OPTIMISTISCH AAN DE SLAG

		VOORWOORD
OPTIMISTISCH AAN DE SLAG
De gemeente Haarlemmermeer is een uniek stukje Nederland. De drooglegging in 1852 kenmerkt het
karakter van onze gemeente en haar inwoners: vol optimisme, een harde werkers mentaliteit en
innovatief. Oorspronkelijk bestond Haarlemmermeer uit Hoofddorp en Nieuw-Vennep maar inmiddels is
de gemeente uitgegroeid tot 26 kernen en is nog steeds groeiende. Vanaf 1 januari 2019 zullen de kernen
uit de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude deel uitmaken van onze polder.
De Nederlandse economie draait inmiddels weer op volle toeren. Deze positieve dynamiek en groei
brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor Haarlemmermeer. Logisch dat veel mensen op zoek zijn
naar een woning in onze mooie gemeente, die reikt van het Noordzeekanaal tot aan De Kaag. Onze
gemeente is al jaren op rij de sterkste economische regio van Nederland. Meer inwoners in
Haarlemmermeer betekent ook meer druk op de toch al krappe woningmarkt, meer banen betekent meer
mobiliteit en dus meer druk op het milieu. Het één gaat nooit zonder het ander. Naast deze groei bestaat
er in onze gemeente altijd een bijzondere dynamiek door de aanwezigheid van de nationale luchthaven
Schiphol. Het gegeven dat steeds meer mensen willen vliegen en Schiphol als logistieke hub een grote rol
speelt, heeft gevolgen voor de leefbaarheid en het milieu.
VVD’ers staan positief in het leven: zij zien uitdagingen vooral als kansen om aan te pakken; zijn oplossingsgericht. Het is deze mentaliteit die ervoor gezorgd heeft dat Haarlemmermeer ooit drooggelegd is.
Wij zetten ons in voor een gemeente die vanuit dit optimisme werkt aan oplossingen voor de uitdagingen
die we voor ons hebben liggen.
Dit verkiezingsprogramma voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022 is geschreven vanuit die visie ‘
Optimistisch aan de slag’. De VVD is er voor mensen die in onze gemeente willen wonen, werken en
recreëren. Dit brengt uitdagingen met zich mee die vragen om daadkrachtig beleid. De VVD wil onder
andere dat de mogelijkheden voor uitbreiding van Schiphol op zee serieus onderzocht worden. De VVD
vindt het belangrijk dat er niet alleen over de bouw van sociale huurwoningen wordt gesproken, maar over
het bouwen van woningen over de hele breedte van de markt. Het gaat economisch goed en dat betekent
dat de VVD daar waar mogelijk ook de lasten voor ondernemers en inwoners wil laten dalen. Om onze
gemeente schoon, heel en veilig te houden zet de VVD bovendien in op meer handhaving. Alleen zo
houden we dit unieke stukje Nederland schoon, leefbaar en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.
Voor u staat een grote groep liberalen uit Haarlemmermeer klaar om met uw steun in de gemeenteraad
optimistisch aan de slag te gaan met de ambities uit dit programma. Vele Haarlemmermeerders hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van dit programma, via suggesties op onze website, via mails maar
ook door gesprekken met leden van de commissie die dit programma hebben geschreven. Daar past veel
dank voor.
Jurgen Nobel
Lijstrekker VVD Haarlemmermeer 2018-2022
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1.

ECONOMIE, ONDERNEMEN EN SCHIPHOL

1.1 ONDERNEMEN
Ondernemers zorgen voor groei en banen in Haarlemmermeer; ze zijn de kruipolie van onze lokale
economie. De VVD wil daarom dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen in onze polder. Dat
geldt voor alle bedrijven, van ZZP-ers tot multinationals. Om ondernemers de ruimte te geven, kijkt de
VVD kritisch naar regelgeving. Het credo is minder bureaucratie, minder regels en een kleine overheid. De
VVD wil ondernemers laten doen waar ze het beste in zijn, ondernemen! Haarlemmermeer heeft -naast
bedrijven die gerelateerd zijn aan Schiphol- heel veel ondernemers in het MKB en startup segment. Om
Haarlemmermeer nog aantrekkelijker te maken voor deze ondernemers wil de VVD bestaande verouderde
bedrijventerreinen revitaliseren en indien nodig herontwikkelen.

1.2 SMART BEDRIJFPARKEN
VVD is voorstander van Smart Bedrijvenparken. Dat betekent dat informatietechnologie en het internet der
dingen gebruikt worden om bedrijvenparken te beheren en te besturen. Steeds meer onderdelen zijn
verbonden via een netwerk van sensoren, internet en hoogstaande technologische apparaten met als
motor het internet der dingen. Dit maakt een beter en efficiënter bestuur mogelijk.

1.3 DISTRIBUTIECENTRA
Distributiecentra zullen een steeds belangrijkere rol spelen in de alsmaar groeiende wereld van
pakketvervoer. Met de ligging van onze gemeente aan de rand van de Metropool Regio Amsterdam zijn
Haarlemmermeerse bedrijvenparken uitermate geschikt voor meervoudige goederenopslag. Omwille van
een beter milieu en schonere leefomgeving wil de VVD transportondernemingen faciliteren bij de vestiging
van dergelijke logistieke ontkoppelpunten ten behoeve van de metropool Amsterdam en Haarlem. Het
vervoer binnen de regio wil de VVD zoveel mogelijk op een duurzame manier laten plaatsvinden.

1.4 VESTIGINGSKLIMAAT
Door de komst van bedrijven als EMA (Europees Geneesmiddelen Bureau) zal de vraag naar laboratoria en
kantoorruimten toenemen. De VVD wil bedrijvenparken geschikt maken om als campus-achtige omgeving
te gaan dienen voor onder meer Pharma gerelateerde bedrijven.
Gemeente Haarlemmermeer is gastvrij als het gaat om internationale werknemers die in onze gemeente
wonen, verblijven en werken. Om die reden wil de VVD een Expat Center oprichten. Daarnaast wil de VVD
dat de gemeente zich inspant voor internationale werknemers die met hun gezin naar onze gemeente
verhuizen. Bijvoorbeeld door het faciliteren van een internationale openbare middelbare school.

1.5 MEER FESTIVALS NAAR HAARLEMMERMEER
Haarlemmermeer is uitstekend geschikt voor grote en kleine festivals. Het heeft een centrale ligging, is
goed bereikbaar en heeft de ruimte. Met name Park 21, het Haarlemmermeerse Bos en Spaarnwoude zijn
prachtige locaties om festivals te houden. Tezamen met de overvolle festivalagenda van onze
buurgemeente Amsterdam biedt dit een mooie kans om ook op festivalgebied te groeien. De VVD pleit
voor een proactieve benadering van festivalorganisatoren om bekendheid te geven aan de mogelijkheden
in Haarlemmermeer om festivals en evenementen te faciliteren. Het promoten van Haarlemmermeer zou
(deels) gefinancierd kunnen worden uit de toeristenbelasting.
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1.6 HORECA EN FREEZONES
De VVD wil ondernemers meer ruimte geven om te ondernemen. Ondernemerschap komt tot bloei door
creativiteit de ruimte te geven. Om dit te bereiken wil de VVD de gehele gemeente aanwijzen als freezone;
een plek waar ondernemers hun creativiteit ten volle kunnen benutten door een versoepeling van
regelgeving waarbij geldt “ja, tenzij”. De VVD wil eerst starten met een pilot met een freezone. De
gemeente moet samen met ondernemers deze freezone vormgeven.

1.7 SCHIPHOL
De mainport Schiphol is de belangrijkste motor van de Haarlemmermeerse economie. Het bedrijf Schiphol
zorgt voor circa 300.000 directe en indirecte banen. Het MKB profiteert hiervan. Hierdoor vestigen veel
internationale bedrijven zich in onze gemeente. Mede hierdoor is Haarlemmermeer voor de vijfde keer op
rij uitgeroepen tot sterkste economische regio van Nederland.

1.8 BEREIKBAARHEID
De VVD wil ervoor zorgen dat Schiphol altijd goed bereikbaar is. Zowel met de auto, fiets als het openbaar
vervoer. Om de bereikbaarheid tussen Amsterdam en onze gemeente nog meer te versterken, wil de VVD
de Noord-Zuid Lijn door laten trekken naar Schiphol en Hoofddorp. Dit zorgt niet alleen voor een
economisch impuls, maar versterkt ook het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid om in onze
gemeente te wonen. Bedrijven zijn beter bereikbaar voor de inwoners uit zowel Amsterdam als
Haarlemmermeer en tegelijkertijd kunnen (dag)toeristen uit Amsterdam eenvoudiger Haarlemmermeer
bezoeken.

1.9 LEEFBAARHEID
De luchthaven brengt naast werkgelegenheid ook overlast met zich mee. De VVD realiseert zich goed dat
de luchthaven samen met de inwoners van onze gemeente moet zoeken naar een balans tussen
leefbaarheid en economische groei. Onze gemeente heeft in het Aldersakkoord afspraken gemaakt over
het maximumaantal vluchtbewegingen (500.000). De VVD wil zich aan deze afspraken houden. Het is
echter niet realistisch om te denken dat het aantal passagiers in de nabije toekomst af zal nemen. Dat is de
reden dat de VVD wil dat de luchthaven zich proactief inspant voor schonere, stillere en milieuvriendelijkere
vliegtuigen. De overheid zal samen met de luchthaven moeten streven naar duurzame ontwikkeling.
Omdat het aantal vliegtuigbewegingen vanuit veiligheidsoogpunt een maximum kent, wil de VVD dat
gekeken wordt naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van extra landingsbanen in de Noordzee.

1.10 MEEBESLISSEN OVER SCHIPHOL
Om meer inspraak te krijgen in het beleid van de luchthaven wil de VVD dat gemeente Haarlemmermeer
bij besluitvorming over Schiphol aan tafel zit. De VVD wil daarom dat de gemeente een minderheidsbelang
krijgt in de luchthaven Schiphol. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente Amsterdam en
Rotterdam als aandeelhouder wel inspraak hebben op het beleid van Schiphol maar de gemeente
Haarlemmermeer - waar notabene de luchthaven gevestigd is – niet.
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1.11 ECONOMIE
Het gaat economisch erg goed in onze gemeente. Dankzij de luchthaven en de vele ondernemers in onze
gemeente zijn veel mensen aan het werk. De werkloosheid in Haarlemmermeer is daarom buitengewoon
laag. Toch zijn er nog steeds inwoners die niet profiteren van onze sterke economie. De VVD wil ervoor
zorgen dat iedereen merkt dat het economisch beter gaat in onze gemeente.

1.12 PARTICIPATIE WETGEVING EN BIJSTAND
Onze gemeente heeft een vangnet aan sociale voorzieningen voor iedere inwoner die (tijdelijk) niet kan
werken. De VVD wil dat mensen zo snel mogelijk een baan vinden. Op die manier zijn mensen in staat om
zonder inmenging van de overheid zelf hun leven in te richten. Als de bijstand evenveel oplevert als een
baan, worden mensen niet gemotiveerd om aan het werk te gaan. De VVD wil daarom dat de bijstand een
springplank is en geen hangmat; wil dat werken loont. De bijstand moet om die reden worden versoberd.
Ook belangrijk voor het vinden van een baan is het beheersen van de Nederlandse taal. De VVD wil dat
mensen die bijstand aanvragen en weigeren Nederlands te leren gekort worden op hun uitkering.
Als je in de bijstand zit verwachten we dat je een verplichte tegenpresatie levert. Op die manier doe je
concreet iets terug voor de uiterking die je ontvangt. Tegelijkertijd blijf je onderdeel van de samenleving:
je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt regelmaat in je leven. Daarmee vergroot je ook je eigen kansen om
door te stromen naar een echte baan.
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2.

EEN DUURZAME POLDER

2.1 INLEIDING
Haarlemmermeer moet voorop blijven lopen op het gebied van duurzaamheid en innovaties. De
luchthaven en ook de zeehaven waar onze gemeente aan grenst, bieden veel perspectief om een grotere
bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord van Parijs. De VVD wil dat de gemeente zich focust op
creatieve en duurzame oplossingen. We hanteren hierbij het principe: de vervuiler betaalt. Om de
energietransitie op te pakken, wil de VVD dat er meer focus komt in het duurzaamheidsbeleid. De VVD
gelooft dat duurzaamheid niet alleen bij de overheid vandaan komt. Duurzaamheid begint bij jezelf. De
overheid moet echter wel zorgen voor een duurzame infrastructuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan genoeg
elektrische laadpalen zodat inwoners ook daadwerkelijk duurzamer kunnen leven. De gemeente moet
tevens volledig inzetten op het verduurzamen van haar eigendommen. De gebouwen waar de gemeente
eigenaar van is, moeten in 2025 energieneutraal zijn. De gemeente heeft een voortrekkersrol in de
energietransitie.

2.2 DUURZAAM ONDERNEMEN
De VVD wil dat duurzaam ondernemen wordt beloond. Daarom moeten duurzame ideeën niet belast
worden met kosten bij het ondernemersloket. De aanvraag van vergunningen voor duurzame initiatieven
moet gratis worden. Als de regeldruk vermindert, komen duurzame initiatieven beter van de grond.

2.3 DE AGRARISCHE SECTOR
De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de agrarische sector en wil dat deze sector, waar
mogelijk, kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Agrarische ondernemers moeten daarom
de ruimte krijgen voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere
bedrijvigheid. In het bijzonder wil de VVD de mogelijkheden voor het gebruik van energiebronnen zoals
aardwarmte, zonne-energie, windenergie, reststoffen en vergisting van groenafval in de agrarische sector
stimuleren. De lokale VVD wil dit niet doen door te subsidiëren maar door de juiste voorwaarden te
scheppen.

2.4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
De VVD wil ondernemers helpen bij innovatieve initiatieven die gericht zijn op een duurzame
toekomstgerichte maatschappij. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van de West-as (de
oostkant van onze gemeente), vanaf de haven van Amsterdam, langs Lijnden en Badhoevedorp, tot aan
Schiphol. Een gebied waar wordt gezocht naar bedrijven die elkaar ondersteunen in hun
bedrijfsactiviteiten. Maar ook de ontwikkeling van Sugar City in Halfweg zorgt voor een positief effect op
het bedrijventerrein de Weeren in Zwanenburg.

2.5 DUURZAAM AANBESTEDEN
Om de ondernemers in Haarlemmermeer te ondersteunen, wil de VVD dat de gemeente zoveel mogelijk
ruimte geeft aan lokale ondernemers. Aanbestedingen worden zoveel mogelijk opgedeeld, waardoor
lokale ondernemers een grotere kans maken op gunning van opdrachten. Bij meervoudige onderhandse
aanbestedingen moet minimaal één ondernemer gevestigd in Haarlemmermeer worden uitgenodigd om
een aanbieding te doen.
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2.6 FOCUS OP WATERBEHEER
De VVD wil dat de gemeente een faciliterende rol vervult bij impactvolle duurzame initiatieven welke bij
voorkeur door de markt worden geïnitieerd. Ook op gebied van duurzaam waterbeheer. De VVD vindt
duurzaam waterbeheer (kwantitatief, kwalitatief en klimaatbestendig) een voorwaarde voor wonen,
werken en welzijn in de Haarlemmermeerpolder, de Houtrakpolder, de Inlaagpolder en de Verenigde
Binnenpolder. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is primair verantwoordelijk voor het waterbeheer in
de buitengebieden. Door slim doorspoelen en waterbeheer kan het water zo zoet mogelijk blijven, een
voorwaarde voor de landbouw en natuur.
Voor de bebouwde gebieden werkt de gemeente strategisch samen met Rijnland. Gebieden worden
klimaatbestendig ingericht op basis van een stresstest. Investeringen in en onderhoud van rioleringen en
waterzuiveringsinstallaties worden van tevoren duidelijk afgestemd. Daardoor bereiken we een
klimaatbestendige leefomgeving tegen redelijke kosten. Ook wordt gestimuleerd dat bewoners en
bedrijven op hun terrein meer water gaan opvangen door minder verharding, vergroening en
sponswerking. De overheid kan de meeste impact maken door zich te focussen op een aantal grote
projecten. Op die manier kan de lokale overheid samen met ondernemers en inwoners de kansen pakken
die de huidige energie transitie biedt.

2.7 DUURZAAM BEREIKBAAR
Wij vinden het belangrijk dat Haarlemmermeer een moderne en innovatieve gemeente is, ook op het
gebied van vervoer. Daarom vindt de VVD dat we mogelijkheden en oplossingen voor duurzaam
vrachtverkeer moeten stimuleren. Hierbij moeten we wel aansluiting zoeken bij landelijke afspraken en
bestaande innovatieve samenwerkingsverbanden zoals Greendeal Zes. Bovendien vindt de VVD dat er
meer voorzieningen moeten worden aangelegd voor het opladen van elektrische vervoersmiddelen.

2.8 VERDUURZAMING BEDRIJFPARKEN
De VVD vindt het belangrijk verder te verduurzamen en samen te werken op de bedrijvenparken in
Haarlemmermeer. Ondernemers kunnen daarbij gefaciliteerd worden door onder andere een BIZ fonds op
te richten als er geen verplicht parkmanagement is. BIZ betekent BedrijvenInvesteringZone; een wet die
het mogelijk maakt met elkaar een vorm van parkmanagement op te richten. De speerpunten zijn schoon,
heel en veilig. Er kunnen duurzaamheids-en innovatiedoelstellingen worden vastgesteld. Tevens kan de
participatiewet worden toegepast voor bijvoorbeeld het ophalen van oud papier of het verrichten van
kleine onderhoudswerkzaamheden. De gemeente versterkt initiatieven van lokale
ondernemingsverenigingen om te komen tot deze Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) als ook andere
samenwerkingsinitiatieven
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3. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
3.1 INLEIDING
De VVD Haarlemmermeer is ervan overtuigd dat mensen zich het beste kunnen ontplooien als ze zich
veilig voelen en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Gelukkig is Haarlemmermeer een
veilige gemeente en dat wil de VVD graag zo houden. Veilige buurten ontstaan niet vanzelf. Daarom wil de
VVD investeren in meer handhavers. Op die manier krijgt de politie meer tijd om zich te richten op
criminaliteit.

3.2 VEILIG OP STRAAT EN THUIS
Sinds het ontstaan van de polder is onze gemeente een tolerante plek waar iedereen zichzelf kan zijn. De
VVD wil ervoor zorgen dat deze tolerantie niet onder druk komt te staan. Wij pleiten daarom voor een strikt
beleid dat erop gericht is dat alle inwoners zich ongeacht hun achtergrond, levensbeschouwelijke
overtuiging of seksuele voorkeur veilig kunnen voelen in hun leefomgeving. De VVD kiest daarom voor een
preventiebeleid en waar nodig optreden tegen mensen die de wet overtreden.

3.3 AANGIFTE DOEN MOET LONEN
Iedereen die het slachtoffer is van een misdaad moet aangifte doen. Alleen op die manier kunnen
criminelen worden gestraft. Inwoners moeten daarom het vertrouwen hebben dat er iets met hun aangifte
wordt gedaan. De VVD pleit voor een makkelijke manier om aangifte te doen waarbij het ook voor de politie
eenvoudiger wordt om aangifte op te nemen. Nieuwe ontwikkelingen die voorgaande bewerkstellingen,
moeten worden onderzocht.

3.4 WONINGINBRAKEN MOETEN WORDEN TERUGGEDRONGEN
De VVD is voorstander van burgerinitiatieven, ook op gebied van het terugdringen van woninginbraken.
Om woninginbraken tegen te gaan wil de VVD preventieve maatregelen inzetten, zoals ‘het donkere dagen
offensief’, waarbij inwoners worden voorgelicht en extra controles en surveillances plaats vinden. Om onze
polder veilig te houden zet de gemeente alle middelen die tot haar beschikking staan maximaal in. Justitie
blijft eindverantwoordelijk.

3.5 SCHOON, HEEL EN VEILIG
Als een wijk schoon, heel en veilig is, heeft dat een positief effect op de buurt. Schone buurten komen
de leefomgeving en de veiligheid ten goede. De VVD is voorstander van hoge boetes om vervuiling in uw
buurt te bestrijden. De VVD wil actief toezichthouders en handhavers inzetten bij milieuovertredingen en
verkeersveiligheid. Vooral verkeersveiligheid in de buurt van scholen vinden wij erg belangrijk. Handhavers
zijn de oren en ogen van de wijk. Daarom moeten zij snel kunnen optreden zodat uw wijk schoon, heel en
veilig blijft.
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3.6 EXTRA INZET HANDHAVERS
De VVD kiest voor een harde aanpak van criminaliteit en overlast. Dit ‘zero-tolerance’- beleid en de
verhoogde pakkans wordt bereikt door de inzet van extra handhavers. De lokale VVD wil daarom afspraken
maken met de veiligheidsregio over voldoende politiemensen en andere handhavers in Haarlemmermeer.
Om onze gemeente veilig te houden moeten problemen in de kern worden aangepakt: wie straf verdient,
moet straf krijgen. Of het nu gaat om diefstal, vernieling of illegaal storten van afval; de VVD wil dat er hard
wordt opgetreden. De afgelopen vier jaar heeft de VVD gepleit voor meer handhavers op Schiphol om
daarmee de taxiproblematiek tegen te gaan. Met succes.

3.7 OUDERENVEILIGHEID
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn eigen buurt; dat is waar de VVD voor staat. Kwetsbare
groepen zoals ouderen verdienen daarbij extra aandacht. De prognose is dat in 2035 één op de vier
inwoners ouder is dan 65 jaar. Dit vergt een verscherpte kijk op de veiligheid van ouderen. De VVD staat
voor zelfredzaamheid waar dat kan en maatwerk waar nodig. Als het om veiligheid gaat, dan heeft deze
groep extra aandacht nodig in de vorm van preventie en voorlichting. Ook op gebied van cybercriminaliteit.
Veel ouderen zijn in hun eigen huis namelijk kwetsbaar voor oplichting; ze zijn vaak gastvrij en beleefd.

3.8 VEILIGHEIDSGEVOEL
Het veiligheidsgevoel is in onze gemeente relatief hoog: bijna 80 % van onze inwoners voelt zich zelden of
nooit onveilig. Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat de onveiligheidsgevoelens die er wel zijn, vooral komen
door inbraken in woningen en overvallen. Door diverse burgerinitiatieven, zoals veiligheidsgroepen op
sociale media en de ‘WhatsApp buurtpreventie’, wordt er in samenwerking met de politie hard gewerkt aan
het vergroten van het veiligheidsgevoel. De VVD steunt deze initiatieven en is voor verdere ontwikkeling
van de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners.

3.9 VEILIGHEID VOOR ONDERNEMERS
Onze gemeente bruist van de ondernemers, van zelfstandigen tot multinationals. Zij zorgen ervoor dat
onze economie blijft draaien en dat mensen in onze polder aan het werk zijn. Het is daarom van groot
belang dat in onze polder een veilig ondernemersklimaat heerst. Om inbraken en overvallen terug te
dringen, moeten ondernemers daarom gebruik kunnen maken van cameratoezicht. Ondernemers moeten
tevens de mogelijkheid krijgen om hun camerabeelden in geval van een misdrijf live met de politie te delen.
De VVD is van mening dat de gemeente hierin een faciliterende rol moet spelen tussen de politie en
ondernemers. Naast inbraken en overvallen vindt veel criminaliteit tegenwoordig plaats via de digitale
snelweg. De VVD wil daarom dat de overheid haar krachten bundelt met ondernemers en de politie om op
die manier georganiseerde misdaad tegen te gaan en ondernemers voor te lichten over de nieuwste
criminele werkmethoden.

3.10 EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
De overheid is er primair om de veiligheid van onze inwoners te garanderen. Dat betekent echter niet dat
inwoners geen eigen verantwoordelijkheid hebben om, waar mogelijk, onze gemeente veilig te houden.
Om die reden stimuleert de VVD initiatieven uit de samenleving als buurt Whatsapp-groepen, buurtvaders
en straatcoaches die de politie attenderen op verdachte situaties. Omdat onze gemeente een
verscheidenheid van dorpen en kernen kent, is de VVD geen voorstander van één vaste aanpak. Maatwerk
zorgt ervoor dat overlast kan worden voorkomen. Structurele overlast of radicalisering onder jongeren wil
de VVD hard aanpakken. De gemeente maakt hierbij een koppeling tussen welzijn, sport en onderwijs om
deze jongeren individueel kansen te bieden om via school of werk terug te keren op het rechte pad.
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4. WONEN EN GROEN
4.1 BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN!
Het is prettig en goed wonen Haarlemmermeer, maar er is een groot tekort aan betaalbare
koopwoningen. Haarlemmermeer zal tot 2040 circa 20.000 woningen moeten bijbouwen. Bij de bouw van
deze woningen zijn duurzaamheid, klimaatadaptie en het behoud van het welzijnsniveau uitgangspunten.
Hoogbouw in sommige delen zal niet bij voorbaat worden afgewezen. Dit om meer ruimte te creëren voor
andere belangrijke functies zoals parkeren, waterberging en meer groen.
De VVD wil de markt uitdagen om met initiatieven te komen en daarnaast om ruimte te bieden voor
ontwikkelingen in (collectief) particulier opdrachtgeverschap. De aanwezigheid van voldoende
betaalbare koopwoningen is altijd een kracht geweest van onze gemeente. De VVD legt daarom de
nadrukkelijke focus op ontwikkeling van betaalbare koopwoningen en huurwoningen in het
middensegment. De VVD wil dat dit wordt vastgelegd in een nieuwe woonvisie. In deze nieuwe woonvisie
moet aandacht worden besteed aan het versnellen van nieuwbouwprojecten, zonder vaste percentages
bij nieuwbouwprojecten voor bijvoorbeeld sociale huurwoningen en vrije sector (huur)woningen.
Bovendien moet er meer aandacht komen voor de vrije sector (midden) huurwoningen. Er moeten
betaalbare koopwoningen worden gebouwd om de lange wachtlijsten in de sociale huursector op te
lossen en het scheef wonen te verminderen. De VVD wil dat statushouders niet langer recht op voorrang
hebben bij een sociale huurwoning. Gemeentes mogen dat zelf bepalen. In onze gemeente hebben
statushouders op dit moment recht op voorrang bij een sociale huurwoning. De VVD wil af van de voorrangspositie van deze specifieke groep.

4.2 TASKFORCE
Om het woningtekort op te lossen pleit de VVD bovendien voor een lokale “taskforce woningmarkt”. Deze
taskforce heeft als taak het spoedig in kaart brengen van maatregelen die kunnen bijdragen aan het op
korte termijn bouwen van voldoende betaalbare woningen. Te denken valt aan andere en betere
regelgeving, aanpassen van bestemmingsplan procedures, grondprijzen, voldoende aan ambtelijke
capaciteit, het tenderen van gebieden en het op zoek gaan naar investeerders. Ook wil de VVD betere
sturing op de prestatieafspraken met woningcorporaties.

4.3 VERSTEDELIJKING
Voor gebieden waar kantoren leeg komen te staan, moet een nieuwe visie worden ontwikkeld waarin
wonen een prominente plek krijgt. Bij revitalisering of inbreilocaties van bestaande wijken zal de focus l
iggen op meer kwaliteit, duurzaamheid, waterberging en vergroening. Bovendien wil de VVD dat er een
stimulerings- en faciliteringsprogramma komt voor het klimaatbestendig maken van bestaande
bebouwing zoals, woningen, bedrijven, scholen et cetera. Initiatieven zoals Operatie Steenbreek, de Vitale
Groene Stad en Haarlemmermeer Rainproof kunnen daarbij helpen en zullen breder onder de aandacht
gebracht moeten worden. Dat geldt ook voor diverse bedrijventerreinen. Tegelijkertijd krijgt een kern als
Hoofddorp een stedelijker karakter. De VVD wil daarom dat er meer stedelijke bebouwing in de grootste
kern van onze polder wordt toegestaan.
Volgens de VVD past dit binnen een nieuwe visie op wonen en werken. Er is behoefte aan flexibele werkvormen, waarbij vanuit huis wordt gewerkt. De stedelijke omgeving van de toekomst zal meer en meer een
mengvorm worden van wonen, werken, verblijven en recreëren. Dit alles om meer keuzevrijheid te bieden
en de doorstroming te bevorderen. Speciale aandacht verdienen woningen voor jongeren en senioren met
zorg.
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4.4 OMGEVINGSVISIE VOOR DE NIEUWE GEMEENTE HAARLEMMERMEER
In de aankomende vier jaar zal de gemeente Haarlemmermeer komen met de nieuwe omgevingsvisie. De
VVD wil in de omgevingsvisie ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven ten aanzien van
(technologische) duurzame ontwikkelingen. Samen met inwoners, dorpsraden, ondernemers,
sportverenigingen en alle overige belanghebbenden zal de gemeenteraad de Omgevingsvisie vormgeven.

4.5 WONEN EN SCHIPHOL
De VVD blijft het onvoorstelbaar vinden dat er gebieden zijn in onze gemeente, met name in de kleine
kernen Rijsenhout, Zwanenburg, Halfweg, Abbenes en Spaarndam, waar geen woningen mogen worden
gebouwd vanwege het Luchthaven Index Besluit (LIB). Juist om de leefbaarheid te behouden is het van
belang dat er (kleinschalige) woningbouw wordt toegestaan. Veel mensen maken juist de afweging om in
die specifieke kernen te wonen.
De VVD wil dat Haarlemmermeer een voorbeeldrol krijgt voor wonen in de buurt van een vliegveld. Onze
gemeente moet koploper worden op het gebied van innovaties bij nieuw te bouwen woonwijken. Vliegen
en wonen moeten elkaar ondersteunen en niet in de weg zitten. Schiphol bepaalt voor een groot deel de
fysieke buitenruimte. Samenwerken met Schiphol is van essentieel belang om de buitenruimte zo optimaal
mogelijk te benutten. Het is niet de vraag óf Schiphol kan groeien, maar hóe Schiphol kan groeien in relatie
tot haar omgeving. Een luchthaven in stedelijk gebied heeft vele voordelen, maar zorgt ook voor
uitdagingen.
De VVD wil met de markt en internationale (kennis)instituten de toekomst van Airport cities gaan definiëren
en vormgeven. De VVD pleit voor nog meer (experimenteer)ruimte voor het bouwen van geluid adaptieve
woningen of andere innovatieve aspecten rondom de luchthaven, zodanig dat de luchthaven geen rem op
de ontwikkelingsgroei van Haarlemmermeer legt. Het is daarom wenselijk een onderzoek te starten naar
de lange termijn ontwikkeling van Schiphol met de hedendaagse kennis en technische ontwikkelingen.

4.6 KLIMAATBESTENDIG WONEN
Door de juiste toekomstgerichte keuzes te maken, duurzaam en klimaat adaptief, wil de VVD de openbare
ruimte zodanig inrichten dat het welzijn en de gezondheid van elke inwoner voorop staat. Aantrekkelijk,
gezond, klimaat adaptief en duurzaam. Daar staan de VVD voor. De inrichting en het beheer van de
openbare ruimte zal met meer oog voor de toekomst ingericht -en daarna beheerd- moeten worden. De
VVD wil daarom besparen op verharding. De VVD wil dat de verharding kwalitatief van hoge kwaliteit is,
maar overbodige verharding moet plaats maken voor groen. De VVD wil het bestaande groen waar
mogelijk binnen de verstedelijking en binnen de kernen versterken en uitbreiden, zowel horizontaal als
verticaal. Dit vraagt van iedereen een andere manier van denken en doen, maar zal leiden tot meer
klimaatadaptatie. Het gaat daarbij zowel om een klimaatbestendige inrichting van publieke gronden als om
een stimuleringsprogramma voor particuliere gronden en gebouwen.

4.7 WONEN IN EEN GROENE WIJK
De VVD wil de komende raadsperiode in elke kern een nieuwe toekomstige monumentale boom, met de
daarbij behorende groene ruimte. Bovendien is de VVD voorstander van een Tiny Forest in elke kern. Een
Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen.
Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand
tussen mens en natuur is groter dan ooit.
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Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de
eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. De aanleg van Tiny Forests vergroot de
waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een bos een
positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stress
gerelateerde klachten.
Naast de aanleg van nieuw groen wil de VVD efficiënter omgaan met groenonderhoud en meer
differentiëren. Bovendien wil de VVD dat Park 21 verder wordt ontwikkeld met ruimte voor particulier
initiatief. Park 21 is een goed voorbeeld van recreatie dicht bij huis. De westkant van de gemeente kan
verder ontwikkeld worden als groene verbinding met het groene noorden van de nieuwe gemeente. Het
groengebied in het noorden beschermen als groene buffer tussen Amsterdam en Haarlem, zoals ook het
provinciaal beleid voorstaat

4.8 BURGERPARTICIPATIE
Het beheer van de openbare ruimte is bij uitstek geschikt om burgerparticipatie vorm te geven. Het kan
bijdragen aan meer betrokkenheid bij de omgeving waarin men werkt, woont en recreëert. Binnen de
inrichting van onze gemeente is het vinden van de balans tussen Rood (bouwen) Grijs (Infra) Blauw (Water)
en Groen, de uitdaging waar wij gezamenlijk voor staan. Het uitgangspunt van de VVD is: Individuele
vrijheid binnen collectieve verantwoordelijkheid.
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5. JEUGD EN ONDERWIJS
5.1 JEUGD
Haarlemmermeer moet een aantrekkelijke gemeente blijven om op te groeien. Het goede
onderwijsaanbod en het uitgebreide palet aan sport- en vrijetijdsvoorzieningen dragen hieraan bij.
De VVD vindt dat de gemeente de voorwaarden moet scheppen om zorgeloos op te kunnen groeien,
zonder op de stoel van de ouders te gaan zitten. De VVD vindt het heel belangrijk dat Haarlemmermeer
voor jongeren van alle leeftijden een aantrekkelijke en inspirerende omgeving blijft. Goede voorzieningen
en een veelzijdigheid aan evenementen dragen hieraan bij. Bovendien moet het voor kinderen veilig zijn
om naar school of de sportvereniging te lopen en te fietsen.
Het is goed dat kinderen en ouders mee kunnen praten als het gaat over veranderingen in hun wijk (denk
bijvoorbeeld aan het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en andere voorzieningen). Verder vindt de VVD
dat jongeren de ruimte en vrijheid moeten krijgen om op te groeien. Grenzen zoeken hoort bij opgroeien en
daar moeten we verdraagzaam mee omgaan. Overlast gevende jongeren en hun ouders worden
verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Een kind dat ooit problemen heeft gehad of veroorzaakt, is niet
automatisch de rest van zijn leven een probleemgeval. Als het probleem is opgelost, moet het kind met een
schone lei verder kunnen.

5.2 ONDERWIJS
Gelijke kansen
Onderwijs heeft invloed op de samenleving van morgen. De samenleving die de VVD voorstaat, is een
gezonde, internationaal georiënteerde samenleving, waarbij iedereen gelijke kansen heeft om mee te
doen. Daarom blijft voor de VVD vroeg- en voorschoolse educatie een speerpunt van beleid. Door eventuele
(taal)achterstanden vroegtijdig te signaleren en op te lossen, krijgt ieder kind dezelfde kansen in basis- en
voortgezet onderwijs.
Kinderen ouder dan 18 jaar zonder startkwalificatie zijn niet in beeld bij de gemeente, ondanks de
verplichting die voortvloeit uit de wet Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Die kinderen dreigen
tussen wal en schip te raken en moeten begeleid worden naar werk. De VVD is van mening dat het
speerpunt van beleid moet zijn om deze kinderen te registreren en adequate ondersteuning te bieden zodat
ook deze kinderen een goede kans hebben om zich een positie te verwerven in de samenleving.
Er is een groeiend tekort aan goed gekwalificeerd personeel voor het midden- en kleinbedrijf in onze regio.
De VVD wil de verbinding leggen tussen de lokale arbeidsmarkt en lokale opleidingen op mbo-, hbo- en
universitair niveau om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Door Haarlemmermeer als
vestigingsplaats aantrekkelijk te maken voor vervolgopleidingen op hbo-niveau met een relatie tot de
lokale arbeidsmarkt, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, is de afstemming tussen vraag en
aanbod te versterken.
Het aantal thuiszitters, kinderen die geen of in onvoldoende mate onderwijs aangeboden krijgen, is
onveranderd hoog. De gemeente heeft de mogelijkheden en de netwerkstructuur om praktische
samenwerking van ketenpartners in de zorgverlening in te zetten. De gemeente moet zorgen dat
ketenpartners meer samenwerken en een groter mandaat krijgen om effectiever en pro-actiever te
handelen.
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Gezonde scholen
Het onderwijs is een plek waar een gezonde leefstijl kan worden aangeleerd: dagelijks bewegen, niet roken,
gezond eten. De VVD wil scholen ondersteunen in het halen van de doelstelling jongeren te stimuleren
een gezonde leefstijl aan te houden. Het aanbod van sportvoorzieningen moet in dat kader optimaal en
betaalbaar zijn voor scholen en de gemeente moet een partner zijn bij anti-rook campagnes of gezonde
voedingsinitiatieven.
Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen
(Basis-)scholen hebben een centrale positie in de wijken. De functie van het schoolgebouw kan gekoppeld
worden aan andere sociale behoeften in een wijk, zoals bijvoorbeeld een wijkcentrum voor ouderen. De
VVD is van mening dat multifunctionaliteit van publieke gebouwen moet worden bevorderd en streeft naar
optimalisatie in samenwerking tussen scholen, wijkcentra,(sport)-verenigingen en culturele instellingen.
Gebouwen met een publieke functie kunnen goed ingezet worden om de lokale energiebehoefte te
vervullen. Alle scholen zouden energie op moeten wekken voor eigen behoefte en het teveel aan energie
moeten kunnen delen met de buurt. De gemeente moet dit stimuleren en faciliteren.
Internationaal & voortgezet onderwijs
Haarlemmermeer is een ideale vestigingsplaats voor internationale ondernemingen met de
internationale luchthaven Schiphol binnen de gemeentegrenzen. De gemeente ligt centraal ten opzichte
van steden als Amsterdam, Leiden, Den Haag en Haarlem en heeft nog voldoende ruimte om te bouwen.
Daarmee is Haarlemmermeer bij uitstek een goede vestigingsplaats voor buitenlandse werknemers. De
VVD is van mening dat de aantrekkelijkheid van Haarlemmermeer als vestigingsplaats voor buitenlandse
ondernemingen en haar werknemers verder kan worden versterkt door een aanbod van internationaal
onderwijs. De gemeente moet zich blijvend inspannen om deze belangrijke voorziening te realiseren.
Badhoevedorp is een grote dorpskern in onze gemeente. Met de samenvoeging van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude is het verzorgingsgebied in dit deel van onze gemeente zelfs nog uitgebreid. Gegeven het feit
dat nu al meer dan 40% van de leerlingen een middelbare school buiten onze gemeente kiest, vindt de VVD
het gerechtvaardigd om in te zetten op Badhoevedorp als vestigingsplaats voor een middelbare school.
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6. Z0RG
6.1 WMO EN PARTICIPATIEWET
Volwaardig meedoen aan de maatschappij, onder eigen regie, dat gunt de VVD iedereen. De gemeente
moet het vooral aan mensen zelf overlaten hoe ze dat invullen. Als mensen dat niet kunnen, moet de
gemeente hen dusdanig ondersteunen dat ze worden gestimuleerd om weer snel zelf de regie te nemen.
Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen daarbij helpen en verdienen daarom onze waardering en steun.
De VVD voelt zich ook verantwoordelijk voor mensen bij wie volwaardig meedoen onder eigen regie geen
reële optie meer is. De ondersteuning van de gemeente moet dan zoveel mogelijk uitgaan van wat deze
mensen nog wel kunnen, omdat dat bijdraagt aan hun gevoel van eigenwaarde. Bij deze kwetsbare
groepen is ruimhartigheid op zijn plaats.
Werkgevers en overheden hebben afgesproken dat er 125.000 extra banen komen voor mensen met een
arbeidsbeperking. De opzet is dat ook gemeenten aan deze mensen een baan aanbieden. De gemeente
Haarlemmermeer moet hier proactief naar handelen. Er moet structureel, duurzaam en zinvol werk worden
aangeboden. Het moeten geen banen zijn die gecreëerd worden om het creëren van werk.

6.2 KWALITEIT
Onze inwoners moeten tevreden zijn met de kwaliteit van de ondersteuning. Bij de inkoop van
voorzieningen moet de gemeente een ruim aanbod creëren met goede informatie voor de burgers over de
aangeboden producten en diensten. De VVD vindt dat het percentage mensen dat (zeer) tevreden is over
de mogelijkheden voor logeeropvang/respijtzorg omhoog moet. De Meerteams moeten
eindverantwoordelijkheid krijgen voor het resultaat dat bereikt wordt, met maximale vrijheid in de manier
waarop zij dat bereiken.

6.3 TOEGANKELIJKHEID
De gemeente zorgt dat mensen, hun omgeving en betrokken zorgverleners eenvoudig inzicht kunnen
krijgen in alle ondersteuningsmogelijkheden binnen de verschillende wettelijke systemen. Daarvoor wordt
ook de bekendheid van de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning verhoogd. Er komt een gerichte
aanpak om het aantal laaggeletterden en mensen die problemen hebben om digitaal mee te komen in onze
gemeente te verlagen, met bijzondere aandacht voor ouderen. De gemeente moet zich blijven inzetten om
de toegankelijkheid van publieke gebouwen voor mensen met een beperking te faciliteren. Nieuwe
openbare gebouwen dienen voor 100% toegankelijk te zijn voor iedereen.

6.4 KOSTEN
De VVD staat voor verantwoordelijk financieel beleid. Voor het Sociaal Domein (ZORG) geldt dat
ontvangen rijksbijdragen en de gemeentelijke uitgaven in dit domein in evenwicht moeten zijn. Dit kan
worden bereikt door te investeren in efficiency, onder andere door bureaucratie te verminderen. Bovendien
vindt de VVD dat de eigen bijdragen voor zorg zodanig moeten worden hervormd dat Haarlemmermeer tot
de minst nivellerende gemeenten van Nederland behoort.
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6.5 JEUGDHULP
Gelukkig gaat het met het overgrote deel van de Haarlemmermeerse jeugd heel goed. Opvoeden gaat nooit
zonder problemen. De zorg voor een kind ligt bij de ouders. De overheid moet er zijn als dat echt niet goed
gaat. Ouders zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun kind. Daarop moet de aandacht van de
hulpverleners dan ook gericht zijn: ervoor zorgen dat het gezin zo snel mogelijk weer zijn eigen zaakjes op
orde kan krijgen.
De VVD vindt dat er strakke afspraken gemaakt moeten worden met jeugdzorginstellingen over
wachtlijsten. Instellingen moeten een positieve financiële prikkel krijgen indien het ze lukt om wachtlijsten
helemaal weg te werken. Bij overschrijding van deze afspraken moet de gemeente echter mogelijkheden
hebben om sancties op te leggen.
Het is onwenselijk dat jongeren onder de 18 langdurig veel tijd kwijt zijn aan mantelzorg. Jongeren moeten
leven en leren en niet bezig zijn met zorg verlenen. De gemeente moet ervoor waken dat mantelzorg niet
ten kosten gaat van de ontwikkeling van het kind.
In de jeugdhulp is sprake van veel verschillende instanties en instellingen. Hierdoor kan het verwarrend zijn
voor ouders en kinderen om het overzicht te behouden. Het liefst wordt, als de ouders dat niet kunnen, de
zorg gecoördineerd door één zorgverlener.
De VVD is een groot voorstander van het meten van de effectiviteit van (jeugd)zorg. De hiervoor opgestelde
transformeermonitor moet het instrument blijven om effectiviteit en tevredenheid te meten.
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7.

HAARLEMMERMEER GOED BEREIKBAAR

7.1 INLEIDING
Verplaatsen en reizen is een belangrijk onderdeel van het leven in onze gemeente. Voor werk, om naar
school te gaan, om mensen te bezoeken, voor mantelzorg of voor vakantie. De VVD vindt het belangrijk
dat alle inwoners van Haarlemmermeer de vrijheid hebben om te kiezen welk vervoermiddel zij gebruiken.
Daarbij moeten onze inwoners en bezoekers zich veilig, vlot en comfortabel kunnen verplaatsen in
Haarlemmermeer.

7.2 VEILIG VERPLAATSEN
De VVD vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig kunnen verplaatsen in onze gemeente en is daarom
voorstander van investeringen in maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen. De VVD wil aandacht
voor de scheiding van fiets- en autoverkeer en niet gelijkvloerse kruisingen. Bovendien vindt de VVD dat
doorgaand verkeer zoveel mogelijk om woonkernen heen moet worden geleid in plaats van er doorheen.
De VVD vindt een veilige verkeersinrichting alleen niet voldoende. Er moet ook meer aandacht zijn voor
handhaving. De lokale VVD zet zich daarom in, bij onder andere de Tweede Kamer, voor een uitbreiding van
de bevoegdheden van onze lokale BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren). De VVD vindt dat BOA’s
bijvoorbeeld prima snelheidsovertredingen in woonwijken kunnen bekeuren.

7.3 VAN A NAAR B ZONDER VERTRAGING
De VVD vindt het belangrijk dat onze inwoners zich vlot kunnen verplaatsen en dat bedrijven in gemeente
Haarlemmermeer goed bereikbaar zijn. Dat geldt voor alle woonkernen, wat betekent dat er voldoende
wegen en fietspaden moeten zijn. Nieuwe investeringen zijn in de toekomst derhalve noodzakelijk.
Naast een goede infrastructuur is een goede doorstroming belangrijk. Wegen en fietspaden moeten goed
op elkaar aansluiten en onnodige snelheidsbeperkingen dienen te worden voorkomen. Samenwerking met
buurgemeentes voor een goede doorstroming is absoluut noodzakelijk. Bovendien vindt de VVD dat er aandacht moet zijn voor innovatieve verkeersoplossingen, zoals bijvoorbeeld dynamisch
verkeersmanagement.
Bedrijven in Haarlemmermeer moeten goed bereikbaar zijn. Bij de verkeersinrichting moet daarom
aandacht zijn voor slimme logistieke routes en voldoende laad & losplekken. Goed overleg met de sector is
daarbij belangrijk.

7.4 COMFORTABEL
De VVD vindt het belangrijk dat iedereen zich in de Haarlemmermeer zich veilig, vlot en comfortabel kan
verplaatsen. Daarom zet de VVD zich in voor goed onderhouden wegen en fietspaden. Verder vindt de VVD
dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn. Zowel voor auto’s als voor fietsen.
De VVD vindt daarbij dat parkeertarieven geen bron van inkomsten zijn, maar een manier om het parkeren
te reguleren. Parkeertarieven moeten daarom zo laag mogelijk zijn en waar mogelijk worden afgeschaft.
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7.5 OPENBAAR VERVOER
Een goede ontsluiting in de regio is belangrijk. Het openbaar vervoer is daarvoor een belangrijke aanvulling
op de auto, de fiets en alle andere vervoersmiddelen. Bovendien vervult het openbaar vervoer een
belangrijke functie voor groepen die minder mobiel zijn, zoals ouderen en jongeren. Daarom vindt de VVD
dat de gemeente haar rol moet nemen in de lokale aanvulling van het openbaar vervoer dat door de
Vervoersregio wordt georganiseerd. Dat betekent dat er aandacht moet zijn voor fijnmazigheid van
aanvullend (lokaal) openbaar vervoer en een goede bereikbaarheid van kwetsbare groepen in onze
gemeente.
De VVD wil dat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn niet alleen naar Schiphol, maar ook naar Hoofddorp wordt
doorgetrokken. Hiervoor zijn investeringen noodzakelijk. Bovendien moet het HOV netwerk (Hoogwaardig
Openbaar Vervoer) in onze gemeente worden uitgebreid, onder andere langs de N205.
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8. SPORT EN CULTUUR
8.1 SPORT
De VVD Haarlemmermeer kiest voor zowel top- als breedtesport. Topsport en breedtesport gaan hand in
hand. Topsporters leveren een positieve impuls aan de breedtesport. De breedtesport wordt op die manier
gestimuleerd met een grotere sportdeelname tot gevolg. Topsportevenementen (toernooien) zijn ook
ideale evenementen om maatschappelijke winsten te realiseren door een grote groep mensen met sport
kennis te laten maken. Daarnaast is de gemeente goed bedeeld in voorzieningen die bijdragen aan
topsport. Sport moet voor elke inwoner toegankelijk en aantrekkelijk zijn. Er dient een duurzaam aanbod
van sportieve ruimte en (top) sportaccommodaties te zijn. Sport is een verbindende factor in de
Haarlemmermeerse samenleving en draagt bij aan de kwaliteit van leven en wensen van de inwoners. Sport
is leuk en leert je ook om te gaan met teleurstellingen, uitdagingen en competitie. Bovendien draagt sport
bij aan een gezonde samenleving.
De VVD wil dat de gemeente Haarlemmermeer zich daarom actief inzet voor de breedtesport. De komende
jaren zullen er in onze polder veel nieuwe woningen worden gebouwd en mogen wij veel nieuwe inwoners
welkom heten. De VVD wil dat de gemeente met een meerjarige visie komt die rekening houdt met de
beschikbare ruimte voor de sportbehoefte. Daarbij moet ruimte geboden worden aan ongeorganiseerde of
sportieve recreatie op accommodaties en sportparken. Op die manier wordt sport laagdrempelig en
toegankelijk. Bovendien moeten sportclubs samenwerken om wachtlijsten te voorkomen en moeten ze
optimaal gebruik maken van de accommodaties. De VVD is voorstander van het organiseren en faciliteren
van sportevenementen en Integratie van speel- en bewegingstoestellen in de openbare ruimte.
Sport toegankelijk voor alle inwoners
Om kinderen meer te laten bewegen, wil de VVD dat scholen onderling wedstrijden organiseren zodat meer
kinderen in aanraking komen met verschillende sporten. Dit heeft als positief gevolg dat meer kinderen
gaan sporten en daardoor gezonder opgroeien. Topsporters uit onze polder kunnen hieraan een bijdrage
leveren door een rol als sportambassadeur te vervullen. Om sport toegankelijk te maken voor al onze
inwoners wil de VVD dat barrières voor deelname aan en/of bezoeken van sportfaciliteiten door ouderen en
of mensen met een geestelijke of fysieke handicap worden weggenomen.

8.2 CULTUUR
Voor de VVD Haarlemmermeer is cultuur de uitkomst van activiteiten van vrije individuen. Cultuur is een
verbindende factor die bij voorkeur zonder subsidie of andere vormen van overheidsinmenging
bestaansrecht moet hebben. Overheidsinmenging is alleen nodig om kort als vliegwiel te dienen om
potentieel geïnteresseerden over de streep te trekken. De VVD blijft zich inzetten voor een cultuurbeleid
gedragen door cultureel ondernemerschap en particulier initiatief. Culturele evenementen en initiatieven
vinden niet alleen plaats in de grote kernen. Daarom pleiten wij om meer bekendheid te geven aan de
culturele agenda. Zo wil de VVD dat meer gebruik wordt gemaakt van sociale media om de bekendheid van
de culturele agenda blijvend en breder onder de aandacht te brengen.
De VVD is van mening dat onze polder genoeg te bieden heeft voor toeristen en wil hierin een proactief
beleid zien. Om dit te stimuleren wil de VVD meer landelijke bekendheid gaan geven aan de evenementen
welke in de gemeente plaatsvinden, als ultieme vorm van Citymarketing.
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Culturele instellingen
De VVD wil dat gesubsidieerde instellingen blijven zorgen voor laagdrempelige culturele evenementen
voor alle inwoners, met daarbij een extra focus op de jeugd en ouderen. Bibliotheken moeten daarbij een
multidisciplinaire ontmoetingsplaats worden; een broedplaats voor maatschappelijk debat.
De afgelopen jaren heeft er op het gebied van cultuur een echte omslag plaats gevonden waarbij cultureel
ondernemerschap steeds belangrijker is geworden. De VVD wil het huidige cultuurbeleid voortzetten en is
groot voorstander van meer synergie en samenwerking in de culturele sector. De nadruk zou daarbij moeten
liggen op het stimuleren van vernieuwende ideeën voor grootschalige initiatieven. Ook zijn we voorstander
van samenwerking tussen de verschillende musea. Haarlemmermeer is een relatief jonge gemeente. Om
die reden wil de VVD ons cultureel erfgoed graag behouden. Initiatieven vanuit inwoners moeten daarbij
leidend zijn.
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9. FINANCIËN EN BESTUUR
9.1 INLEIDING
Haarlemmermeer is en blijft een zeer dynamische gemeente, gekenmerkt door veel verschillende
dorpskernen en wijken. Met een omvang van 206,5 km2 en zo’n 155.000 inwoners wordt het stedelijk
gebied afgewisseld met een agrarisch en recreatief landschap. De gemeente heeft de perfecte mix om de
huidige generaties alles te bieden wat men kan en mag verwachten. Qua inwonersaantal is Haarlemmer de
17e gemeente van Nederland. De luchthaven Schiphol neemt een prominente plaats in en is een belangrijke
economische trekpleister. De gemeente die na de fusie met Haarlemmerliede/Spaarnwoude ontstaat, is de
belangrijkste strategische partner geworden voor Amsterdam. Om die reden is samenwerking binnen de
MRA essentieel en Haarlemmermeer zal samen met Amsterdam de voortrekkersrol nemen. Integriteit van
lokale bestuurders staat hierbij voorop.
Als gemeente zijn we deels afhankelijk van het rijk en de provincie, maar de VVD zet zich maximaal in om op
de juiste punten urgentie te benadrukken en voortgang te bewerkstelligen ten aanzien van
gemeentebelangen. Verdere ontwikkeling van Haarlemmermeer is alleen mogelijk bij tijdige en voldoende
uitbreiding van de (verkeers-) infrastructuur en voorzieningen. Samenwerkingen binnen MRA zijn dus van
groot belang. Om die reden moeten we ook open blijven staan voor mogelijke fusie(s) met andere
buurgemeenten. De VVD is bereid hiervoor geld en energie vrij te maken.

9.2 HAARLEMMERMEER SERVICEGERICHT
Haarlemmermeer heeft de ambitie om één van de meest servicegerichte en moderne gemeenten te
worden. Digitalisering neemt hierin een belangrijke rol in. Inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn
door transparantie inzichtelijk, helder en meetbaar voor inwoners en ondernemers. Voor complexe
vraagstukken van inwoners en bedrijfsleven wordt binnen het gemeentelijk apparaat één procesmanager
aangewezen. De basishouding van de gemeente en het ambtelijk apparaat is, dat zaken niet als een
probleem worden uitgesproken, maar als oplosbaar worden beschouwd. De gemeente heeft een
servicegerichte instelling; burgers en ondernemers zijn cliënten.
De VVD vindt bovendien dat inwoners eenvoudiger direct in contact moeten kunnen komen met de
gemeenteraad en haar bestuurders. Voor inwoners en belanghebbende moeten beiden goed bereikbaar
zijn. Daarom wil de VVD inzetten op een meer servicegerichte en professionele dienstverlening door de
gemeente. De openingstijden van de afdeling Burgerzaken in het Raadhuis moeten worden verruimd,
zodat ook in het weekend en ’s avonds de diensten op afspraak kunnen worden verleend. Bovendien is de
gemeente continue digitaal bereikbaar voor inwoners en ondernemers. Daarbij worden relevante
gegevens voor inwoners en ondernemers gemakkelijk toegankelijk via digitale systemen. Gestreefd wordt
naar uitwisseling van opgeslagen gegevens zodat informatie, die op een afdeling beschikbaar is, niet
opnieuw hoeft te worden aangeleverd door inwoners en ondernemers. Eén keer aanleveren moet
voldoende zijn. Ook moet digitaal inzichtelijk zijn wat de status is van een te doorlopen proces of aanvraag.
De gemeente heeft zich hierbij aan de gestelde termijnen te houden middels het invoeren van een duidelijk
procesmanagement proces.
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9.3 BETROKKEN INWONERS
De werking van dorps- en wijkraden als sparringpartners van het gemeentebestuur is belangrijk en de VVD
realiseert zich dat er naast de dorps- en wijkraden andere belanghebbenden zijn die nauw betrokken
dienen te worden bij besluitvorming in de gemeente. De gemeente faciliteert belanghebbenden die
kenbaar maken betrokken te willen worden in het besluitvormingsproces. Innovatieve interactieve
beleidsvorming is belangrijk als input voor nieuwe ideeën en voor het draagvlak hiervan.

9.4 MINDER REGELS
De VVD staat voor deregulering. De VVD kiest daarom voor een verdere beperking van 10% van de lasten
die inwoners en bedrijven voelen van lokale regels en beleid. Daarnaast moeten regels duidelijk zijn en
eenvoudig te begrijpen. Ook worden de welstandsregels afgeschaft. Het proces voor aanvragen van
bouwvergunningen wordt zoveel mogelijk versoepeld. Toetsing vooraf kan het proces versnellen en kan
en mag leiden tot een vooringenomen blijvend besluit. Ook wil de VVD dat beleidsbesluiten tijdelijk zijn
voorzien van een tijdstip waarop het vervalt of geëvalueerd wordt voordat het opnieuw ter besluitvorming
wordt voorgelegd.

9.5 HUISHOUDBOEKJE OP ORDE
De financiële huishouding van Haarlemmermeer is goed op orde. De lokale lasten in onze gemeente zijn
laag. Door scherp te sturen op de bedrijfsvoering heeft de gemeente een efficiënt werkend ambtelijk
apparaat. Een adequate financiële huishouding is voor Haarlemmermeer van het grootste belang. De
gemeente heeft de verantwoordelijkheid om kostenbewust en zorgvuldig om te gaan met haar middelen.
Er moet blijvende aandacht zijn voor de schuldenlast. Om de schuldenlast te beperken wordt er bij voorkeur
geen geld geleend voor bijvoorbeeld regulier onderhoud van wegen en bruggen. De gemeente moet
hiervoor een vast investeringsbedrag per jaar vaststellen.

9.6 LAGE BELASTINGEN
Het huishoudboekje van de gemeente moet kloppen en belastingen zijn geen sluitpost. Heffingen, leges of
andere gemeentelijke belastingen, anders dan de OZB, worden niet anders dan kostendekkend geheven en
binnen de betreffende programma’s afgewend.
De VVD is tegen belastingverhoging zonder duidelijke onderbouwing. Om die reden wil de VVD dat de
hondenbelasting wordt afgeschaft zonder dat dit op een andere wijze wordt gecompenseerd.
Toeristenbelasting vloeit wat de VVD betreft niet volledig terug naar de algemene middelen maar wordt
voor een deel geoormerkt voor Citymarketing. Op die manier zorgen we ervoor dat een deel van de
toeristenbelasting ook daadwerkelijk voor die sector wordt aangewend.

9.7 TRANSPARANT EN INZICHTELIJK
Transparantie en meetbaarheid geeft vertrouwen aan de inwoners. Een betrouwbare lokale overheid heeft
voor ons grote prioriteit. De gemeentelijke bedrijfsvoering kenmerkt zich wat ons betreft door duidelijke,
heldere en meetbare beleidsdoelen. Het begrip Total Cost of Ownership (TCO) moet hierbij leidend zijn en
worden. De VVD wil bovendien dat de uitkomsten van rapportages op een makkelijke wijze digitaal voor de
inwoners toegankelijk zijn. Wij vinden dat de gemeentelijke website niet meer van deze tijd. De VVD pleit
daarom voor nieuwe website en een goed werkend online archiefsysteem
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