> Wat heeft de VVD bereikt?
Behaalde resultaten in de periode 2014-2018

Maartensdijk

Hollandsche Rading

> Een heringericht Maertensplein;
> Een opgeknapte Industrieweg;
> Gemeentesteun Dierenweide
> Snelheidsbeperking op
Tolakkerweg.
> Aandacht voor agrarische
sector bij aanpassing
bestemmingsplan buitengebied.

> Ingebruikname van het nieuwe
dorpshuis;
> Start Gebiedsgericht werken
met Samen Voor Hollandsche
Rading
> Tegenhouden Bomenkap Goois
Natuur Reservaat-Hoorneboeg.

Westbroek
> Aandacht voor agrarische sector
bij aanpassing bestemmingsplan
buitengebied
> Stimulering lokale economie
door natuurbehoud en
omgevingsvriendelijke recreatie;
> Voortdurende aandacht en actie
voor het behoud van het
stiltegebied;
> Kavels voor particuliere
woningbouw beschikbaar.

Bilthoven
Groenekan
> Een nieuwe Nijepoortschool;
> Verkeersmaatregelen en
tijdelijke parkeerplaats in
ontwerp;
> Aandacht gevraagd voor
sportvelden Voordaan;
> Voorbereiding rotonde kruising
Kon. Wilhelminaweg-N234;
> Realisatie 60 km-zone tussen de
bebouwde kom en de N234 na
voltooiing rotonde;
> Extra geluidwerende
maatregelen A27.
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> Realisatie stationsomgeving
centrum Bilthoven;
> Realisatie autotunnel en fietsen voetgangerstunnel bij station
Bilthoven;
> Realisatie tunnel bij de
Leyenseweg;
> Centrumfonds Bilthoven;
> Herinrichting van het centrum
rond het Vinkenplein en
Emmaplein, Julianalaan,
Nagtegaallaan en Rembrandtlaan;
> Behoud buslijn 77 door de
Leijen;
> Behoud Melchiorbank;
> Eénrichtingsverkeer Jan
Steenlaan;
> Nieuwbouw in De Leijen-Zuid.
> Gemeentesteun Kinderboerderij

De Bilt
> Herinrichting en behoud bomen
Dr Letteplein;
> Een goede ontsluiting en
behoud van het landelijk karakter
van het Kloosterpark
> blijvende aandacht voor
natuurnetwerk EHS met
ecotunnels Biltse Rading en
Utrechtseweg;
> Centrumfonds HessenwegLooydijk;
> Invulling achterblijvende
locaties na vertrek bedrijven naar
Larenstein;

> Fietstunnels Amersfoortseweg
en Utrechtseweg.

Bereikbaarheid & mobiliteit

Veiligheid

> Oplevering stationsgebied Bilthoven;
> Verbeterd openbaar vervoer door meer bussen
tussen station Bilthoven, Utrecht Science Park, en
Berg en Bosch.
> Een snelfietsroute Bilthoven station- Utrecht.

> Realisatie Burgernet;
> Aandacht gevraagd voor preventie, handhaving en
buurtinitiatieven met o.a. whatsappgroepen.

Behoud voorzieningen
> Samenwerking binnen de Life Science-as vanaf
Utrecht Science Park tot het Berg en Boschterrein;
> Realisatie in samenwerking Utrecht Science Park
Bilthoven (USP Bilthoven)
> Op USP Bilthoven komen nieuwe bedrijven als
Cipla;
> Vrijheid voor ondernemers is vergroot met
mogelijkheid voor zondagopenstelling winkels.
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Sociaal beleid
> Convenant om mensen met afstand tot
arbeidsmarkt aan werk te helpen
> Maatwerk ondersteuning huishoudelijke hulp

Solide financieel beleid
> Geen lastenverzwaring voor inwoners

> Ik wil leven in een gemeente...
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> INLEIDING
Gemeente De Bilt is met zijn zes kernen een unieke gemeente in het midden van ons land.
Door de bijzondere ligging met veel natuur en verschillende landschappen - van
weidegebieden tot bossen - is het een geliefde plek om te wonen, werken en recreëren.
Daarom zet de VVD zich in voor het behoud van het karakter van de kernen, de veiligheid
voor de inwoners, de groene omgeving en het voorzieningenniveau. Dat vraagt om een
economisch sterke gemeente en het investeren in doorstroommogelijkheden met
woningbouw.
Gemeente De Bilt heeft een sterke eigen identiteit, met dorps en groen wonen en werken
aan gezondheid, die goed past in het profiel van de regio Utrecht met groen, gezond en
slim. De ontwikkeling van regio Utrecht Oost met accenten op ‘life-science’, gezondheid
en duurzaamheid geldt ook voor gemeente De Bilt. De aanwezige kenniseconomie en
bedrijvigheid met een mix van grote en kleinere organisaties is een banenmotor voor
onze gemeente.
De regio Utrecht groeit, in inwoners, banen en verkeer. De groei is mooi, want dat biedt
kansen voor bewoners en bedrijven, maar levert ook problemen op die we in regionale
samenwerking moeten oplossen. De toenemende verkeersdruk is in gemeente De Bilt een
probleem. Die kunnen we alleen aanpakken door samenwerking over de grenzen, zoals
met verbreding van de A27/A28/A1 en een innovatieve aanpak van vervoer met slimme
diensten als elektrische deelauto’s en deelfietsen.
Wij vinden een goed leven in de Bilt belangrijk. Dat betekent prettig wonen, goede
werkgelegenheid, een veilige en mooie groene dorpse omgeving, een plek waar je je
prettig voelt. Het is ook: vertrouwen en optimisme hebben over de kansen en
mogelijkheden van de Bilt en haar inwoners. En: leven zoals jij dat wilt. Met veel eigen
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verantwoordelijkheid, in het vertrouwen dat je doet wat goed is. En waar je een helpende
hand krijgt als dat nodig is.
Ook ondernemers verdienen alle mogelijkheden om succesvol te ondernemen. Een
opmerkzame en slagvaardige gemeente helpt daarbij. Door als gemeente met hen samen
te werken, en geen onnodige regelgeving te hanteren, kunnen ondernemers groeien. Onze
ondernemers zijn onze ambassadeurs. Samen verleiden wij nieuwe bedrijven en winkels
om zich in gemeente De Bilt te vestigen.
De VVD heeft de volgende speerpunten geformuleerd:
> Behoud van noodzakelijke voorzieningen – door stimulering van economie en
woningbouw. Met een Ondernemersplein
> Betrouwbare zorg voor jong en oud – door zorg op maat in samenwerking met
zorgverleners. Met een Zorgplein
> Bereikbaarheid en mobiliteit – door snelle fiets-, auto- en ov-verbindingen en
veilige ontsluitingswegen. Met een Veiligheidsplein
> Solide financieel beleid – door zuinig om te gaan met gemeenschapsgeld
> Duurzaamheid- bij de realisatie van de duurzaamheidsagenda van gemeente De
Bilt staat de keuzevrijheid van bewoners voorop.
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> 1. Waar het prettig wonen is

Er is een tekort aan woningen in onze gemeente, in alle segmenten: koop en huur, goedkoop en
duurder, voor alleenstaanden, gezinnen en ouderen, maar ook statushouders. De regio Utrecht
en gemeente De Bilt zijn gewilde woonlocaties. De woonkwaliteit van gemeente De Bilt bestaat
uit centraal wonen in het groen, en met een ruim aanbod van opleidingen en werk in de buurt.
Die kwaliteit van wonen is ook een bijdrage aan het succes van de regio Utrecht en verdient
daarom bescherming. De vraag naar (betaalbare) woningen en levensloopbestendige woningen
is echter groot, het aanbod is gering. Als gemeente De Bilt kunnen we deze opgave niet alleen
aan. De VVD wil daarom dat de gemeente samen met de U10 buurgemeenten een regionale
woonvisie maakt. Hierin worden ook afspraken met woningbouwcorporaties vastgelegd.
De VVD ondersteunt de doelstelling van gemeente De Bilt om tussen 2016 en 2026 in de zes
kernen 845 woningen te bouwen. Wij willen daarbij vooral investeren in woningen voor starters
en het middensegment. Daarnaast wil de VVD doorstroming voor eigen inwoners bevorderen.
Woningbouw door inbreiding en herbestemming is welkom, tenzij de betreffende locatie al is
aangewezen voor een ander doel. Meer tempo is gewenst.
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Woningbouw in de zone tussen rode en groene contouren is beperkt toe te staan als de balans
tussen wonen en groen in onze gemeente maar intact blijft en de woningbouw duidelijk
aansluit bij een bestaande behoefte. Zoals bijvoorbeeld bij Groenekan, in Westbroek en in
Maartensdijk. Langs de randen van de kernen willen we onderzoeken wat mogelijk is, b.v. ten
zuiden van Maartensdijk. Hiermee bevorderen we de leefbaarheid en vitaliteit van de kernen.
Een woning is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig
voelt. Het is belangrijk om te wonen in een woning die bij je past. Wij willen dat mensen de
juiste woning kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te
passen of door te stromen. Voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven
wonen, geven we daarom ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. En om je huis
aan te kunnen passen moet je makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden er zijn en
aan welke regels je moet voldoen. De VVD vindt dat deze regels gemakkelijk, actueel en digitaal
beschikbaar horen te zijn.
De VVD wil maatregelen treffen om scheef wonen tegen te gaan, en doorstroming en eigen
woningbezit te bevorderen.
Bij nieuwe huizen wil de VVD volop ruimte bieden aan duurzaam bouwen en het gebruik van
duurzame energie. In 2018 vervalt de verplichting om aangesloten te zijn op het gasnet.
Nieuwbouw wordt dan niet meer op het gasnet aangesloten. Dat biedt kansen voor allerlei
alternatieven zoals warmte/koude-opslag, warmtepompen (in combinatie met zonne-energie)
of grootschaliger oplossingen als geothermie. De VVD is van mening dat de gemeente het
voortouw moet nemen in voorlichting geven over welke mogelijkheden er zijn en niet
dwingend één mogelijke optie moet voorschrijven. Inwoners die aan de slag willen met
verduurzamen van hun huis moeten hiermee aan de slag kunnen en niet gehinderd worden
door onnodige regels.
De gemeente toont haar voorbeeldfunctie door duurzaamheid voorop te stellen bij nieuwbouw
en renovatie van gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ook
sportzalen en scholen, die vaak platte daken hebben, met veel ruimte voor zonnepanelen. Door
stimuleren van oprichten van energiecoöperaties die de opgewekte elektriciteit leveren aan
woningen in de omgeving kan de gemeente de vergroening van de energievoorziening
versnellen.
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De groene corridor tussen gemeente Utrecht en gemeente De Bilt bepaalt het karakter van
onze gemeente en dat willen we graag zo houden. De voltooiing van de Ecologische
Hoofdstructuur maakt dat we blijven wonen in het groen. Natuurgebieden als het Noorderpark
en de Biltse Duinen zijn unieke landschappen. De natuurlijke groene verbindingen zorgen voor
een goed en onderscheidend leefklimaat in de gemeente. Daarom zet de VVD in op
economisch-recreatieve ontwikkeling van alle natuurgebieden inclusief de landgoederen, en
versterking van vitaal platteland. Daarbij zullen we actief samenwerking zoeken met de
provincies Utrecht en Noord-Holland.
Het onderhoud van openbaar groen moet verbeterd worden. Er mag en moet meer aandacht
komen voor de wensen van bewoners.

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van gemeente De Bilt. De Bilt is
onderdeel van een stedelijke regio Utrecht. We bevinden ons op een steenworp afstand van de
draaischijf van Nederland en dat heeft natuurlijk consequenties voor het verkeer in onze
gemeente.
We zullen met onze buurgemeenten moeten samenwerken, met name voor het toenemende
sluipverkeer binnen onze gemeente. Een goed voorbeeld daarvan is de Utrechtseweg tussen
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Utrecht en Zeist. Die staat met name in de middag vanaf de Berenkuil al vast. Gevolg is dat er
veel sluipverkeer via de Soestdijkseweg gaat die daar niet op ingericht is.
Files op A27, A28 en A12 en rondom Utrecht zorgen voor congestie die steeds meer in de regio
doordringt. Inwoners hebben last van sluipverkeer op onder andere de Soestdijkseweg, de
Groenekanseweg, de Biltse Rading en de Tolakkerweg. De verbreding van de snelweg moet
uitwijzen of hier verbetering in optreedt. Intussen moeten we kijken naar tijdelijke oplossingen.
Voor een aantal andere verkeerssituaties kunnen we binnen onze eigen gemeente oplossingen
bedenken. Station Bilthoven wordt steeds belangrijker als overstappunt naar Utrecht Science
Park en de bedrijvigheid langs de Life Science as. De OV verbinding moeten we zo goed
mogelijk benutten en moet de vervoersstroom aankunnen.
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden, maar moeten geen hinder
worden voor de autoforens die de gemeente in of uit wil rijden. Op de rotonde bij de
Groenekanseweg-Biltse Rading hebben fietsers nu voorrang, waardoor het autoverkeer in de
spits onvoldoende doorstroomt. De VVD wil dat de doorstroming wordt verbeterd.
De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid
standaard mee moet nemen, vooral in de buurt van alle scholen en sportclubs. De VVD pleit
voor meer controle door de politie en een 15 km/u zone aan te leggen, met gemarkeerde
zebrapaden en een grote rode band met SCHOOL op het wegdek. Ouders en de buurt dienen
hierbij betrokken te worden.
Veel van onze kinderen gaan op de fiets naar school, maar zijn zich vaak niet bewust van de
gevaren die zij hierbij lopen. De VVD wil graag meer verkeerseducatie op basisscholen vanaf
jongere leeftijd.
Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De VVD pleit voor
meer oplaadpunten voor elektrische auto’s, in álle kernen. Nieuwe en innovatieve vormen van
service met mobiliteit dragen bij aan onze bereikbaarheid. De VVD ondersteunt initiatieven die
hier op inhaken bv het initiatief van Sweco en de bedrijven in Het Bilts Energie Akkoord om een
systeem op te zetten voor delen van elektrische auto’s en fietsen.
De VVD wil gratis parkeren in de gemeente behouden, om de aantrekkelijkheid van de
winkelgebieden te bevorderen.
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Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Gemeten aan het aantal
aangiftes dat gestaag daalt, zou je kunnen afleiden dat de veiligheid in onze gemeente
toeneemt, of wordt er gewoon geen aangifte meer gedaan? De VVD vindt dat mensen
makkelijker aangifte moeten kunnen doen. Op het bureau, via internet, 3D-loket en natuurlijk
via de eigen wijkagent, die in dat geval op afspraak langskomt.
Inwoners klagen over de onzichtbaarheid van Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) en
gebrek aan handhaving. Meer BOA’s en betere zichtbaarheid zijn gewenst. Extra BOA’s
vergroten de zichtbaarheid, verhogen het gevoel van veiligheid en verbeteren de bestrijding
van kleine criminaliteit.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners
om verdachte of onveilige situaties te melden. De VVD is voorstander van het inrichten van een
apart veiligheidsplein of loket. Voorwaarde is wel dat de telefoontjes snel en correct verwerkt
worden en dat er terugkoppeling naar de melder plaatsvindt. Naast aangiftes worden ook deze
meldingen geregistreerd. Zo krijgen we een completer beeld van de veiligheidssituatie in onze
gemeente.
De VVD is van mening dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar en
bereikbaar moeten zijn. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt
het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen zolang de aanrijtijden binnen de
landelijke normen zijn.
Er wordt in onze gemeente veel gesurveilleerd en dat is een goede zaak, alleen blijft nu
onduidelijk wat dat surveilleren oplevert. Het actiever terugkoppelen van wat door de politie
voorkomen wordt, zou criminaliteit kunnen afschrikken. Daarnaast wordt nu met name in
auto’s gesurveilleerd. De VVD is er een voorstander van dat dit meer per fiets gebeurt, zeker
overdag. De politie is dan zichtbaarder, heeft meer contact met inwoners en ziet zelf ook meer.
Zichtbaarder, meer in contact met burger, meer registreren en meer oplossen.
De VVD wil goed werkende straatverlichting met name bij bushaltes en stations en
fietsenstallingen.

De gemeente De Bilt is een van de betere plaatsen in Nederland om te wonen en te werken.
Naast voorzieningen zoals winkelcentra, openbaar vervoer, scholen, zijn sportclubs,
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gezondheidscentra, zwembaden, en culturele instellingen, in combinatie met de uitgebreide
recreatieve mogelijkheden onderdelen van een gezonde en prettige leefomgeving.
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale
contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.
Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de
gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage
worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
Sportverenigingen, crèches, peuterspeelzalen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw
samen om de jeugd al vanaf de peutertijd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met
hulp van buurtsportcoaches of de mogelijkheid onderzoeken om schoolzwemmen weer in te
voeren.
Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een
prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan.
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie.
Cultuur in Gemeente De Bilt is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud,
cultuuronderwijs en ruimte voor kleinschalige culturele evenementen het belangrijkste.
Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.
Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een
specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden.
Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een
subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. Verder moet er sprake
zijn van prestatiecontracten waarover subsidieontvangers verantwoording afleggen.
Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal)
evenementenloket. Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.
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> 2. Waar ruimte is voor eigen
initiatief

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke
vrijwilligerswerk. Denk aan buurtapps en veiligheidsapps, gezamenlijke groenonderhoud of
initiatieven met streekproducten zoals Boeren en Buren in Hollandsche Rading. De VVD vindt
dat deze initiatieven alle ruimte moeten krijgen van de gemeente en ook een steuntje in de rug
verdienen.
De experimenten die de gemeente heeft opgezet met gebiedsgericht werken kunnen veel
beter. De VVD wil dat de gemeente echt de omslag maakt naar het luisteren naar wat de
behoeften van onze inwoners zijn. Nog te vaak mogen inwoners en ondernemers alleen een
beetje meedenken met de plannen die al in grote lijnen op papier staan. Mensen horen
vervolgens niet terug wat er met hun input wordt gedaan of worden alsnog verrast door
besluiten van de gemeente en voelen zich voor het blok gezet.
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Zowel bij eigen initiatieven van bewoners als bij gebiedsgericht werken door de gemeente
moet het heel duidelijk blijven wat de kerntaken zijn van de gemeente, taken die de gemeente
niet kan ‘afschuiven’ op actieve bewoners of ondernemers.

Voor de gemeente De Bilt is de verdere ontwikkeling van de Life Science as van groot belang
om hiermee aan te sluiten op de regionale ontwikkeling en hier zelf een actieve rol in te
spelen. Op het Utrecht Science Park Bilthoven wordt dat inmiddels vormgegeven met
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van life-science en biotechnologie, en ook het Berg
en Bosch terrein met zijn specialisatie op zorg biedt hiervoor mooie kansen. Bovendien zorgt
de Life Science as voor een bredere economische basis, met extra werkgelegenheid bij de
bedrijven, afgeleide werkgelegenheid voor lagere opleidingsniveaus en meer bestedingen bij
lokale ondernemers.
Daarnaast kan de gemeente zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor andere grote
en kleinere bedrijven die we binnen onze gemeentegrenzen willen trekken én houden. Op
bedrijventerrein Larenstein bijvoorbeeld is nog ruimte. Omliggende gemeenten als Zeist,
Utrechtse Heuvelrug en Bunnik hebben met soortgelijke uitdagingen te maken. De VVD is het
eens met de ondernemersverenigingen verenigd in Q4 dat gemeente De Bilt op dit gebied veel
beter dient samen te werken met omliggende gemeenten in plaats van met elkaar te
concurreren. Als ondernemers zich willen verenigen dan zal de VVD dat ondersteunen.
MKB-ers verdienen eveneens de ruimte in onze gemeente. Ondernemers moet de vrijheid
gegund worden om ondernemerschap uit te oefenen. Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer
hun winkel open of dicht gaat. De VVD was initiatiefnemer voor de vrijheid van
zondagsopenstelling van winkels en staat er pal voor om dat zo te houden.
De VVD wil dat er een centrummanager wordt aangesteld, die ondernemers en bewoners
betrekt bij het aantrekkelijker maken van winkelgebieden zoals Centrum Bilthoven, Centrum De
Bilt en Maartensdijk. De eerste stappen voor centrum Bilthoven zijn gezet, maar we er nog niet.
Voor de Kwinkelier zijn afspraken gemaakt over de herontwikkeling van het terrein van de
voormalige muziekschool. Een ruim en open Vinkenplein in Bilthoven biedt mogelijkheden om
kleine en grote evenementen te huisvesten. Door te investeren in de herinrichting van de
omgeving van de winkels, kunnen nieuwe winkels en horeca aangetrokken worden en meer
(culturele) evenementen georganiseerd worden.
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In Zeist is een aantal jaren geleden een ondernemersplein opgezet en dat bevalt de
ondernemers goed: korte lijnen met ambtenaren, geen ingewikkelde vergunningstrajecten,
heldere communicatie. Dit initiatief verdient wat de VVD betreft navolging in onze gemeente.
De VVD blijft lokale en startende ondernemers ondersteunen. De gemeente stelt
aanbestedingen zodanig op, dat ook voor het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB) en andere
ondernemingen kansen zijn weggelegd. Nieuwe aanbestedingswetgeving maakt dit mogelijk.
Dat kan door opdrachten kleinschaliger aan te bieden. Er is een centrumfonds tot stand
gekomen met de winkeliers aan de Hessenweg-Looydijk en Bilthoven centrum zelf kunnen
werken aan verbetering van kwaliteit en aantrekkingskracht van de winkelcentra.
De grote en groeiende groep ZZP-ers in onze gemeente willen we ondersteunen door meer
flex-werkplekken te faciliteren in kleine huurpanden, bijvoorbeeld op het oude terrein van de
politie, naast de brandweerkazerne aan de Leijenseweg.
De VVD is er ook voor agrarische ondernemers. De agrarische sector is voor een aantal kernen
zoals Groenekan, Westbroek, Hollandsche Rading en Maartensdijk beeldbepalend en dat wil de
VVD graag behouden. De agrarische sector, met name in het Noorderpark, heeft een dubbele
taak als voedselproducent en landschapsbeheerder. De VVD vindt dat de overheid hierbij geen
belemmering mag opwerpen. Agrariërs krijgen daarom de ruimte voor nevenactiviteiten op het
gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

De nationale energietransitie is gaande, zal versnellen en krijgt lokaal veel impact. De
Omgevingswet biedt vanaf 2019 het lokale kader voor planvorming. Lokale overheden,
organisaties, burgers en bedrijven zijn daarin partners. Het Rijk legt regie voor opwekking en
distributie van energie bij gemeenten. Dat betekent dat de gemeente De Bilt een actieve rol zal
moeten nemen in de energietransitie. Het is voor de VVD van cruciaal belang dat de gemeente
voldoende aandacht besteedt aan het meenemen van de burgers en bedrijven in dit proces.
De gemeente De Bilt heeft aangegeven in 2030 energieneutraal te willen zijn. Dit doel moet
bereikt worden door een combinatie van energiebesparing en lokale opwekking van energie.
De VVD is van mening dat er allereerst aandacht moet zijn voor besparen van energie, alles wat
je niet gebruikt hoef je ten slotte niet op te wekken. Isoleren van huizen levert een grote
gasbesparing op, zeker voor de oudere woningen waar er veel van zijn in onze gemeente.

14

Daarnaast heeft de gemeente De Bilt ook de Green Deal gasloze gemeente ondertekend. Dat
betekent dat op termijn bij alle woningen geen sprake meer zal zijn van levering van gas. Dat
betekent nogal wat voor het verwarmen van je woning en bijvoorbeeld voor het koken.
De VVD wil dat er een intensieve campagne opgestart wordt over wat het betekent om een
gasloze gemeente te zijn. Burgers moeten daarnaast de vrije keuze krijgen hoe zij hun huis
willen gaan verwarmen en geen verplichte oplegging van één mogelijkheid door de gemeente.
Daarnaast blijft de VVD op het standpunt staan dat de gemeente De Bilt ongeschikt is voor het
plaatsen van windmolens. Wij zullen dan ook actief alternatieven onder de aandacht blijven
brengen. Uitgangspunt daarbij voor de VVD is dat de gemeente duurzaamheidsalternatieven
stimuleert door regels te verminderen en in te zetten op eenvoudiger procedures, níet door
subsidies. De ambitie om te verduurzamen is groot. Dat kan niet alleen opgelegd worden aan
burgers en bedrijven. De gemeente zal daarin zelf ook het goede voorbeeld moeten geven,
door verduurzamen van eigen vastgoed en opwek van duurzame energie op het afvalstation
bijvoorbeeld,
Afval is grondstof, en dat moeten we zoveel mogelijk hergebruiken. Maar de optie die nu door
de gemeente gekozen is om de grijze container te verkleinen vinden wij onverstandig. Dat gaat
volgens ons niet leiden tot meer afvalscheiding, maar tot afvaltoerisme en toename van
zwerfvuil op plekken waar we dat niet willen. Daarom wil de VVD dat de invoering van het
nieuwe systeem nauwgezet gemonitord wordt en na een jaar geëvalueerd.
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> 3. Waar zorg, onderwijs en
participatie goed geregeld is
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. In onze gemeente met
dorpskernen zien we veel mooie buurtinitiatieven. De VVD ondersteunt deze initiatieven van
harte.
Als je het zelf, met je omgeving, niet meer redt, dan staan professionele medewerkers klaar
voor de ondersteuning die je nodig hebt. Informatie over het aanbod van zorg en
ondersteuning vanuit de gemeente moet voor álle inwoners makkelijk en overzichtelijk te
vinden zijn. Niet alleen op de website van de gemeente, maar ook op één informatiepunt, een
Zorgplein, waar inwoners telefonisch, digitaal of aan het loket voor alle informatie terecht
kunnen.
Of je in aanmerking komt voor vergoeding van zorg of ondersteuning vanuit de gemeente is
lang niet voor iedereen duidelijk. De regelgeving is behoorlijk ingewikkeld. In gemeente De Bilt
bestaat de mogelijkheid voor gratis, onafhankelijke cliëntondersteuning bij het aanvragen van
zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang
meedenkt. Dat is heel mooi, maar dan moeten mensen wel weten dat deze hulp beschikbaar is.
Dat geldt ook voor ondersteuning voor mantelzorgers. We zijn er trots op dat veel
Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol
voor onze samenleving. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente De Bilt naast de
zogeheten mantelzorgwaardering, bewoners actief informeert over de mogelijkheden om als
mantelzorger ondersteund te worden. We moeten met elkaar voorkomen dat mantelzorgers
overbelast raken.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen huis. Maar lang niet alle huizen in de
gemeente De Bilt zijn geschikt voor mensen/ ouderen die met gezondheidsproblemen te maken
krijgen. De VVD wil dat de gemeente actief in kaart brengt wat de behoeften van met name
oudere inwoners zijn, wat zij nodig hebben om in hun eigen huis te kunnen blijven wonen.
Mensen die zelf met initiatieven komen om hun huis levensloopbestendig te maken/aan te
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passen of die bijvoorbeeld een zogeheten ‘kangoeroewoning’ in hun tuin willen zetten krijgen
hier, als het aan de VVD ligt, zoveel mogelijk ruimte voor van de gemeente. Daarnaast willen wij
samen met de ondernemers onderzoeken hoe we onze gemeente dementievriendelijk kunnen
maken.
Ieder kind verdient het om in een goede, veilige omgeving op te groeien. De gemeente moet
daarom actiever preventieve jeugdgezondheidszorgprogramma’s aanbieden. Hiermee kan
bovendien op een later moment duurdere jeugdzorg voorkomen worden.
De VVD vindt het belangrijk dat we in onze gemeente werk maken van het VN verdrag “rechten
van mensen met een beperking”. Dat betekent concreet dat gebouwen, sportparken,
winkelstraten en trottoirs in de komende jaren toegankelijk moeten worden gemaakt voor
mensen met een beperking, in elk geval meenemen in aanpak van de openbare ruimte.

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen
een grote rol in het leven van mensen zelf, ook de samenleving als geheel heeft er belang bij.
Het onderwijs in gemeente De Bilt moet voor ieder kind toegankelijk zijn, óók voor kinderen
van nieuwe inwoners (statushouders/migranten) die de Nederlandse taal nog niet goed
beheersen. Voor die kinderen is het juist cruciaal dat ze dezelfde kansen krijgen als hun
Nederlandse leeftijdsgenoten en dat ze op jonge leeftijd aansluiting vinden bij onze
samenleving via het onderwijs. Indien nodig via Vroeg en Voorschoolse Educatie.
Scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede
mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Bijvoorbeeld door het
creëren van Kiss and Ride plekken bij scholen, waarbij ook gehandhaafd wordt, dat die niet
gebruikt worden als permanente parkeerplek.
De VVD vindt het belangrijk dat kinderen voldoende plek en open ruimte hebben om buiten te
kunnen spelen. Bij nieuwbouw moet de gemeente standaard ruimte voor groene speelplekken
meenemen in het ontwerp. Bij de invulling van die ruimte en bij modernisering van bestaande
speelplekken willen we dat buurtbewoners actief betrokken worden. Initiatieven van
buurtbewoners zelf, zoals ‘Anne en Frank zoeken een leuke speeltuin’, vinden we fantastisch.
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In gemeente De Bilt sluiten we niemand uit. Als mensen hier eenmaal zijn als statushouder, dan
moeten we ze ook helpen om hun weg te vinden in hun nieuwe samenleving. Dat betekent
bovenal goede informatievoorziening over mogelijkheden voor onderwijs en werk. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat ze zo snel mogelijk de taal leren.
Werk is voor iedere inwoner van gemeente De Bilt van groot belang. Met ons werk verdienen
we geld voor een goed leven en een mooie leefomgeving. Werk zorgt voor contact met andere
mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die
hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te
gaan. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. De VVD vindt wél dat we voor het
ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen vragen.
Meedoen in onze samenleving doe je niet alleen via betaald werk. De VVD is heel blij met de
vele vrijwilligers in gemeente De Bilt die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de
gemeente een leukere plek om te wonen. De jaarlijkse Mathildedag is een mooi moment om
hen in het zonnetje te zetten.
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> 4. Waar de gemeente er voor ons
is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is, en met de tijd meegaat.
Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale
producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de
bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24
uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.
Maar niet álles kun je digitaal regelen en ook niet alle inwoners zijn voldoende in staat om met
de digitalisering mee te gaan. De VVD vindt het daarom heel belangrijk dat de gemeente ook op
andere manieren goed bereikbaar is. We vinden het normaal dat de gemeente opneemt
wanneer je ze belt en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. Het
klantcontactcentrum van gemeente De Bilt werkt goed, maar de opvolging laat te wensen over.
De VVD wil bovendien dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je
niet digitaal kunt regelen.
De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy dus goed gewaarborgd is.

Gemeente De Bilt is momenteel financieel gezond. Dat wil de VVD graag zo houden. We vinden
daarom dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben.
Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen: financiële meevallers mogen niet
worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.
De VVD staat van oudsher voor een kleine, krachtige overheid, die zinnig en solide omgaat met
belastinggeld. Belastingen voor bewoners en bedrijven en tarieven en leges voor vergunningen
willen we in onze gemeente zo laag als mogelijk houden. De VVD wil de OZB op hetzelfde niveau
laten, de belastingen stijgen met inflatiecorrectie, maar niet meer.
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Bovendien vinden we het belangrijk dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt
uitgegeven en wat het effect daarvan is. De uitgaven en inkomsten van de gemeenten moeten
voor iedereen transparant zijn. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage
waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.
Eigen initiatieven van bewoners verdienen waardering en soms subsidie. De VVD vindt wel dat
subsidies geleidelijk vervangen moeten worden door alternatieve financiering door eigen
werkzaamheid en eigen middelen in te brengen. De VVD is tegen een vaste subsidiestroom, en
wil jaarlijks een kritische toets.
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> 5. Waar we ons hard maken voor
álle dorpskernen

De VVD wil dat alle kernen hun eigen identiteit kunnen behouden. Daarvoor is voor elke kern
een eigen aanpak nodig die de vitaliteit en leefbaarheid moet versterken. Leefbaarheid vraagt
mensen en vooral jonge mensen. Maar jonge mensen vragen ook voorzieningen, zoals
betaalbare woningen en scholen.
Een leefbare kern maken doe je samen en is dus afhankelijk van lokale initiatieven. Maak
activiteiten in de kernen laagdrempeliger, door wetgeving minder stringent te maken en
activiteiten een klein financieel steuntje in de rug te geven.
Elke kern heeft eigen wensen én eigen oplossingen. Daarom bracht de VVD in de afgelopen
jaren kernbezoeken om te spreken met bewoners en ondernemers en had zij voortdurend
contact met bewonersverenigingen en ondernemersverenigingen. De VVD wil zich de komende
periode hard maken voor de volgende punten die bewoners en ondernemers in die gesprekken
hebben benoemd:

21

Er is nog steeds geen glasvezel (en dus snel internet) in Westbroek, Maartensdijk en
Hollandsche Rading. De hoofdleiding stopt in De Bilt/Bilthoven. De VVD vindt het
onaanvaardbaar dat er op het gebied van toegang tot snel internet verschil bestaat tussen de
kernen. De VVD zet daarom in op nieuwe technieken waarmee je op relatief eenvoudige wijze
snel internet kunt realiseren door zogeheten hubs te maken vanaf de hoofdleiding.

Alle dorpskernen hebben woningen nodig voor hun vitaliteit, leefbaarheid en sociale veiligheid
en zo ook de voorzieningen met school, sport te behouden.

Kleinschalige voorzieningen als de dierenweide in Maartensdijk en de kinderboerderij in
Bilthoven zorgen voor contact tussen inwoners en voorzien in een behoefte. De VVD pleit er
sterk voor om deze in stand te houden.

Het hoofdwinkelcentrum van gemeente De Bilt ligt in Bilthoven. De VVD heeft flink geïnvesteerd
in een beter centrum met haar ijver voor veilige tunnels en herontwikkeling van Julianalaan en
Vinkenplein. Maar het centrum heeft nog steeds versterking nodig, omdat er economische
tegenslag is geweest en omdat de ontwikkeling van de Kwinkelier achterblijft.
De VVD wil meer woningen in het centrum, dat is goed voor vitaliteit, leefbaarheid en sociale
veiligheid. De VVD heeft zich hard gemaakt voor een weekmarkt.

Met bewoners en bedrijven wordt een nieuwe omgevingsvisie voor De Bilt opgesteld. De VVD is
het eens met de vele opmerkingen en klachten die onder bewoners vooraf zijn opgehaald over
de dienstverlening van de gemeente. Die kan en moet veel beter. De ideeën en oplossingen
waarmee de bewoners en bedrijven zélf komen vormen de basis voor de gebiedsgerichte
aanpak voor de nieuwe omgevingsvisie.
Daarnaast zet de VVD zich in om het sluipverkeer in De Bilt tegen te gaan door alternatieven te
bevorderen en strenger op te treden tegen te hard rijden.
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Het heet niet voor niets Groenekan. Bewoners vinden het groen bepalend voor beslissingen
over verkeer, wonen en de school. Groenekan wil behoud van haar kwaliteit van wonen, maar
ook wel wat uitbreiding met (senioren-) woningen.
Extra aandacht voor handhaving bij sluipverkeer en te hard rijden is ook in Groenekan
gewenst, en ook voor de parkeerproblemen bij de sportvelden. Daarnaast heeft de verbreding
van de A27 het hele dorp bezig gehouden. De gemeente is hierin goed opgetrokken met de
stichting Stop Geluidshinder. De VVD maakt zich er sterk voor dat de geluidwerende
maatregelen echt afdoende zijn.

Hollandsche Rading ligt op de grens van gemeente De Bilt met Hilversum en op de grens van
provincie Utrecht met provincie Noord-Holland. Bovendien ligt het op een kruispunt van wegen
en natuurgebieden waar gelijktijdig grootschalige werkzaamheden worden verricht: verbreding
van de A27, afgraving van veengrond in de Bethunepolder en plannen voor grootschalige
bomenkap voor heideontwikkeling bij Hoorneboeg. De VVD vindt dat de gemeente zich te
weinig bewust is van de gevolgen van deze grenspositie voor de inwoners van Hollandsche
Rading. Gemeente De Bilt moet daarom actief in gesprek met de omliggende gemeenten, de
twee provincies en de verschillende landschapsbeheerders om plannen op het gebied van
verkeer, natuur en recreatie goed af te kunnen stemmen.
De Bosbergschool vervult een onmisbare rol in Hollandsche Rading. Gelukkig neemt het
leerlingenaantal de afgelopen twee jaar gestaag toe. Om het aantal leerlingen ook de komende
jaren op peil te kunnen houden, is ruimte voor woningbouw nodig.

Bijzondere aandacht blijft nodig voor de centrumvoorzieningen in Maartensdijk. Het
vernieuwde Maertensplein en een opgeknapte Vierstee zijn aanwinsten, maar er is nog
terechte zorg over parkeermogelijkheden rondom het Maertensplein.
De VVD wil nieuwe woningbouw in Maartensdijk, die kan bijdragen aan versterking van de kern
en aan extra draagvlak voor de voorzieningen.

De VVD is voorstander van woningbouw voor de vitaliteit en de leefbaarheid van Westbroek en
om starters een plek te geven. Een structurele oplossing voor de overlast van het sluipverkeer
in Westbroek, liefst via fysieke maatregelen is noodzakelijk.
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