wandelpad is omgevormd voor het grootste deel van het traject weer 

in de oorspronkelijke staat brengen.  

 Het lukraak overal mogen parkeren langs de weg niet langer toestaan maar op veilige 

plekken parkeervakken intekenen.  

 Het verwijderen van de verkeerslichten omdat dit nu een belemmering voor de doorgaande 

verkeersstroom inhoudt.  

 Het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Zoutmansweg op de eerste paar honderd meter 

vanaf de Randweg.   

Overleg en onderzoek zal op een zo kort mogelijke termijn moeten uitwijzen in hoeverre deze 

maatregelen nuttig zijn en wat uiteindelijk uitgevoerd wordt. 
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Ook voor ouderen en mindervaliden is ruimte nodig binnen de bebouwde kom. Dat betekent bij de 

herinrichting van wijken op trottoirs c.q. voetgangersroutes voldoende ruimte moet zijn voor een 

rolstoel of een rollator. Ook moet worden gekeken naar het minimaliseren van hoogteverschillen en 

stoepranden. 

 

Handhaving is van essentieel belang. Wijken zijn vol, woningen in de oudere wijken krijgen een 

andere invulling. Er komen jonge gezinnen, met meer auto’s dan voorheen. Handhaving op het rij- en 

parkeergedrag is essentieel om iedereen de ruimte te geven die nodig is. Ook de herinrichting moet 

daarop inspelen. 

 

 

De afgelopen tijd is door groepen inwoners, ondernemers en de politiek gewerkt aan een 

Centrumvisie, een stip op de horizon die het pad vormt naar de toekomstige inrichting van het 

centrum van Bodegraven. De VVD vindt het goed dat er wordt nagedacht over de toekomst en ziet 

de Centrumvisie als een levend document dat dient als leidraad bij onderhoud en herinrichting. 

Hierbij is het uitgangspunt dat het moet kunnen worden bijgewerkt als er voortschrijdende inzichten 

zijn. 

Voor de leefbaarheid en vitaliteit van Bodegraven is een aantrekkelijk centrum van groot belang.  Om 

dit te realiseren, moet worden gewerkt met de zogenaamde concentratiestrategie. Dat geldt niet 

alleen voor het centrum van Bodegraven maar vraagt een concentratiestrategie voor de gehele 

gemeente. De realisatie van het winkelcentrum Miereakker is een goed voorbeeld van een compact 

en succesvol winkelcentrum. 

 

De vierde Rijnbrug is een idee dat al langere tijd bij vlagen naar boven komt. Sinds een aantal jaren 

wordt de brug in tijdelijke uitvoering geplaatst tijdens de Najaarsmarkt. Aan een permanente brug 

kleven naast voordelen ook de nodige nadelen. Zo zullen de kosten aanzienlijk zijn. Wat de VVD 

betreft is het dus 'Nee, tenzij’. Pas als de voordelen en nadelen duidelijker in kaart zijn gebracht en er 

een duidelijke kostenraming is, kan een afweging worden gemaakt. 

 

In de Centrumvisie is aangegeven dat het Kerkplein autovrij zou moeten worden om ruimte te bieden 

voor terrassen. Inmiddels is gebleken dat weinig ondernemers animo hebben om die terrassen te 

exploiteren. Ook hebben omwonenden zorgen over de parkeerdruk. Wat de VVD betreft moet de 

bestaande ruimte efficiënter ingedeeld en beter gestructureerd worden. Hierbij valt te denken aan 

het verplaatsen of vervangen van bomen en het creëren van parkeervakken. Eventueel kunnen deze 

vakken betrokken worden in een blauwe zone met ontheffing voor bewoners.  

 

De VVD vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid van het centrum gegarandeerd blijft. Daarbij 

moeten logische routes en verkeersveiligheid voorop staan. De winkelstraten worden bij voorkeur als 

verblijfsgebied ingericht, maar blijven wel toegankelijk voor autoverkeer. Niet voor een drive-in 

winkelconcept, maar om onze voorzieningen voor ouderen en mindervaliden op peil te houden. Uit 
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het recente parkeeronderzoek is gebleken dat er in het hele centrum ongeveer 150 tot 200 

parkeerplaatsen te weinig zijn voor bewoners en bezoekers. Daarom moet bij herontwikkeling van 

ruimtes gekeken worden hoe er efficiënt nieuwe parkeerruimte bij kan komen, en moet bij 

grootschalige nieuwbouw een parkeerkelder- of dak worden meegenomen in de plannen. Er is een 

aantal inwonersinitiatieven met betrekking tot de herinrichting van straten in de nabijheid van het 

Kerkplein om daarmee extra parkeerplaatsen te creëren. Hier zitten bruikbare ideeën tussen, die de 

VVD graag ter hand neemt.  

 

Door veranderende marktomstandigheden zijn bepaalde delen van het winkelgebied weinig 

aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers. Ook zijn de panden vaak tot wel 150 jaar oud, en zodoende 

weinig energie-efficiënt. Op dit moment is het bestemmingsplan rond het centrum erg strak 

afgebakend op basis van de bestaande situatie. De VVD wil het verder ontwikkelen van het dorp 

faciliteren door de kaders te schetsen voor herontwikkeling en bouwnormen als goot- en nokhoogte. 

Zo komt er meer eenduidigheid in de regelgeving. Ook moet het kernwinkelgebied worden verkleind 

door herbestemming aan de randen mogelijk te maken. 

 

De winkeltijdenwet dient in Bodegraven-Reeuwijk soepel te worden toegepast. Winkeliers moeten 

ook op zondag de mogelijkheid hebben hun deuren te openen. Dit is met name van belang in de 

periferie. De grote winkels/bedrijven met regionale en zelfs landelijke uitstraling en belangstelling 

moeten kunnen concurreren met bedrijven buiten onze gemeentegrenzen. Om deze concurrentie 

aan te gaan wil de VVD de keuze aan de ondernemer laten op zondag open te zijn.  

 

 
Een gevarieerd woningaanbod is van belang voor alle kernen, of het nu gaat over Waarder, 

Driebruggen, Nieuwerbrug , Reeuwijk-Dorp, Reeuwijk-Brug of Bodegraven. In de visie van de VVD is 

het passend dat de gemeente zich met name richt op de realisatie van woningen voor jongeren  en 

ouderen.  Deze woningen dienen zoveel mogelijk levensloopbestendig te zijn. 

 

De regelgeving aangaande (bouw)vergunningen moet eenvoudiger worden en procedures waar 

mogelijk zo kort mogelijk. Bestemmingsplannen voor een bepaald gebied moeten zo uniform 

mogelijk zijn. Nu komt het voor dat binnen één wijk afwijkende regels gelden. Dit leidt tot onbegrip 

bij burgers die dit zien als een vorm van rechtsongelijkheid. Verder moet er zoveel mogelijk 

transparantie in de samenstelling van de bouwleges zijn. Leges  mogen hooguit kostendekkend zijn. 

 

In het algemeen geldt dat er verschuivingen zijn in de vraag naar en het gebruik van vastgoed.  

Functieverandering van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld van kantoor of winkel naar woning, kan 

een praktische oplossing bieden. De VVD vindt dat voorstellen voor functieverandering en 

alternatieve aanwendbaarheid pragmatisch moeten worden beoordeeld. 
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De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een uniek buitengebied. De VVD is voor bescherming van 

dit gebied. Dit betekent dat gecontroleerd moet worden omgegaan met recreatie en toerisme. Daar 

tegenover staat wel de potentie voor een gebiedseigen exploitatie. De VVD steunt het agrarisch 

beheer van het veenweidegebied.  

 

De agrariër is de beheerder van het veenweidegebied. Winstgevende exploitatie van een 

veehouderijbedrijf is echter geen vanzelfsprekendheid. Met het oog op het in stand houden van het 

agrarische karakter van het buitengebied, wil de VVD ruimte bieden voor de verbreding van de 

agrarische bedrijfsvoering. 

In het bestemmingsplan Buitengebied kunnen mogelijkheden worden opgenomen voor alternatieve 

inkomsten die wel gerelateerd moeten blijven aan het bedrijf en de omgeving. Te denken valt aan 

een B&B, de verkoop van streekproducten, fietsverhuur, het geven van rondleidingen/excursies 

agrarische nevenactiviteiten e.d. Daarnaast kan schaalvergroting, bijvoorbeeld door fusie van 

bedrijven, bijdragen aan een levensvatbare sector. Afhankelijk van locatie en invulling moet dit 

pragmatisch en constructief worden beoordeeld. 

De waarde van de natuur en het landschap moet overeind blijven. De VVD is tegen grootschalige 

uitbreidingen of verrommeling rond bedrijven in het buitengebied. 

 

 
Het plassengebied in Reeuwijk is kwetsbaar en dient daarom ook te worden beschermd. Het 

uitgangspunt moet zijn behoud en verbetering van natuur en landschap. Gebruik door recreanten 

(waaronder jagers en vissers) moet passend zijn, temeer daar het grootste deel van het 

plassengebied particulier eigendom betreft. Beide moeten elkaar versterken. De VVD is van oordeel 

dat het ter zake gesloten convenant tussen de eigenaren, instanties en overheid, moet worden 

nageleefd.  

 

De VVD heeft gepleit voor beperkte beheerruimten op recreatiekavels vanaf een bepaald aantal 

vierkante meters, die inmiddels worden gerealiseerd, dit om verrommeling tegen te gaan. Alle 

illegale constructies dienen te worden verwijderd 

 

De geluidsoverlast van vliegtuigen boven onze gemeente lijkt toe te nemen. De VVD steunt de 

initiatieven om tot afspraken ter beperking van  geluidsoverlast te komen en is van mening dat het 

College zich constructief moet opstellen om tot afspraken te komen.  


