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Acht unieke dorpen 
Gemeente De Ronde Venen, met acht prachtige dorpen is uniek in Nederland. Een gemeente in het 

Groene Hart met een fantastische locatie in de buurt van de grote steden. En toch met ruimte, rust, 

een groen landschap en mooie plassen waar het fijn verblijven is. Dorpen met een mooie diversiteit 

aan inwoners, waar je elkaar nog begroet op straat, waar je wil blijven wonen als je er bent opgegroeid 

of juist wilt komen wonen vanwege het unieke karakter en de mogelijkheden die je hebt.    

Dorpen waar je vrij bent om te zijn wie je bent.  Dorpen waar mensen naar elkaar omkijken en waar 

hulp aan elkaar geboden wordt als het even nodig is. Dorpen waar inwoners trots op zijn; de kreet “Er 

is maar één Vinkeveen” is hier een mooi voorbeeld van. Dit eigen karakter van de dorpen moet ook 

bewaakt worden. Wat mij betreft dus vooral niet streven naar eenheidsworst maar de waarde van het 

verschil zien.  

Onze dorpen liggen op de rand van de provincie Utrecht en in het noorden tegen Amsterdam aan. Dit 

zorgt voor het beste van twee werelden. Veel inwoners zijn voor werk, studie en vermaak gericht op 

het noorden en ook voor ondernemers zijn er daar veel kansen. Dit neemt niet weg dat er ook vanuit 

de Utrechtse regio in het Zuiden kansen liggen, bijvoorbeeld als het gaat om ons recreatieaanbod 

maar ook de mogelijkheden voor ondernemerschap. 

Toch zijn er ook aandachtpunten als gevolg van het bovenstaande. Woningen zijn heel erg in trek 

waardoor de prijzen stijgen. De bouw van nieuwe woningen gaat niet snel genoeg om te voorzien in 

de vraag. Vooral voor senioren en jongeren zijn betaalbare huur- en koopwoningen noodzakelijk. 

Iedereen, de leraar, winkelmedewerker, directeur of vrijwilliger bij de brandweer moet een huis 

kunnen huren of kopen. Op gebied van het openbaar vervoer valt er ook veel te verbeteren, belangrijk 

voor inwoners om naar school, werk of bijvoorbeeld naar Artis te kunnen gaan maar ook belangrijk 

voor ondernemers om personeel te kunnen aantrekken. Om onze dorpen leefbaar en veilig te houden 

hebben alle inwoners en ondernemers een verantwoordelijkheid.  De inzet van toezicht en 

handhaving is noodzakelijk om de grenzen te bewaken en excessen aan te pakken, ook in de 

buitengebieden. 

Creativiteit en ondernemerschap is belangrijk voor onze dorpen. Dit zorgt voor ontwikkelingen en een 

prettige leefomgeving. Vrijwilligers zorgen dat het fantastische verenigingsleven in stand blijft en dat 

degene die hulp nodig hebben geholpen kunnen worden. Ondernemers zorgen voor banen voor 

inwoners maar dragen ook bij aan allerlei andere zaken als sponsering van verenigingen bij 

activiteiten, het mogelijk maken van (sport)evenementen en tal van andere vormen van 

ondersteuning. Ruimte geven aan creativiteit en ondernemerschap is voor de VVD van groot belang.   

Bart Richter, lijsttrekker VVD De Ronde Venen 
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Onze Prio’s 
 

Veiligheid 

Veiligheid maak je samen. De gemeente heeft hierbij een regierol. Voorlichting, inzet van 

straatcoaches, aanpak van ondermijning en toezicht en handhaving is van groot belang. We zetten 

in op zichtbaarheid van BOA’s, in de dorpen, op de Vinkeveense plassen maar ook in de 

buitengebieden. Handhaving willen we onderbrengen bij één wethouder die in nauwe samenwerking 

met de burgemeester, als verantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid, moet optrekken. 

Economie 

Ondernemers zijn van groot belang voor de gemeente, zij dragen bij aan het behoud van onze mooie 

dorpen, aan de ondersteuning van activiteiten en zorgen voor banen. Ze moeten de ruimte krijgen 

om te ondernemen en te ontwikkelen en oplossingsgericht geholpen worden bij vraagstukken waar 

de gemeente een rol heeft. Het is van belang om een duidelijke duurzame, toekomstgerichte en 

vooruitstrevende toekomstvisie op bedrijfsterreinen op te stellen. Winkeliers moeten tussen 06.00 uur 

en 22.00 uur zelf hun openingstijden kunnen bepalen, ook op zondag. Lokale ondernemers moeten 

actief betrokken worden bij gemeentelijke opgaven en collectieve inkoopregelingen. 

Bouwen 

Woningbouw moet in de versnelling, waarbij er ook buiten de door de provincie bepaalde gebieden 

gekeken moet worden naar mogelijkheden. Wij zien een aantal mogelijkheden voor bijna alle dorpen 

waar de haalbaarheid van getoetst moet worden. Ook tijdelijke woningen voor starters, zoals de 

eerdere containerwoningen, zijn voor de VVD een mogelijke oplossing voor de kortere termijn. Meer 

betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen zijn noodzakelijk voor senioren en starters en 

iedereen er tussenin. 

Verkeer en Vervoer 

Voor de VVD is bereikbaarheid en doorstroming in de hele gemeente van groot belang. De 

aanpassing van N201 waar de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid mee zou verbeteren moet nu 

echt door de provincie worden opgepakt. Maar er moet aandacht zijn voor de situaties binnen onze 

dorpen. We willen onder andere een totaalscan om veilige wegen te realiseren voor autoverkeer en 

fietsers, voldoende parkeerplaatsen voor auto en fiets en een goed op de steden om ons heen 

aangesloten openbaar vervoer. 

Duurzaamheid 

We maken werk van duurzaamheid en gaan ons inzetten om de bepaalde doelstellingen te halen. De 

gemeentelijke ambitie moet aansluiten op de landelijke. We willen hierom richten op klimaatneutraal 

in 2050 en dus terugkomen op de eerder door de raad vastgestelde hogere ambitie van 2040. Dit 

neemt niet weg dat we actief moeten stimuleren duurzaamheidsverbeteringen door te voeren. 

Initiatieven moeten dan ook worden ondersteund. Het isoleren van woningen en bedrijven en het 

plaatsen van zonnepanelen op daken moet volop aandacht krijgen. Voor windturbines is er geen 

plaats in de gemeente, maar we gaan aan de slag met het in de vastgestelde zoekgebieden kijken 

naar opties voor opwek van elektriciteit door zonnevelden. Draagvlak blijft essentieel.    
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Schone dorpen 

Wegen en dorpen moeten schoon zijn. Voldoende afvalbakken in de dorpen zijn hierbij belangrijk 

maar ook de wijze waarop wij omgaan met afval. Zo min mogelijk restafval is het uitgangspunt. Dit is 

niet alleen goed voor het milieu omdat er dan zoveel mogelijk hergebruik kan plaatsvinden maar het 

scheelt ook aanzienlijk in de kosten. De manier waarop we hier invulling aan geven willen we opnieuw 

bekijken. Het kunnen afvoeren van afval moet laagdrempelig en frequent kunnen plaatsvinden. 

Gezondheidszorg 

Inwoners die hulp nodig hebben moeten dit laagdrempelig, snel en zo passend mogelijk ontvangen. 

Hiermee zijn inwoners het beste geholpen en kan zwaardere en ook duurdere zorg zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Dit vraagt om een duidelijke en dienstverlenende aanpak en rolverdeling van 

betrokken partijen waar we ons extra voor in gaan zetten. 
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Veiligheid en Vrijheid 
Een veilige Ronde Venen 

In alle dorpen van De Ronde Venen moet iedereen zichzelf en vrij kunnen zijn. Vrij om jezelf te 

ontwikkelen, vrij om te ondernemen, vrij om te genieten van je eigen huis, tuin en/of al het moois in 

onze gemeente. Ongeacht seksuele geaardheid, geloof, huidskleur of levensovertuiging.   

Een van de belangrijkste voorwaarde voor deze vrijheid is veiligheid. Zonder veiligheid is er geen 

vrijheid om jezelf te zijn, vrijheid om je bedrijf groot te maken, vrijheid in eigen huis, vrijheid om je 

mening te uiten of vrijheid om je kinderen op straat te laten spelen. Als die veiligheid er niet is 

ondermijnt dit direct het krijgen van gelijke kansen.  

Veiligheid is een breed begrip. Het gaat natuurlijk over de veiligheid van het individu maar ook over 

het aanpakken van criminaliteit, overtredingen en overlast en over meer dan dat. Ondermijning waar 

de bovenwereld onder druk wordt gezet om geld wit te wassen, georganiseerde misdaad, huiselijk 

geweld maar ook over het beheersen van nieuwe risico’s als gevolg van innovaties als de 

energietransitie en klimaatverandering.  

VVD De Ronde Venen staat voor vrijheid en veiligheid. Dat is niet alleen een taak van de gemeente, 

politie, brandweer of andere hulpdiensten maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, 

ondernemers, veiligheidsdiensten en overheid. Daar waar het kan en waar het van meerwaarde is 

kan door middel van het keurmerk veilig ondernemen worden samengewerkt.   

Toezicht en handhaving, voorlichting en adequate aanpak van veiligheidsvraagstukken is waar VVD 

De Ronde Venen extra op wil inzetten. 

Iedereen moet zichzelf kunnen zijn 

► Iedereen moet zichzelf veilig voelen, of dat nou op het werk is, in onze dorpen of thuis. Helaas is 

dit niet altijd vanzelfsprekend. Hier moet aandacht aan gegeven worden door voorlichting, 

signalering en ingrijpen als dat noodzakelijk is. Actieve voorlichting over het kunnen signaleren 

van huiselijk geweld, kindermishandeling en de rol van veilig thuis. 

 

► De gemeente moet een inclusief gemeentelijk beleid voeren. Voor jongeren, senioren en met 

aandacht voor LHBTI+ personen, waarbij het accent ligt op het bevorderen van veiligheid. Ook 

bevordering van inclusief beleid richting verenigingen en ondernemers is een taak voor de 

gemeente.  

 

► Voorlichting over seksuele intimidatie aan alle basisscholen en middelbare scholen is ook 

noodzakelijk. 

Aanpak overlast en veel voorkomende criminaliteit 

► Halt, voorlichting en inzet maatschappelijk. Door Halt in te zetten voor vroegtijdig pedagogisch 

ingrijpen en probleemgerichte voorlichting versterkt de gemeente De Ronde Venen de integrale 

wijkgerichte aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Met de juiste ketenpartners, zoals 

politie, sociale wijkteams, jongerenwerkers, straatcoaches en Halt bouwt de gemeente aan 

veilige, rechtvaardige en leefbare wijken. 

 

► Jongeren die naar Halt verwezen worden moeten zoveel mogelijk worden ingezet voor een 

maatschappelijke uitvoering van hun taak, de gemeente moet hierin faciliteren. 
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Aanpak georganiseerde misdaad en ondermijning 

► Ondermijning, ofwel het steeds meer verweven raken van de onder- en bovenwereld vraagt om 

een stevige aanpak. Ook in onze gemeente. De centrale ligging van onze gemeente en het grote 

buitengebied maken ons een aantrekkelijke gemeente voor criminele activiteiten. Toezicht zal dus 

ook in de buitengebieden stelselmatig moeten plaatsvinden. We willen hier extra capaciteit voor 

vrijmaken. 

 

► Cameratoezicht om criminaliteit en inbraken te bestrijden is wat de VVD betreft een Prio, 

vanzelfsprekend moet er wel worden voldaan aan de privacyregels. Het keurmerk veilig 

ondernemen en veilig buitengebied kan helpen om een integrale aanpak te realiseren. 

 

► De inzet van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 
(BIBOB) is hierbij een belangrijk middel. Jaarlijks rapporteren gemeente, politie en 
openbaar ministerie over de resultaten. 
 

► Cyberveiligheid; De wereld is mede door internet met elkaar verbonden, dit geeft veel voordelen 

maar het brengt ook risico’s met zich mee. Steeds vaker zijn mensen de dupe van kwaadwillende, 

WhatsApp fraude, hacks van ondernemers enz. Voorlichting over het herkennen en beschermen 

is belangrijk en daar zullen alle mogelijke kanalen voor moeten worden ingezet en samenwerking 

worden gezocht met rijk, andere gemeenten, politie en veiligheidsregio. 

Handhaving en opsporing 

► Handhaving en veiligheid moeten een topprioriteit zijn voor het college, deze is nu versplinterd 

door de organisatie heen. We willen dat alle handhavingstaken worden ondergebracht bij een 

wethouder zodat er integrale uitvoering en eenhoofdige verantwoordelijkheid ontstaat. Dit moet in 

afstemming met de burgemeester als verantwoordelijke voor openbare orde. 

 

► Meer handhavers (BOA’s) op straat, ook op de Vinkeveense plassen en in het buitengebied. Deze 

handhavers werken nauw samen met de politie. 

 

► Het bieden van stageplaatsen voor BOA’s, zoals dat reeds het geval is, moet wat de VVD betreft 

doorgezet worden. Uitbreiding zou wat de VVD betreft goed zijn. Het is belangrijk om bij te dragen 

aan het opleiden van BOA’s en zorgt ook voor meer boa’s op straat.  

 

► Jongerenwerk of jeugd-BOA’s blijven belangrijk voor de inzet in onze gemeente. Rondom 

winkelcentra moeten jongeren geholpen worden om de grenzen te leren kennen en waar grenzen 

stelselmatig overtreden worden met overlast tot gevolg moet worden ingegrepen.   

 

► Vinkeveense plassen; we willen het vaartoezicht op de Vinkeveense plassen in eigen beheer van 

de gemeente gaan laten uitvoeren. In plaats van het onder te brengen bij het recreatieschap.  

 

► Om toezicht te kunnen houden en te kunnen optreden bij noodsituaties willen wij dat er een 

multifunctioneel gebouw gerealiseerd gaat worden op eiland vier. Dit gebouw moet dan naast 

ruimte voor de toezichthouders ook ruimte bieden voor andere hulpdiensten als brandweer, politie 

en de reddingsbrigade. 
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Nieuwe risico’s en (brand) veilig leven 

► Energietransitie; de energietransitie is in volle gang en gaat snel.  Aandacht voor veiligheid is 

hierbij ontzettend belangrijk maar loopt vaak achter. Wat zijn de risico’s van bijvoorbeeld 

zonnepanelen als ze bij brand betrokken raken, van buurtaccu’s en waterstof. We willen zorgen 

voor actieve voorlichting in samenwerking met de veiligheidsregio. 

 

► De invoering van de omgevingswet waarmee 26 wetten en vele verordeningen opgaan in een wet  

mag de aandacht voor veiligheid niet doen verminderen. Ontwikkelingen in de maatschappij gaan 

sneller dan de aanpassingen in de regelgeving. Daarom moet men niet uitsluitend kijken naar de 

letter van de wet maar ook handelen naar de bedoeling ervan, namelijk het verkrijgen van veilige 

bouwwerken.  

 

► Langer zelfstandig wonen; we worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. Dit vraagt om 

aandacht voor nieuwe vormen van ondersteuning en hulpverlening. In de traditionele denkwijze 

kan je in bij een noodgeval hulp krijgen van politie, brandweer of ambulance maar dat is niet altijd 

nodig. Soms kan een handje genoeg zijn, iemand die even helpt om op te staan, een boodschap 

te doen of om iets zwaars te verzetten. We willen kijken of het opzetten van een 

hulpverleningsteam door inwoners mogelijk is om juist laagdrempelige hulpverlening mogelijk te 

maken, waar mogelijk in combinatie met vrijwilligers die zich al inzetten voor reanimatieteams 

en/of burgernet. 

 

► AED; bij een hartstilstand telt iedere seconde. Hoe eerder er hulp is en de reanimatie gestart kan 

worden, hoe beter. Inwoners kunnen hierbij helpen, met een reanimatiediploma AED kan iedereen 

zich aanmelden als burgerhulpverlener. Dit kan via hartslagnu.nl. We vinden het niet alleen 

belangrijk dat er voldoende hulpverleners zijn maar ook voldoende AED’s, alle zogenaamde “witte 

vlekken” moeten nu echt worden opgelost zodat overal en 24 uur per dag AED’s beschikbaar zijn 

op korte afstand. Hiermee is burgerhulpverlening mogelijk en van grote meerwaarde. Daarnaast 

willen we duidelijk aangegeven huisnummers, zodat burgerhulpverleners en hulpdiensten snel ter 

plekke kunnen zijn. We willen dat hier gericht campagne voor wordt gevoerd. 

 

► De brandweer is onderdeel van de veiligheidsregio maar de brandweervrijwilligers wonen 

allemaal in onze dorpen. Dit zijn professionals die mogelijk bij kunnen dragen aan het opzetten 

en uitvoeren van bovenstaande ontwikkelingen en ze moeten daar ook bij betrokken gaan worden. 

 

► Gemeentebestuur en raad dienen direct betrokken te blijven bij de brandweer, haar taken, 

huisvesting en ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio. Zeker ook bij onderwerpen met impact 

op onze leefomgeving en op onze brandweervrijwilligers. Hierbij kan gedacht worden aan het 

beleidsplan, het dekkingsplan, risicoprofiel en de discussie rondom taakdifferentiatie.     

 

► Klimaatverandering; we zien al langere tijd dat het weer verandert. Hetere zomers of juist heftigere 

regenbuien zijn hier voorbeelden van. Het is van belang dat goed wordt voorbereid op de 

consequenties. 

 

o Waterafvoer moet meer aandacht krijgen, bij de inrichting van straten, wijken en 

noodvoorzieningen. Belangrijke partner zijn de waterschappen en er zal dus ook 

gezamenlijk moeten worden opgetrokken. Zowel voor de gemeente als voor inwoners en 

ondernemers ligt hier een belangrijke taak om te zorgen dat we geen extreme overlast 

gaan ervaren. Voorlichting op dit gebied is ook belangrijk. 

 

o Er moet gezorgd worden voor voldoende groenvoorzieningen, niet alleen om water op te 

kunnen nemen maar ook om te zorgen voor verkoeling en schaduwplekken. 
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Economie en Banen 
Economie en banen in onze mooie dorpen 

Ondernemerschap en ondernemers zijn van groot belang voor onze gemeente. VVD De Ronde 

Venen wil zoveel mogelijk ruimte bieden om in onze gemeente succesvol te zijn en te kunnen groeien. 

Dit vraagt van de gemeente om samen met de ondernemers(verenigingen) een heldere toekomstvisie 

voor de langere termijn te formuleren zodat je weet waar op gericht moet worden.  

De VVD is trots op onze ondernemers, ze zorgen niet alleen voor banen voor inwoners, stageplaatsen 

voor jongeren maar ondersteunen ook allerlei maatschappelijke activiteiten van verenigingen en 

(sport) evenementen. Omdat lokale ondernemers zo belangrijk zijn moeten ze ook eerlijke kansen 

krijgen bij opdrachten vanuit de gemeente en betrokken worden bij vraagstukken. Voordelen zijn 

alleen al de lokale binding en betrokkenheid, de kansen voor ondernemers en hiermee voor 

werkgelegenheid en het is duurzaam door minder vervoersbewegingen. 

Ook de agrarische ondernemers zijn van groot belang zijn voor onze gemeente. Zij dragen niet alleen 

bij aan de voedselvoorziening maar onderhouden en borgen ons gemeentelijk karakter en mooie 

unieke landschap. Wat de VVD betreft blijven we gewoon genieten van koeien en schapen in de wei. 

Bij toekomstige ontwikkelingen van natuur zal het effect op mogelijkheden van agrariërs expliciet 

moeten worden meegewogen.    

Voor winkeliers binnen onze gemeente is het belangrijk dat winkelgebieden aantrekkelijk en vrij 

toegankelijk blijven, parkeren moet in de winkelgebieden gratis blijven door blauwe zones en de inzet 

van toezicht en handhaving moet overlast en overtredingen voorkomen.  

Het bedrijventerrein in Mijdrecht moet wat de VVD betreft de mogelijkheid krijgen om uit te breiden 

en te kunnen groeien naar een vooruitstrevend, duurzaam, toekomstbestendig bedrijventerrein met 

vernieuwde bedrijvigheid. De kleinere bedrijventerreinen in Abcoude en Vinkeveen moeten worden 

behouden waarbij een gezamenlijk afgestemde visie voor de toekomst kan zorgen voor 

toekomstgerichte waarborging.   

Een overheid die er is voor ondernemers 

► Veel ondernemers merken nog de nasleep van de coronacrisis. Ondernemers hebben de steun 

van de overheid nodig, ruimte om te kunnen ondernemen en mogelijk maatwerk om goed uit de 

coronacrisis te komen. 

 

► Creativiteit en vrijheid is de norm bij de VVD. Zeker voor ondernemers. Daar horen geen 

verstikkende regels bij. Daarom pleit de VVD voor ruimte voor mkb’ers waarbij gestuurd wordt op 

hoofdlijnen, en niet op detail.  

 

► De dienstverlening voor ondernemers moet veel beter. Aanvragen van vergunningen moeten snel 

en adequaat worden opgepakt. Gedacht moet worden in mogelijkheden. De uitbestede taken aan 

de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) moeten waar mogelijk worden teruggehaald naar de 

gemeente met als doel meer betrokkenheid en korte lijnen. 

 

► Onnodige bureaucratie moet verdwijnen. 

 

► De VVD wil leges, heffingen en andere belastingen voor bedrijven niet onnodig duur maken.  
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► Lokale ondernemers moeten als eerste betrokken worden bij gemeentelijke opdrachten en 

opgaven. De duurzaamheidsopgave die we met z’n allen hebben is hier een goed voorbeeld van. 

In plaats van vroegtijdige aansluiting bij landelijke initiatieven als “winst uit je woning” zouden juist 

lokale ondernemers moeten worden betrokken. Ze moeten een kans krijgen om mee te denken 

over mogelijkheden en een aanbod kunnen doen. Ook moeten lokale ondernemers expliciet de 

mogelijkheid krijgen om in te kunnen schrijven voor gemeentelijke opdrachten. Vanzelfsprekend 

alleen waar dat de regelgeving niet in de weg zit (bijvoorbeeld de verplichting tot (Europese) 

aanbesteding). Ook moeten hun mogelijkheden worden meegenomen in communicatie uitingen 

van de gemeente.  

 

► VVD De Ronde Venen wil meer oog voor agrariërs, zij moeten ruimte krijgen om te innoveren. 

Deze innovaties verminderen ook de “negatieve effecten” van de sector op gebied van uitstoot. 

Hierover het gesprek voeren met deze ondernemers is van belang.  

Vestigingsklimaat 

► Veel mooie ondernemingen hebben zich gevestigd binnen onze gemeente, toch heeft onze 

gemeente het in zich om een nog aantrekkelijkere vestigingsplaats te worden. Hier is wel wat voor 

nodig, een heldere toekomstvisie op de bedrijventerreinen met vooruitstrevende, duurzame en 

toekomstgerichte insteek. Deze visie moet in samenspraak met de ondernemersverenigingen 

worden opgesteld. 

 

► Al langer is de uitbreiding van het bedrijventerrein Mijdrecht onderwerp van gesprek, niet alleen 

binnen de gemeente maar ook in afstemming met de provincie. Dit is een goede zaak en moet 

ook concreet gemaakt worden met aansluiting op de visie. 

 

► Winkels moeten zelf kunnen bepalen wanneer zij open zijn tussen 06.00 uur en 22.00 uur, een 

beperking op de zondag is niet meer van deze tijd, niet goed voor de inwoners, niet goed voor de 

ondernemers en niet duurzaam omdat veel inwoners naar buurgemeenten rijden waar winkels 

zondagmorgen wel open zijn. 

 

► De horeca kent nu sluitingstijden van 02.00 uur en 04.00 uur in de weekenden (met uitzondering 

van terrassen waar 00.00 uur van toepassing is) waarbij vanaf 02.00 uur sprake is van uitsluitend 

eenrichtingsverkeer, dus alleen uitstroom. Door deze tijden wordt overlast veroorzaakt doordat 

bezoekers in één keer de zaak moeten verlaten. De VVD wil het eenrichtingsverkeer vanaf 02.00 

uur handhaven maar de sluitingstijd overlaten aan de ondernemer zelf.  

 

► Voor startups moet ruimte geboden worden.  

 

► Bedrijfswoningen bij agrarische ondernemers zijn van belang om opvolging te kunnen 

waarborgen, waar mogelijk moet deze ruimte onder voorwaarden geboden worden. 

 

► Openbaar vervoer en bereikbaarheid. Goede aansluitingen van Openbaar Vervoer en goede en 

veilige wegen voor (vracht)verkeer en fietsers zijn belangrijke voorwaarden om succesvol te 

kunnen ondernemen. Hier valt nog veel te verbeteren wat we onder verkeer en vervoer verder 

uitwerken.  

 

► Goede internetvoorzieningen zijn primaire noodzaak, daar waar dit nog niet gerealiseerd is moet 

dit alsnog gebeuren. Glasvezel, ook in de buitengebieden, moet wat de VVD betreft beschikbaar 

zijn. 
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Toerisme 

► Toerisme biedt kansen voor ondernemers. Nu onze buurgemeente Amsterdam het toerisme wat 

terug begint te dringen ontstaan er nieuwe kansen binnen onze gemeente. We hebben prachtige 

gebieden om te fietsen, te wandelen en te varen. Mooie bezienswaardigheden waaronder de 

stelling van Amsterdam en gezellige dorpen om in te verblijven. Of je nu wilt verblijven in een 

hotel, op een camping, boot of in een bed and breakfast, alles is te vinden binnen onze gemeente. 

We willen ondernemers uitdagen om mee te denken over mogelijkheden om onze gemeente nog 

aantrekkelijker te maken en te voorzien in de behoeften. Uitgangspunt is wel dat het geen 

(extreme) overlast veroorzaakt. 

 

► Vinkeveense plassen; er moet een duidelijke toekomstvisie komen over de Vinkeveense plassen 

en de mogelijkheden voor activiteiten. Goede voorlichting aan recreanten is hierbij van belang om 

duidelijk te maken wat wel en wat niet kan om overlast te voorkomen. Denk aan geluid, afval, 

snelheid en sanitaire voorzieningen. 

 

► Camperplaatsen; er worden steeds meer campers aangeschaft en veel mensen trekken er op uit 

met een camper. Goede voorzieningen voor campers zou een aanwinst zijn en voorzien in een 

behoefte.  

 

► Voor Airbnb zal beleid moeten worden opgesteld. Wat willen we wel en wat willen we niet toestaan 

in de gemeente. Wat de VVD betreft mag Airbnb niet resulteren in het onttrekken van woningen 

aan de woningmarkt die onder de 500.000 euro kosten 

 

► Bed & Breakfast en de mogelijkheden tot kamperen bij de boer voorzien ook in een behoefte. De 

VVD wil dat initiatieven van agrariërs die hier iets mee willen vanuit de gemeente worden 

ondersteund door mee te denken over de mogelijkheden. De veiligheid van 

verblijfsaccommodaties moet altijd gegarandeerd zijn. 

 

► Toeristenbelasting; de VVD ziet graag een tariefdifferentiatie in de toeristenbelasting. Voor verblijf 

in hotels en voor kort verblijf op andere locaties kan een hoger tarief worden berekend dan voor 

verblijf op bijvoorbeeld campings en langdurig verblijf op locaties (geen hotel).    

Ontwikkelingen en scholing 

► De coronacrisis heeft de manier van werken veranderd, de mogelijkheden tot thuiswerken zijn 

gigantisch uitgebreid en de verwachting is dat dit ook zo zal blijven. Toch kan en wil niet iedereen 

thuiswerken maar wel dicht bij huis. Het is niet ondenkbaar dat er meer behoefte gaat komen voor 

flexkantoren. Dit vraagt ook om flexibiliteit van de gemeente bij gebruiksbestemmingen. 

 

► Techniekonderwijs is van groot belang, veel van de ondernemers in onze gemeente kampen al 

met tekorten. Aandacht en ondersteuning van techniekonderwijs moet plaatsvinden. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld al met de Techniek drie daagse. 

 

► Wij gaan ons inzetten om voorlichting over de agrarische sector aan kinderen en jongeren te 

realiseren. Het is belangrijk dat zij weten waar voedsel vandaan komt. Dit moet samen met 

agrariërs worden vormgegeven. 

 

► Wij willen de beschikbaarheid van voldoende stageplekken stimuleren door hier actief aandacht 

voor te vragen in de afstemming met ondernemers(verengingen). 
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Bouwen en Wonen 
Een woonbeleid dat werkt voor iedereen 

De woningmarkt moet werken voor iedereen in De Ronde Venen. Dat betekent woningen voor 

mensen met een laag-, midden en hoog inkomen. Of je nou leraar, winkelmedewerker, starter, 

alleenstaand of met een gezin bent, iedereen moet een betaalbare woning kunnen vinden. Een 

woning waar je veilig en prettig kan wonen. Een woning waar goede voorzieningen in de buurt zijn 

zoals scholen, kinderopvang en openbaar vervoer. Een woning die betaalbaar is en past bij je 

inkomen. 

Onze acht unieke dorpen zijn een fijne omgeving om in te wonen. Een prachtige plek in Nederland 

waar je tot rust kunt komen. Onze jongeren zouden hier graag blijven wonen of ze willen terugkomen 

na hun studie. Jonge gezinnen komen hierheen op zoek naar ruimte. Senioren willen hier in hun 

vertrouwde omgeving blijven wonen of verhuizen naar een meer passende woning. Hiervoor zijn er 

wel voldoende woningen nodig. De VVD wil dat de woningmarkt werkt voor iedereen. Een markt waar 

iemand met een normaal inkomen een goede woning kan kopen. Een markt waar ontwikkelaars 

helpen om meer goede woningen te bouwen. Ontwikkelaars en corporaties zijn nodig voor het 

bouwen van woningen. 

Al heel lang en veel wordt er gesproken over woningbouw, bouwen, bouwen en nog eens bouwen en 

er gebeurt ook wel wat maar nog lang niet genoeg. Wat de VVD betreft moet creatief gekeken worden 

naar mogelijkheden buiten de huidige bebouwingsgrenzen en druk worden gezet op de provincie. 

Tenslotte vindt de provincie ook dat er meer woningen moeten komen maar vervolgens krijgen de 

gemeenten niet voldoende ruimte. Uitbreidingslocaties moeten wel verantwoord zijn en het karakter 

van de gemeente niet beschadigen. Er moet groene ruimte blijven tussen wegen en woonwijken en 

ook binnen woonwijken is groenvoorziening van groot belang. Evenwicht tussen woningbouw en 

natuur is het uitgangspunt. 

Meer woningen 

► Om meer woningbouw mogelijk te maken wil de VVD dat buiten de vastgestelde gebieden waar 

op dit moment gebouwd mag worden, meer gebouwd wordt. Omdat dit door de provincie bepaald 

wordt vraagt dit om een actieve lobby. 

 

► De VVD wil dat er in overleg met de eigenaren en provincie in ieder geval gekeken gaat worden 

naar de mogelijkheden voor woningbouw in de zogenaamde driehoek tussen Wilnis en Mijdrecht, 

het terrein van voormalig Pothuizen in Amstelhoek, de BON gronden in Abcoude, het VOBI-terrein 

in Vinkeveen, het voormalige terrein van de Adelaar in Vinkeveen. 

 

► Ook willen we dat er gekeken gaat worden naar de verplaatsingsmogelijkheden van de huidige 

sportvelden van CSW en Argon. Onderzocht moet worden of die velden (deels) verplaatst zouden 

kunnen worden waardoor woningbouw op die locaties mogelijk wordt. Voorwaarde is wel dat de 

sportvelden daadwerkelijk naar tevredenheid van de partijen ergens anders gevestigd kunnen 

worden. Hier kan worden gedacht aan de randen van het industrieterrein. 

 

► De VVD wil dat bij het bouwen van nieuwe woningen rekening wordt gehouden met de 

parkeergelegenheid. We vinden dat iedereen zijn auto in de buurt van hun eigen huis kwijt moet 

kunnen. 
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► Op geschikte locaties moet worden nagedacht over bij onze dorpen passende 

appartementencomplexen. Denk hierbij aan de appartementen op de Maricken in Wilnis. Senioren 

en jongeren hebben niet altijd behoefte aan een tuin en het is hierdoor mogelijk om extra woningen 

te realiseren. 

 

► Bij de bouw van nieuwe woningen moet niet alleen naar de grotere dorpen worden gekeken. De 

VVD vindt dat ook moet worden gekeken naar de mogelijkheden in of vlak bij onze kleinere dorpen 

zoals De Hoef, Baambrugge, Amstelhoek of Waverveen. Een groter inwonersaantal betekent ook 

een levendiger dorp. Initiatieven moeten dan ook gesteund worden met goede participatie van 

omwonenden. 

 

► De verkoopprijs van een gemiddelde woning in De Ronde Venen was in 2017 ruim 350.000 euro. 

In 2020 was dit ruim 500.000 euro. Dat terwijl iemand met een inkomen van 50.000 euro ongeveer 

de helft van dit bedrag kan lenen bij de bank. Dit maakt het voor doorstromers of starters 

ontzettend lastig op de woningmarkt in De Ronde Venen. Het is daarom belangrijk dat de 

woningmarkt gaat werken voor de middenklasse. Zij vallen nu tussen wal en schip. 

 

► Het wijzigen van bestemmingen moet, waar dat past, geen knelpunt opleveren om woningbouw 

mogelijk te maken. 

 

► Levensloopbestendig bouwen van woningen heeft aandacht nodig. Hierbij kan gedacht worden 

aan de behoefte die er is als je langer zelfstandig blijft wonen, meer thuiswerkt of in huis zorg 

nodig hebt. 

Woningen voor starters 

► De VVD wil meer betaalbare woningen voor starters. 

 

► De VVD wil dat wordt gekeken naar de mogelijkheden rondom tijdelijke woningen. We zien dit als 

een serieuze optie. Een goed voorbeeld zijn de voormalige containerwoningen op het 

Kloosterplein in Vinkeveen. 

 

► De gemeente biedt starters de mogelijkheid om aanspraak te doen op de starterslening. De VVD 

wil dat deze optie meer wordt gecommuniceerd richting starters binnen onze gemeente. 

Woningen voor senioren 

► De VVD wil meer geschikte woningen voor senioren. Bij woningbouw houden we meer rekening 

met woningen die geschikt zijn om langdurig zelfstandig thuis in te wonen. 

 

► Steeds meer senioren willen niet verhuizen uit hun huidige woning. De VVD wil dat wordt gekeken 

naar passende woonvormen die hier rekening mee houden. 

 

► We willen kijken naar alternatieve woonvormen voor senioren, zoals bijvoorbeeld Kangoeroe 

woningen.  
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Verkeer en vervoer 
Bereikbaarheid 

De VVD wil dat alle acht dorpen goed bereikbaar zijn. Goede vervoersmogelijkheden geven vrijheid 

en zijn noodzakelijk om naar het werk te kunnen gaan, op visite te kunnen gaan, boodschappen te 

doen of een dagje op stap te gaan. Voor ondernemers is bereikbaarheid ook van essentieel belang 

om te kunnen ondernemen.  

We willen goede, snelle en veilige verbindingen. Zowel als het gaat om gemotoriseerd wegverkeer, 

fietsverkeer of openbaar vervoer. De gemeente heeft een belangrijke rol om dit mogelijk te maken. 

Het is belangrijk dat oplossingen worden bedacht die de bereikbaarheid binnen de gemeente 

verbeteren. Hiervoor is ook afstemming nodig met de provincie die verantwoordelijk is voor de 

provinciale wegen en het openbaar vervoer. 

De strekking van de bocht bij Mijdrecht, verbeteren van de oversteek bij de N212 en het verbeteren 

van de op- en afritten bij de N201 duurt veel te lang. We moeten bij de provincie aan blijven dringen 

dat snelle aanpak noodzakelijk is om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming gigantisch veel te 

verbeteren. 

Aandacht voor verkeer en vervoer bij het bouwen van nieuwe woningen is ontzettend belangrijk. Ook 

moet er aandacht zijn voor voldoende parkeerplaatsen en oplaadpunten voor bijvoorbeeld elektrische 

auto’s en fietsen. 

Vervoer voor iedereen 

► De VVD is voor de strekking van de buslijnen van Mijdrecht naar Amsterdam. We willen wel dat 

de reistijd die je hiermee bespaard (en dus kosten) wordt geïnvesteerd in meer ritten op de drukke 

momenten. Niet in uitbreiding van openbaar vervoer ergens anders in de provincie. 

 

► De VVD wil de flexbus uitbreiden. Het is belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van het 

openbaar vervoer en overal in de gemeente kan komen. Met behulp van de flexbus heeft iedereen 

de vrijheid om te reizen en is het mogelijk om de gestrekte buslijnen te bereiken.  

 

► De VVD wil dat de bocht van de N201 bij Hofland in Mijdrecht snel wordt aangepakt, evenals de 

op- en afritten bij Vinkeveen en de oversteek bij de N212. Daarom blijven we actief het gesprek 

voeren met de provincie om deze knelpunten aan te pakken en de leefbaarheid, veiligheid en 

doorstroming te beteren. Bereikbaarheid van, en doorstroming op toegangswegen is belangrijk. 

 

► De VVD vindt het belangrijk dat wordt geïnvesteerd in een toekomstbestendige infrastructuur, die 

kan inspelen op de vraag naar mobiliteit. We zetten in om het gebruik van duurzame 

brandstofbronnen voor auto’s en vrachtauto’s mogelijk te maken. Hierbij moet gedacht worden 

aan laadpalen, waterstofpunten en slimme ondersteuning voor het verbinden van de verschillende 

vervoersmiddelen.  

 

► De VVD wil voldoende parkeergelegenheid in De Ronde Venen. Een auto is voor veel mensen 

gewoon nodig en betekent vrijheid. Voor voldoende parkeergelegenheid zoeken we de juiste 

balans tussen woongenot en groen. 

 

 

► We zien als VVD ook dat onder jongeren de behoefte naar andere vormen van mobiliteit groeit. 

Daarom is het belangrijk dat hierin geïnvesteerd wordt. Deze andere vormen dragen bij aan een 

betere leefbaarheid in onze dorpen. 
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► We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Goede 

aansluitingen op zowel Utrecht als op Amsterdam en daarmee ook met het treinstation in Abcoude 

moeten worden verbeterd. 

 

► De tram doortrekken vanuit Uithoorn naar Mijdrecht is niet realistisch. Een goede busverbinding 

is dat wel. Daarom willen we dat vanuit De Ronde Venen goede busverbindingen zijn richting 

Uithoorn. 

Veiligheid in het verkeer en op straat 

► De VVD blijft aandacht geven aan verkeersveiligheid en parkeren rondom scholen. We roepen 

inwoners op om hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. 

 

► De VVD wil dat bij het onderhoud van wegen ook aandacht gegeven wordt aan veilige en 

toegankelijke stoepen. Hier staat voorop dat gebruikers van rolstoelen of andere hulpmiddelen 

hier veilig gebruik van kunnen maken. 

 

► De VVD wil dat iedereen veilig over straat kan, ook in het verkeer. We willen dat de 

oversteekplaatsen in onze gemeente veilig zijn en dat voetgangers gewoon een zebrapad kunnen 

oversteken. Een veilige woonwijk is ons uitgangspunt. 

 

► De fietspaden in De Ronde Venen worden steeds drukker. De VVD wil dat wordt nagedacht over 

oplossingen voor onveilige fietsroutes zoals de industrieweg in Mijdrecht. Hiernaast willen we de 

uitbreiding van recreatieve fietspaden onderzoeken. 

 

► Veiligheid in het verkeer is voor ons een prio. We willen dat beleid wordt gemaakt voor goede 

plannen met betrekking tot verkeersveiligheid.  

 

► Verkeersveiligheid in z’n totaliteit vraagt om een strategisch verkeersplan. Niet per stukje weg op 

basis van een melding iets aanpakken maar een totaalscan om het geheel te bekijken en hier 

plannen op te maken. 

Van dorp tot dorp 

► De VVD wil dat iedereen veilig over straat kan, ook in het verkeer. Daarom moeten de regels in 

het verkeer beter worden gehandhaafd. Voetgangers moeten weer gewoon een zebrapad kunnen 

oversteken zonder dat ze omvergereden worden.  

 

► De maximumsnelheid voor auto’s en scooters moet ook in de bebouwde kom worden 

gehandhaafd. Het is levensgevaarlijk om te hard te rijden. 

 

► Snelheidsovertredingen in woonwijken worden over het algemeen door inwoners zelf gemaakt. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken is noodzakelijk. Wel kan er door middel 

van voorlichting aandacht gegeven worden aan de vreselijke gevolgen die te hard rijden in de 

wijken kan hebben. 

 

► 30km zones zijn maatwerk. De VVD is tegen een generieke snelheidsverlaging. Voor- en nadelen 

dienen goed overwogen te worden voor besluitvorming. Hierbij moeten ook de gevolgen voor de 

aanrijtijden van hulpdiensten (inclusief vrijwilligers van de brandweer die naar kazernes moeten) 

worden meegewogen, de effecten voor leveranciers, de effecten voor het openbaar vervoer en 

de effecten als gevolg van het inrichten van een 30 km zone. 
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Gelijke kansen en Onderwijs 
Gelijke kansen en goed onderwijs 

Goed onderwijs is de beste manier om het meeste uit jezelf te halen. Kinderen kunnen zichzelf 

ontplooien door goed onderwijs en het zorgt voor gelijke kansen. Niet iedereen is gelijk waardoor 

individuele begeleiding en motivering noodzakelijk is. Door kinderen te stimuleren hun interesses en 

passie te volgen zal de meest optimale ontwikkeling plaatsvinden.   

Het huidige onderwijs leidt soms tot grote verschillen, leerlingen worden onvoldoende uitgedaagd en 

krijgen niet altijd passend onderwijs. Wat de VVD betreft moet het onderwijs gericht zijn op het beste 

halen uit leerlingen. Kinderen moeten op hun kwaliteiten en als individuen worden beoordeeld. 

Technisch en praktisch onderwijs en de kansen die dat met zich meebrengt moeten ook onderdeel 

uitmaken van de lessen.  

Pestgedrag op scholen mag nooit getolereerd worden en dient hard te worden aangepakt als dat toch 

het geval is. Door voorlichting op scholen, onder andere door bureau Halt, moeten kinderen leren wat 

de normen en waarden zijn en welke risico’s ze lopen. Vanzelfsprekend mag geloofsovertuiging, 

sekse, seksuele geaardheid of welke andere vorm van discriminatie nooit voorkomen. 

School op eigen kracht 

► Scholen vormen een belangrijke basis als plaats van samenkomst en ontwikkeling in onze dorpen 

en plaatsen om ons heen. Als VVD zien we het belang van goed bereikbare scholen. 

Onafhankelijke scholen in de dorpen, die zelfredzaam zijn en voldoende leerlingen bevatten is het 

uitgangspunt. Waar nodig moeten fusies van scholen mogelijk zijn om de kwaliteit van het 

onderwijs in de dorpen voldoende te waarborgen. 

Basisschool en middelbare school 

► De VVD vindt dat talent de ruimte moet krijgen, ongeacht de achtergrond van het kind. We willen 

dan ook dat er op scholen gekeken wordt naar de mogelijkheden die er zijn om elk kind te laten 

groeien in zijn of haar talenten. 

 

► Voldoende en kwalitatieve leerkrachten zijn van belang. Daar waar dit onder druk komt te staan 

moet gekeken worden naar passende oplossingen.  

 

► Eventuele taalachterstanden moeten worden aangepakt voordat kinderen naar de basisschool 

gaan. Samenwerking tussen scholen, ouders, bibliotheken en bijvoorbeeld Tympaan- De Baat en 

de Bijlestuin is daarbij essentieel. Het betrekken van ouders is ook van belang.  

 

► Onderwijsachterstanden werk je weg met onderwijs. Daarom pleit de VVD voor bijlessen die voor 

iedereen toegankelijk zijn. Ook als ouders dat niet kunnen betalen. Mooie voorbeelden zien we in 

de gemeente van de Bijlestuin en de huiswerkklas bij Tympaan de baat, de VVD steunt deze 

initiatieven van harte. Ook de komende jaren moeten deze faciliteiten dan ook beschikbaar blijven.   

 

► De VVD wil dat alle kinderen zich veilig kunnen voelen op school. Ook hier is vrijheid en 

verdraagzaamheid het uitgangspunt. Daarom wordt er actief ingezet op acceptatie van religie, 

etniciteit, geaardheid en gelijkheid voor iedereen.  
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Aanpak laaggeletterdheid 

► In onze gemeente heeft 8% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Dit zijn inwoners die 

in Nederland geboren zijn en inwoners die later naar Nederland zijn gekomen. Wat de VVD betreft 

geven we ook de komende vier jaar aandacht aan het regionaal programma laaggeletterdheid. 

Hierin staat de aanpak en invulling om iedereen op een laagdrempelige manier te helpen met het 

leren lezen. 
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Duurzaamheid en Milieu 
Het nemen van verantwoordelijkheid 

De VVD wil zich de komende jaren inzetten voor de duurzaamheid en leefbaarheid van De Ronde 

Venen. Initiatieven die de gemeente helpen bij het duurzamer maken willen wij ondersteunen. 

Draagvlak voor initiatieven is voor de VVD erg belangrijk. De uitvoering van plannen moeten 

betaalbaar en behapbaar blijven voor onze inwoners en ondernemers. Hier gaat de VVD voor zorgen 

door met logische en begrijpelijke voorstellen te komen. De meest logische maatregelen zijn gericht 

op het opwekken van zonne-energie, isolatie van woningen en bedrijfspanden en het stimuleren van 

innovatieve technieken. 

Energietransitie 

► De VVD wil dat de (landelijke) klimaatdoelen worden behaald. Energieopwekking binnen onze 

gemeente zal door middel van opwekking door zonne-energie plaatsvinden, niet door middel van 

windturbines. Hierbij is het van belang om oog te hebben voor de schaarse ruimte bij ons in de 

gemeente. De VVD spant zich daarom in om duurzame energie opwek zo goed mogelijk in het 

landschap in te passen waarbij zon op daken de absolute voorkeur heeft.  

 

► Aanvragen van laadpalen en subsidies moet zonder een ingewikkelde procedure mogelijk zijn. 

Volgens de VVD moet dit snel en efficiënt kunnen gebeuren.  

 

► De VVD wil de mogelijkheden van gemeentelijke en overheidsgebouwen benutten voor zonne-

energie. Zo geeft de overheid het goede voorbeeld en dragen wij ook bij aan het opwekken van 

zonne-energie in onze gemeente.  

 

► De VVD pleit ervoor om de ambitie van het zogenaamde spoorboekje naar een klimaat neutrale 

gemeente waarin staat dat de gemeente in 2040 klimaatneutraal moet zijn aan te passen naar 

2050. Hiermee volgen we landelijke afspraken. Dit is noodzakelijk om draagvlak te behouden en 

de belangen van inwoners en ondernemers mee te kunnen nemen. 

 

► Bijkomend voordeel van de energietransitie is dat de inwoners ook lagere energiekosten krijgen.  

 

► De VVD wil inzetten op een evenwichtige energie mix bestaande uit zonne-energie, kernenergie 

en duurzame initiatieven. Innovatie moet ook de volle aandacht krijgen om bij te dragen aan de 

duurzaamheidsopgave. 

 

► De markt voor duurzame energie is volop in ontwikkeling. Inwoners, ondernemers en 

onderzoekers verdienen alle ruimte om hun bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling. Dat is wat 

de VVD betreft belangrijk voor het draagvlak en van de betrokkenheid van inwoners bij de plannen 

van de duurzaamheid. Partijen optimaal betrekken is dan ook essentieel.  

 

► De VVD wil mensen zoveel mogelijk bewust maken van duurzaamheid. Hierbij is goed advies erg 

belangrijk op bijvoorbeeld het gebied van isolatie. 

 

► Mogelijkheden van lokale ondernemers om hieraan bij te dragen moeten actief worden 

meegenomen. 
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Toejuichen en ondersteunen van voorstellen 

► De VVD ziet de dorpsraden als een essentieel onderdeel van de betrokkenheid van inwoners bij 

hun dorp. Wat de VVD betreft zal de gemeente actief de samenwerking opzoeken met 

dorpsraden.  

Afval in de gemeente 

► Schone wegen en wijken maken het prettig om in onze gemeente te wonen of verblijven. Om 

straatafval te voorkomen zijn voldoende afvalbakken en blikvangers in de gemeente noodzakelijk. 

 

► Glasbakken moeten op acceptabele afstand van woningen beschikbaar zijn. 

 

► Als VVD willen wij toewerken naar zo min mogelijk restafval. Dit is niet alleen goed voor het milieu 

maar is ook kostenbesparend. Restafval verwerken (verbranden) is namelijk duur. Alleen al omdat 

de kosten van afvalverwerking 1 op 1 worden doorberekend in de afvalstoffenheffing is zo min 

mogelijk restafval gewenst. 

 

► Restafval moet eenvoudig en frequent kunnen worden afgevoerd. We gaan onderzoeken hoe we 

voor de toekomst zo goedkoop mogelijk met afval om kunnen gaan. Bijvoorbeeld door middel van 

nascheiding, zogenaamd omgekeerd inzamelen of het handhaven van het huidige systeem. Het 

minder vaak ophalen van restafval is voor de VVD geen optie. 

 

► De VVD wil een beter alternatief voor het ophalen van plastic, metaal en drinkpakken (PMD) afval. 

De plastic zakken liggen nu overal, stinken een uur in de wind en zorgen voor rotzooi. 

Bodemdaling 

► De bodemdaling is een probleem in onze gemeente, met name voor de gemeentelijke 

infrastructuur. Er is onvrede dat er binnen De Ronde Venen geen deelname aan een specifieke 

bodemdaling pilot is. De VVD wil daarom meedoen aan een pilot bodemdaling en roept op om 

deze in de volgende raadsperiode van 2022-2026 uit te voeren.   
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Recreatie, Sport, Natuur en Groen 
Recreëren, sporten en genieten 

De Ronde Venen heeft een groot aanbod aan prachtige locaties om van de natuur te genieten en 

om te recreëren. Denk bijvoorbeeld aan de Vinkeveense plassen, de Botshol en het Gein. Het 

behouden en onderhouden van deze locaties is ontzettend belangrijk. We zien namelijk dat steeds 

meer mensen gebruik maken van de recreatiemogelijkheden binnen onze gemeente. De VVD wil 

een duidelijke toekomstvisie voor onze recreatie, zodat we de recreatie kunnen behouden en 

verbeteren.  

Sport en beweging is wat de VVD betreft belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners, van 

jong tot oud. Daarom moet iedereen in hun eigen dorp kunnen sporten en bewegen. Met 

speeltuinen, voetbalveldjes en beweegtuinen maken we dit mogelijk. 

Het groene karakter van De Ronde Venen maakt onze gemeente juist zo bijzonder. Daarom willen 

we kwalitatief en goed onderhouden groen. De dieren van onze inwoners moeten ook de ruimte 

krijgen en worden beschermd. 

Recreatie in onze gemeente 

► De VVD wil onderzoek doen naar de mogelijkheden om gebruikers van openbare 

recreatieterreinen als de zandeilanden financieel bij te laten dragen aan het onderhoud. Ook 

betaald parkeren bij de zandeilanden 4 en 1 zien wij als een optie. Met de mogelijke inkomsten 

kan de gemeente de plassen beter onderhouden en beheren. Dit maakt ons minder afhankelijk 

van de provincie en het recreatieschap. 

 

► Er is behoefte aan verschillende soorten van recreatie. Waar de één vooral rust en stilte zoekt in 

de gemeente wil de andere het liefst hard varen op de Vinkeveense plassen. Het is belangrijk dat 

iedereen kan genieten en daarom willen we dat er een toekomstvisie op recreatie komt die 

invulling geeft aan de verschillende behoeften. Onderwerpen zijn onder andere het gebruik van 

de Vinkeveense plassen, wandel en fietspaden, naturisme, evenementen, wellness, etc.  

 

► Het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen is ontzettend belangrijk. Dit plan geeft aan welke 

mogelijkheden er zijn op gebied van recreatie, verblijf, bebouwing en ander gebruik. Het is van 

belang dat toezicht wordt gehouden op de inhoud het plan. Het bestemmingsplan moet worden 

gehandhaafd.  

 

► We willen ondernemers de ruimte geven om op de zandeilanden passende evenementen te 

organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een foodtruckfestival. 

 

► Er zijn steeds meer Campers in Nederland. Hierdoor ontstaan steeds meer vraag naar 

camperplaatsen met goede faciliteiten. We zien hier kansen voor ondernemers.  

 

► Binnen onze gemeente zijn veel recreatiewoningen. We willen dat in samenspraak met de 

provincie gekeken gaat worden naar welke woningen voor permanente bewoning in aanmerking 

kunnen komen. Die woningen moeten dan wel voldoen aan de eisen. Een pilot in een afgebakend 

gebied, samen met de provincie, is gewenst. Hier moet ook naar het handelingsperspectief voor 

handhaving worden gekeken. 
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Sportieve dorpen 

► De VVD vindt het belangrijk dat iedereen moet kunnen sporten in de gemeente. Daarom willen 

we dat er wordt gekeken naar toekomstbestendige voorzieningen en locaties in samenspraak met 

de sportverenigingen. 

 

► Sport en bewegen is goed voor iedereen zijn gezondheid van jong tot oud. Door sport leer je 

nieuwe mensen kennen, en zorg je ervoor dat je fit en actief blijft. De VVD wil sport zoveel mogelijk 

stimuleren, en mensen uitdagen om te gaan sporten. Dit doen wij door aan te sluiten bij de 

landelijke beweegnorm en invulling te geven aan het nationaal sportakkoord.  

 

► De VVD wil een impuls geven aan een lokaal inclusief sport- en beweegaanbod, door mensen 

met een longziekte of andere aandoening actief deel te laten nemen. Hiervoor willen wij 

beweegcoaches inzetten uit bestaande initiatieven die zijn opgezet door inwoners.  

 

► Verenigingen van klein tot groot verdienen de aandacht, zij vormen met elkaar het sportieve hart 

van onze dorpen waar sporters, vrijwilligers en supporters samen komen.  

 

► Speeltuinen, voetbalveldjes en beweegtuinen dragen bij aan laagdrempelige mogelijkheden van 

bewegen in de wijk. 

 

► Sporten is leuk en gezond, dat moet het voor iedereen zijn ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, 

religie etc. 

 

► Het verbeteren van de gehandicaptensport is voor ons een aandachtspunt. 

Natuur en groen in de gemeente 

► Natuur, recreatie en wonen moet altijd in de juiste balans zijn. Dit vraagt om een brede 

toekomstvisie voor de lange termijn. Dit moet samen met de inwoners, ondernemers, provincie 

en belangenvertegenwoordigers worden bepaald.   

 

► Natuurbeheer is belangrijk om de mooie gebieden zoals de Botshol en het Gein te beschermen.  

 

► Wandelen door de natuur zorgt voor ontspanning. De bestaande wandelroutes binnen onze 

gemeente moeten worden gehandhaafd en indien mogelijk worden uitgebreid.  

 

► Gemeentelijk groen is van groot belang voor de leefbaarheid van onze gemeente. Dit groen moet 

kwalitatief zijn, passend en positief bijdragen aan de leefomgeving. Bomen en struiken zijn hierbij 

belangrijk. Bij de inrichting van nieuwe wijken moet aandacht zijn voor voldoende groen. 

 

► Gemeentelijk groen moet goed onderhouden worden. Hier zetten we ons voor in. Waar dit 

passend is kunnen groenveldjes ontstaan die minder gemaaid worden om hiermee biodiversiteit 

te vergroten.  

 

► Vinkeveense plassen. In het bestemmingsplan Vinkeveense plassen moet de juiste balans tussen 

natuur en recreatie worden gevonden en de concrete invulling worden bepaald. 

Natuurcompensatie rondom het Meertje is wat de VVD betreft een goede optie. 

 

► De VVD wil minder onkruid. We willen dat de straten en stoepen in de gemeente schoon zijn. 

Onkruid zorgt namelijk voor veel frustratie bij onze inwoners. 
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Ruimte voor dieren 

► Hondenbelasting moet worden afgeschaft. 

 

► Onze dorpen moeten niet alleen fijn zijn voor onze inwoners, maar het is ook belangrijk dat dieren 

de ruimte krijgen. Huisdieren zijn voor veel inwoners onderdeel van het gezin. De VVD wil goed 

onderhouden gebieden voor dieren en poepzakjes binnen handbereik. Inwoners zijn namelijk zelf 

ook verantwoordelijk voor het netjes houden van onze gemeente. 

 

► Honden moeten binnen de bebouwde kom aangelijnd zijn. Alleen in losloopgebieden is ruimte 

voor honden om los te lopen. We vinden wel dat de locaties van losloopgebieden in onze 

gemeente duidelijker moeten worden gecommuniceerd.  

 

► De VVD is blij met partijen die zich inzetten voor dieren, zoals de dierenambulance. 

 

► Inwoners en boeren hebben de verantwoordelijkheid om goed voor hun dieren te zorgen. Als 

dierenmishandeling wordt opgemerkt moet hard worden opgetreden. 

 

► In het kader van dierenwelzijn willen we aandacht en ruimte bieden voor alternatieve vormen van 

veeteelt. 
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Activiteiten en Cultuur 
Fijne dorpen om in te wonen 

De Ronde Venen is een prachtige gemeente in het hart van Nederland met dorpen waar het fijn is 

om te wonen. Inwoners kunnen genieten van mooie wandelroutes en prachtige cultuur-historische 

gebieden en monumenten. Op dorpsfeesten als bijvoorbeeld de Abcouder feestweek en Vinkefest is 

het mogelijk om met je vrienden af te spreken of mensen tegen te komen die je al maanden niet hebt 

gezien. De VVD is trots op dit unieke karakter van onze dorpen. Inwoners en ondernemers moeten 

de ruimte krijgen om te kunnen genieten en ondernemen. Deze ruimte wil de VVD bieden. 

Activiteiten, feesten en uitgaan 

► De VVD is blij met de inwoners, verenigingen en ondernemers die zorgen voor onze levendige 

dorpen. Daarom willen we de ruimte geven om activiteiten te organiseren binnen onze gemeente. 

 

► Horecaondernemers moeten in het weekend zelf kunnen besluiten hoe laat zij sluiten. We vinden 

dat het eenrichtingsverkeer om 02:00 moet worden gehandhaafd, maar de openingstijden moeten 

worden overgelaten aan de ondernemer. Hierdoor kunnen aan de ene kant mensen langer 

genieten en aan de andere kant wordt de overlast minder. 

 

► De VVD wil dat voor jongeren onder de 18 meer te doen is binnen onze gemeente. Activiteiten op 

het gebied van sport, cultuur en uitgaan kunnen hieraan bijdragen. We willen inwoners, 

verenigingen en ondernemers met passende plannen actief ondersteunen. 

Cultuur behouden en vernieuwen 

► Onze gemeente heeft veel cultureel erfgoed. We vinden het belangrijk dat ons cultureel erfgoed, 

zoals de stelling van Amsterdam, beschikbaar is en blijft voor publiek. 

 

► De VVD vindt het behouden van cultureel erfgoed in onze gemeente belangrijk. We willen dat het 

cultureel erfgoed in onze gemeente meer aandacht krijgt. Hier willen we voor zorgen door het 

gemeentehuis en andere semiopenbare gebouwen beschikbaar worden te stellen voor het 

tentoonstellen van cultuurhistorische voorwerpen. Hiernaast moet met historische verenigingen 

worden gekeken hoe zij ondersteund kunnen worden bij het behouden van het cultureel erfgoed. 

 

► Naast ruimte voor cultuurhistorische voorwerpen wil de VVD ook dat het gemeentehuis 

beschikbaar wordt gesteld voor het tentoonstellen van kunst. 

 

► De VVD vindt het belangrijk dat ons verleden niet wordt vergeten. Wij willen dat de monumenten 

in onze gemeente onder de aandacht worden gebracht en gaan ons inzetten voor meer aandacht 

vanuit de gemeente. 

 

► Bestaande en nieuwe culturele instellingen en verenigingen zijn belangrijk voor onze gemeente. 

Dit geldt ook voor het cultuuronderwijs. We willen dat dit voldoende aandacht krijgt. 

 

► De VVD wil een centraal (openbaar) subsidieregister. Het is nu niet mogelijk om een eenvoudig 

overzicht te krijgen over welke organisaties hoeveel subsidie ontvangen en voor welk doel deze 

subsidie is verstrekt.  
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Werk en Inkomen 
Zoeken naar de juiste match 

De komende jaren wordt de grootste uitdaging om de vacatures van onze werkgevers in De Ronde 

Venen ingevuld te krijgen. Het werkloosheidspercentage is gelukkig heel laag en het aantal vacatures 

hoog. Ook is er een groep mensen die al gedurende meerdere jaren in de bijstand zit. Het blijft 

belangrijk om hier aandacht voor te houden. Helaas is vaak geen directe match tussen de 

werkzoekenden en de openstaande vacatures. De VVD wil hier iets aan doen. 

Mensen aan het werk 

► De VVD wil zo min mogelijk mensen in de bijstand. We willen dat mensen niet meer aan de zijlijn 

staan. Met een baan kunnen mensen zich ontwikkelen en krijgen ze meer sociale contacten. 

 

► We willen dat meer samenwerking komt tussen de gemeente, werkgevers en opleiders om 

mensen te koppelen aan vacatures. Het bevorderen van werkervaringsplaatsen kan hier 

onderdeel van zijn. 

 

► Op het moment is al een goede samenwerking tussen gemeente, werkgevers en opleiders op het 

gebied van techniek. De VVD wil onderzoeken of deze samenwerking ook kan voor de zorg, de 

horeca en andere branches. 

 

► De VVD wil dat mensen die gezond genoeg zijn om te kunnen werken ook worden aangezet om 

te gaan werken. 

 

► Als niet direct een match is tussen iemand in de bijstand en een vacature is vrijwilligerswerk een 

mooie tussenstap. We willen dat hier actief op wordt ingezet. 

 

► Het is voor 50-plussers niet altijd makkelijk om aan een baan te komen. Bijeenkomsten zoals de 

“Meet & Greet” waarbij ouderen gingen speeddaten met ondernemers in onze gemeente zijn 

belangrijk om hierbij te helpen. De VVD wil dat actief wordt ingezet op het helpen van deze 

doelgroep. 

 

► De VVD is groot voorstander van bijeenkomsten die de toekomstige werknemers en ondernemers 

van onze gemeente helpen bij het maken van een keuze. We vinden bijeenkomsten zoals VMBO 

On Stage daarom ontzettend belangrijk. 
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Een stabiel inkomen 

► De VVD wil dat mensen met een minimaal inkomen die wat hulp nodig hebben in beeld zijn bij de 

gemeente. Voor deze groep zijn namelijk regelingen beschikbaar waarmee blijven werken loont. 

 

► De VVD vindt dat werk altijd moet lonen. Het mag niet zo zijn dat minder of niet werken 

aantrekkelijker is. 

 

► De VVD wil dat mensen met schulden zo vroeg mogelijk actief worden begeleid door onder andere 

de inzet van budgetmaatjes. 

 

► We willen dat mensen in kwetsbare posities een aanspreekpunt bij de gemeente krijgen waardoor 

ze geholpen kunnen worden. Hiermee willen we voorkomen dat mensen naar een anoniem 

nummer worden doorverwezen zoals bij de toeslagenaffaire is gebeurd. Mensen moeten hier voor 

uitkeringen, financiële problemen en pogingen om weer aan het werk te komen terecht kunnen. 

Persoonlijke aandacht, zorgen dat mensen zich veilig voelen en eerder hulp zoeken zijn belangrijk 

om te zorgen dat mensen niet (verder) in de problemen komen.  
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Gezondheidszorg 
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Gezondheidszorg 
Goede en passende zorg 

De afgelopen periode waarin Corona ons land in de greep had hebben we nog een keer nadrukkelijk 

gezien hoe belangrijk gezondheid en gezondheidzorg is. Vroeg of laat krijgt vrijwel iedereen met een 

vorm van zorg te maken. Het liefst willen we dat de zorg waar mogelijk zo dicht mogelijk bij huis wordt 

georganiseerd. 

De zorg moet wat de VVD betreft laagdrempelig benaderbaar zijn voor iedereen. Als iemand zorg 

nodig heeft moet dat snel geregeld kunnen worden. Dat is van belang voor degene die zorg nodig 

heeft en daarmee wordt erger voorkomen. Nu we met z’n allen steeds ouder worden en langer 

zelfstandig blijven wonen is het goed om na te denken over de gevolgen die dit heeft. Hier moet op 

worden ingespeeld om het leven mooi en waardevol te houden. De VVD ziet mogelijkheden in het 

samenvoegen van bestaande hulpverlening en inwonersparticipatie. Hiermee zou een nieuwe vorm 

van hulpverlening dicht bij de inwoner kunnen ontstaan. 

Het gaat bij gezondheidzorg niet alleen om fysieke gezondheid maar ook om mentale gezondheid. 

Zeker op gebied van de jeugdzorg hebben we de afgelopen tijd een explosieve stijging van 

noodzakelijke zorg en bijbehorende kosten gezien. We willen dat zo vroeg en zo preventief mogelijk 

wordt ingezet op jeugdzorg. Nog belangrijker is om uit te zoeken hoe we de noodzaak tot jeugdzorg 

terug kunnen dringen. 

Heel veel zorgverleners en vrijwilligers, waaronder mantelzorgers doen fantastisch werk in onze 

gemeente. Zij moeten de mogelijkheid hebben om er soms tussenuit te kunnen. Hiermee kan 

voorkomen worden dat ze overbelast raken. 

Algemene gezondheid 

► Wonen en zorg zo dichtbij mogelijk organiseren is wat de VVD betreft het uitgangspunt. Als 

iemand zorg nodig heeft is dat nooit prettig, als iemand dan ook nog weg moet uit de vertrouwde 

omgeving is dat vreselijk. Dit moet dan ook zoveel mogelijk voorkomen worden. 

 

► De noodzaak om zorg te ontvangen kan allerlei oorzaken maar ook gevolgen hebben. Hier moet 

bij een zorgvraag altijd naar gekeken worden. Een verbinding tussen zorg en veiligheid is hierbij 

ook van groot belang.     

 

► We zijn blij met de mantelzorgers in De Ronde Venen. Ze doen vanuit naastenliefde voor familie, 

vrienden, kennissen en buren ontzettend belangrijk en onmisbaar werk. Er moet altijd een centrale 

plek zijn waar mantelzorgers terecht kunnen voor vragen en informatie. Om te zorgen dat 

mantelzorgers niet overbelast raken is het nodig om ze soms rust te bieden. Een initiatief zoals 

respijtzorg kan hieraan bijdragen. 

 

► De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgt voor het organiseren en 

financieren van woningaanpassingen of hulpmiddelen voor onze inwoners. Iedere aanvraag moet 

laagdrempelig en snel worden opgepakt. Opgenomen drempelbedragen voor voorzieningen 

kunnen ongewenste spanning geven. De VVD wil dat wanneer deze kosten te hoog worden het 

gesprek met de bewoner wordt aangegaan voor een passende oplossing. 
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► Voor degene die het nodig hebben is ook huishoudelijk hulp beschikbaar, het inzetten hiervan 

moet altijd realistisch worden beoordeeld. Eigen verantwoordelijkheid nemen en zelf doen of 

organiseren waar het kan is het basisprincipe. De zorg is erg kostbaar en we moeten de kosten 

waar het kan zo laag mogelijk houden. Hiermee zorgen we ervoor dat we mensen, die het echt 

nodig hebben, kunnen blijven helpen. 

Senioren 

► De VVD vindt het belangrijk dat senioren lang en prettig zelfstandig (in hun eigen huis) kunnen 

blijven wonen. Als het nodig is willen we dat ze ondersteund worden bij goede en passende zorg. 

 

► De VVD wil dat het mogelijk is om laagdrempelig en in de eigen wijk zorg te krijgen. 

Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een belangrijke rol. Zo 

zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven. 

 

► Wanneer senioren woningaanpassingen of hulpmiddelen nodig hebben, die vallen onder de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning, wil de VVD dat de juiste hulp snel wordt geleverd. 

 

► Nieuwe vormen van hulpverlening zoals burgerparticipatie en ondersteuning kunnen senioren 

helpen plezierig zelfstandig te blijven wonen. De VVD wil dat actief gekeken wordt naar de 

mogelijke vormen en inrichting. 

 

► Om vereenzaming onder senioren tegen te gaan is het bevorderen van sociale activiteiten van 

groot belang. 

Jeugd 

► Mentale gezondheid is net zo belangrijk als fysieke gezondheid. De VVD wil dat kinderen en 

jongeren in De Ronde Venen de juiste aandacht krijgen. Dit begint in het gezin, op school, op de 

sportclub en in de naaste omgeving.  

 

► De VVD vindt pesten onacceptabel. Pesten beschadigt kinderen en jongeren met het risico op 

mentale en fysieke problemen. We willen dat hier actief iets tegen wordt gedaan. De week tegen 

pesten is hier een goed voorbeeld van. 

 

► Jeugdzorg neemt de laatste tijd steeds verder toe met de bijbehorende hoge kosten. Ook de 

zwaardere jeugdzorgtrajecten zien we toenemen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling en wat de VVD 

betreft moet stevig worden ingezet op het achterhalen van de oorzaak. Zoveel mogelijk 

vroegtijdige en preventieve zorg moeten jongeren helpen om uit de zware zorg te blijven. 

 

► De VVD ziet het belang van het voorveld in de zorg. We willen dat kinderen en jongeren zo snel 

mogelijk worden geholpen om moeilijke en dure zorg te voorkomen. 

 

► De VVD wil dat de verschillende zorgverleners samenwerken om de kern van het probleem aan 

te pakken. Niet langs elkaar werken, maar samen opzoek naar de juiste oplossing met één 

aanspreekpunt. 
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Overheid en Democratie 
Een overheid die er is voor mensen 

De gemeentelijke overheid is er voor het algemene belang van onze inwoners en ondernemers. Dit 

wil zeggen een overheid die haar wettelijke kerntaken uitvoert, zorgt voor de uitvoering van 

gemeentelijk beleid en die inwoners en ondernemers ondersteunt. Taken die inwoners en 

ondernemers direct raken en die de gemeente zelf uit kan voeren moeten wat de VVD betreft zoveel 

mogelijk binnen de gemeente worden uitgevoerd.  Inwoners of ondernemers die het moeilijk hebben 

moeten direct bij de gemeente aan kunnen kloppen voor vragen. Denken vanuit mogelijkheden in 

plaats van onmogelijkheden en het “aan de hand meenemen” van degene die het nodig hebben.  

Participatie van inwoners en ondernemers bij ontwikkelingen is van groot belang. Dit is nu al mogelijk 

en gebeurt gelukkig ook. Het kan wel nog beter. Actieve communicatie over actuele onderwerpen, 

informatiebijeenkomsten, inzet van (sociale) media en uitleg over de mogelijkheden om te participeren 

blijft belangrijk en moet wat de VVD betreft verbeterd worden. 

Om de gemeentelijke taken uit te voeren is gekwalificeerd personeel nodig met de juiste competenties 

en betrokkenheid om de taken goed uit te voeren. Binnen de gemeentelijke organisatie moet ruimte 

zijn voor scholing en coaching van personeel om de kwaliteit te blijven ontwikkelen. Gegeven is dat 

onze gemeente en bijbehorende gemeentelijke organisatie relatief klein is waardoor 

doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie niet altijd aanwezig zijn. Het risico op snellere 

uitstroom van jong personeel is hiermee reëel en deels een gegeven.   

Een prettige werkplek is belangrijk om personeel te binden. Benodigde faciliteiten om het werk goed 

uit te voeren moeten op orde zijn, bijvoorbeeld beschikbaarheid van veilige portable devices en 

mobiele telefoons. De coronacrisis heeft een andere blik op werk organiseren en uitvoeren met zich 

meegebracht. Mogelijk werken mensen meer op locatie en vanuit huis als dat kan en op kantoor als 

het moet. Dit vraagt om een hernieuwde blik op de huisvesting. 

Participatie en communicatie 

► De VVD wil dat er op een creatieve en experimentele manier wordt gekeken naar hoe inwoners 

beter betrokken kunnen worden bij oordeelsvorming en besluitvorming. Ook digitale inspraak, wat 

laagdrempeliger is dan fysieke inspraak, moet mogelijk zijn. 

 

► Voor inwoners en ondernemers is het belangrijk dat zij direct contact kunnen hebben met 

medewerkers die de gemeente goed kennen en betrokken zijn. Taken die inwoners en 

ondernemers direct raken zoals bijvoorbeeld de aanvraag voor een bouwvergunning moet door 

de gemeente zelf worden uitgevoerd en dus niet worden ondergebracht in gemeenschappelijke 

regelingen. 

 

► Vanuit de gemeentelijke organisatie moet bij vragen in basis altijd gedacht worden in 

mogelijkheden, en dat vraagt een actief programma in het kader van bewustwording bij 

ambtenaren. 

 

► De communicatie vanuit de gemeente moet worden verbeterd. Het is van belang om te bekijken 

of voldoende capaciteit beschikbaar is, het juist is ingericht en of de juiste middelen beschikbaar 

zijn. Een overweging kan zijn om een vaste communicatiemedewerker te koppelen aan een 

portefeuillehouder en zijn of haar portefeuille. 

 

► Het onderbrengen van diverse taken bij de ODRU moet heroverwogen worden. Wat in eigen huis 

kan, willen we in eigen huis laten uitvoeren. 
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Bestuurscultuur raad en college 

► Het is van belang om de taken van de raad, het college en de organisatie scherp te houden. De 

raad stelt kaders, controleert en zorgt voor de volksvertegenwoordiging. Het college zorgt voor de 

uitvoering van het beleid en de organisatie voert uit. Allemaal verschillende rollen en taken waar 

ieder met eigen kennis en expertise invulling aan geeft. Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat is het 

niet, als VVD zijn we van mening dat het te vaak voorkomt dat er “op een andere stoel gezeten 

wordt”. Hier gaan wij de komende raadsperiode extra goed op letten. Het verschuiven van stoelen 

is nadelig voor inwoners en ondernemers, voor de raad, voor college en voor medewerkers. 

 

► Van de raad in z’n totaliteit mag je verantwoordelijkheid verwachten. Op basis van feiten, 

argumenten en overwegingen in het totale belang moeten keuzes worden gemaakt, ook als die 

minder leuk zijn. We zullen ons hier raadsbreed voor inzetten.  

 

► Voor de VVD draait het altijd om het belang van de inwoners en ondernemers. Polarisatie als 

gevolg van partijpolitiek mag wat ons betreft nooit van toepassing zijn. 

 

► De VVD pleit voor een coalitieakkoord waar op onderwerpen ruimte is voor een echt politiek 

gesprek in de gemeenteraad. Hierbij moet gedacht worden aan onderwerpen als de visie op de 

ontwikkeling van het bedrijventerrein, de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, vorm van 

participatie en dergelijke. 

 

► Samenwerking met andere gemeenten en partijen is op sommige gebieden noodzakelijk. Hierbij 

moet altijd wel worden bewaakt dat de democratische waarde van de gemeenteraad overeind 

blijft.   

 

► Voor de VVD is het vanzelfsprekend dat we ons in samenwerkingen en bij ontwikkelingen ook 

specifiek richten op het noorden van de gemeente. Veel inwoners en ondernemers zijn 

georiënteerd op de regio Amsterdam-Amstelland en hier liggen ook veel kansen voor onze 

gemeente. De samenwerking met Amstelland moet worden voortgezet. Hiernaast moet ook 

gekeken worden waar specifieke samenwerking met de buurgemeente Ouder-Amstel voordeel 

kan opleveren. 

 

Ambtelijke organisatie 

► De VVD wil een compacte, transparante en sterke gemeentelijke organisatie. Een overheid die er 

is voor inwoners en ondernemers en zich focust op de kerntaken. De gemeente is er niet om te 

doen wat inwoners, ondernemers of maatschappelijke instellingen zelf beter kunnen. 

 

► Een goed toegankelijk gemeentehuis dat representatief is en onderdak biedt aan de ambtelijke 

organisatie is noodzakelijk. Dit is momenteel niet het geval. Wat de VVD betreft moeten alle 

mogelijke opties om toekomstbesteding te kunnen functioneren nog een keer bekeken worden. 

 

► Medewerkers moeten zich kunnen blijven ontwikkelen. Dit kan door het bieden van 

opleidingsmogelijkheden maar ook door een gezond in-, door- en uitstroombeleid te hanteren. 

 

► De organisatie moet beschikken over moderne en goed functionerende mobiele voorzieningen. 

Natuurlijk moeten die goed beveiligd zijn. We willen dat ambtenaren zowel op locatie, het 

gemeentehuis en thuis goed kunnen werken. 
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Onze acht dorpen 
Abcoude 

► De VVD vindt dat de leefbaarheid en levendigheid in het centrum behouden moet blijven.  

 

► We willen kijken of het Hugo de Vries park aantrekkelijker kan worden gemaakt.  

Baambrugge 

► Baambrugge is een sterk verbonden gemeenschap en we zullen deze ondersteunen om een 

leefbaar dorp te blijven. 

Vinkeveen 

► De VVD vindt ontwikkelingen op het gebied van recreatie, woningbouw en ondernemen belangrijk.  

Daarom zijn we een voorstander van een toekomstvisie voor Vinkeveen. We willen 300 nieuwe 

woningen bouwen, een betere ontsluiting van de Vinkeveense Plassen en de leefbaarheid van 

Vinkeveen verbeteren. 

 

► De VVD is een voorstander voor het strekken van de buslijnen van Mijdrecht naar Amsterdam. 

Dit betekent dat de bus minder stopt in Vinkeveen. Daarom wil de VVD dat de flexbus ook in 

Vinkeveen gaat rijden en we willen genoeg ruimte voor fietsen bij de bushaltes. 

Mijdrecht 

► De VVD wil de ondernemers de ruimte geven om het centrum nog aantrekkelijker te maken voor 

horeca en winkeliers. 

 

► Het bedrijventerrein van Mijdrecht moet het toekomstbestendige en economische middelpunt 

worden van De Ronde Venen. We willen ruimte zodat ondernemers kunnen groeien en extra 

banen worden gecreëerd. 

Waverveen 

► Initiatieven van inwoners om de leefbaarheid op niveau, of zelfs beter te maken moeten waar 

mogelijk actief worden ondersteund. 

Wilnis 

► De VVD vindt de leefbaarheid van Wilnis ontzettend belangrijk. We willen ondernemers de ruimte 

geven om met toekomstbestendige oplossingen te komen om Wilnis levendig te houden. 

Amstelhoek 

► Amstelhoek is een dorp grenzend aan Uithoorn en daarom moeten we opkomen voor de 

onderwerpen die betrekking hebben op zowel Amstelhoek als Uithoorn. 

 

► We willen onderzoeken of nieuwe woningen kunnen worden gebouwd op het oude terrein van 

Pothuizen. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede en hiermee wordt geluidsoverlast 

door bedrijfsvoering voorkomen. 
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De Hoef 

► Voor De Hoef blijft het van belang dat de school en sportverenigingen blijven bestaan. Hieraan 

moet de gemeente bijdragen.  

 

► De VVD wil ook in De Hoef kijken naar mogelijkheden voor extra woningbouw. 
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Financiën 
Investeringen 
 

Ombuigingen en opbrengsten 
 

 

VOLGT LATER 
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Programmacommissie 

Programmaschrijvers 

Bart Richter (voorzitter) 

Pepijn Schaeffer 

Timo Brockhoff 

Met medewerking van 

Alberta Schuurs 

Carla Dijkman 

Ed Dohle 

Gonny Richter 

Hans Groenewegen 

Judith Dekker-Godschalx 

Luuk Smit 

Michel van Dijkman 

Patrick Leliveld 

Rob Evers 

Met dank aan 

De inwoners, ondernemers, verenigingen en belangenorganisaties binnen en buiten De Ronde 

Venen. 
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