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Voorwoord
Beste Heemstedenaren,
Heemstede verbindt ons; samen wonen, werken en leven we in onze prachtige groene gemeente in
Zuid-Kennemerland. Daar vertegenwoordigen wij u enthousiast en daadkrachtig. Wij zijn de lokale liberalen
en we werken voor Heemsteeds beleid en komen daarvoor op voor Heemsteedse belangen. We zoeken
naar verbinding om tot de beste resultaten te komen. Onze bestuurlijke uitgangspunten zijn lokaal, liberaal,
leefbaar, duurzaam, professioneel en daadkrachtig.
De Heemsteedse VVD’ers zetten zich in voor onze inwoners, onze ondernemers en ons groen. We zijn
betrokken, helder en houden de balans tussen sociaal, duurzaam en liberaal goed in de gaten. Ook kijken
we naar ieders verantwoordelijkheden, zelfredzaamheid en mogelijkheden in verhouding tot onze veilige en
fijne gemeenschap, waarin iedereen wordt gerespecteerd en meetelt.
De gevolgen van corona voelen we helaas nog dagelijks. We blijven met zijn allen de schouders eronder
zetten. U leest er alles over in ons programma (agenda) voor de komende vier jaar, waarin we onze liberale
principes vormgeven. U en veel lokale organisaties hebben ons van waardevolle input voorzien en
meegepraat over onze agenda. Heel veel dank daarvoor ; we wisten elkaar te vinden en we
vertegenwoordigen u vanuit die verbinding.
Daar waar ‘we’ staat in ons programma verwijzen we naar De Heemsteedse VVD in alle mogelijke rollen in
het college en de gemeenteraad. Ook leest u aan het eind wat we, als fractie, in de afgelopen vier jaar
samen met en voor u, bereikt hebben. We pakken onze uitdagingen verder op. Dit zijn daarom onze
topprioriteiten waar we ons de komende jaren verder voor inzetten:

Ons leefbaar Heemstede
►
►
►
►
►

Blijft groen en verduurzaamt
Wordt goed en veilig bereikbaar
Houdt (openbare) veiligheid dichtbij
Zorgt goed voor elkaar
Blijft zelfstandig en werkt samen in de wijk en regio

De Heemsteedse VVD werkt op deze vijf thema’s enthousiast samen met iedereen die hierbij betrokken is
en belang bij heeft. Het gaat ons om leefbaarheid; de kwaliteit van dagelijks leven in onze wijken, ons groen,
onze goede zorg, recreatie- en sportvoorzieningen en onze veiligheid in huis en op straat. Voor ons staat
een gezonde financiële huishouding centraal. Heemstede heeft de laagste lasten in de regio. Dat houden we
zo lang mogelijk.
Wij zijn ontzettend trots op ons verkiezingsprogramma waarin wij kiezen voor een leefbaar Heemstede voor
iedereen. Ons team van ervaren politici en nieuw talent vraagt hiermee het vertrouwen van de Heemsteedse
kiezer. Wat ons bindt is de strijd voor een leefbaar Heemstede. Wij zijn er klaar voor!
John Wulfers
Lijsttrekker Heemsteedse VVD

Wij zijn goed voor u bereikbaar. Mocht u over dit programma iets met ons willen delen of vragen, dan kunt u via
info@mijnheemstede.nl of onze social media contact met ons opnemen. Alle informatie is ook te vinden op www.vvdheemstede.nl

/vvd_heemstede

/vvdheemstede

/vvdheemstede
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Onze topprioriteiten

Onze topprioriteiten
Ons leefbaar Heemstede
Blijft groen en verduurzaamt
►
►
►
►
►

Ons Heemsteedse groen blijft groen en we investeren in meer groen.
Afvalverwerking organiseren we gebruiksvriendelijk, duurzaam en met onze inwoners.
We verduurzamen de gemeente verder en we ondersteunen onze inwoners en ondernemers in klimaatbeheersende initiatieven.
We leveren geen gemeenschappelijk groen en ruimte in voor extra bebouwing.

Wordt goed en veilig bereikbaar
We realiseren lokaal en regionaal oplossingen voor het omleiden van lokaal doorgaand verkeer en
onderzoeken strand-file werende maatregelen, zoals tijdens de Formule 1.
► We implementeren 30 km per uur en investeren in veilig verkeer.
►

► ►

Houdt (openbare) veiligheid dichtbij
►
►
►

Onze brandweerkazerne en politiepost blijven open en politie en handhaving werken samen vanuit één
gezamenlijke plek.
We investeren met inwoners en veiligheidsdiensten in een veilige en leefbare buurt en straat.

►

Zorgt goed voor elkaar
►
►
►
►
►

Onze zorg en voorzieningen behouden we en organiseren we samen.
Samen versterken we zo nodig elkaars zelfredzaamheid en de verbinding met elkaar.
Met winkeliers, sport- en cultuurorganisaties zorgen we voor onze bloeiende lokale
winkelgebieden, weekmarkt, sportaccommodaties en cultuurvoorzieningen.
Onze kinderen kunnen naar de Heemsteedse basisschool van hun keuze.

Blijft zelfstandig en werkt samen in de wijk en regio
►
►
►
►

Samen met inwoners werken we aan en besluiten we over veranderingen.
Heemstede blijft zelfstandig en werkt actief samen in de regio.
Heemstede is financieel duurzaam en we houden de woonlasten, inclusief de OZB, zo lang
mogelijk, zo laag mogelijk.
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Blijft groen en
verduurzaamt

Ons leefbaar Heemstede

Blijft groen en verduurzaamt
Ons Heemsteeds groen blijft groen en we investeren in meer groen
Door de pandemie zijn onze werkroutines en ontspanningsbehoeften veranderd; we brengen meer tijd door
in en rondom onze huizen en nabije natuur. Onze parel van Zuid-Kennemerland blijft daarom een groene
oase. We wonen schitterend in het (historisch) groen. We zijn omgeven door bijzondere wateren met
duurzame recreatiemogelijkheden en aantrekkelijke woningen. Ons groen en onze natuur zijn ons kapitaal
waar ook de regio van geniet.

In ons leefbaar Heemstede
beschermen, onderhouden en investeren we in onze natuur, zoals het Groenendaalse bos en het
groen in de wijk
► integreren we functionaliteiten in ons openbaar groen; bijvoorbeeld natuur en ontmoeten maar ook
spelen en afwatering, verduurzaming en ecologische diversiteit. Dorpen als Hillegom hebben hier
strategisch aan gewerkt met prachtige resultaten
► ontwerpen we samen met experts en belangengroepen een groene visie en een strategisch groen plan
en investeren we de komende jaren in het onderhoud en uitbreiding van ons gemeenschappelijk groen
► monitoren en stimuleren we het vergroten van de biodiversiteit
► werken we samen met natuurorganisaties, de provincie en inwoners aan strategische vergroening
► stimuleren we vergroening en afwatering in tuinen en in de wijk om ons weerbaar te maken tegen
water en droogte
►

Afvalverwerking organiseren we gebruiksvriendelijk, duurzaam en met onze inwoners
Een schone wijk is een veilige en leefbare wijk en de verantwoordelijkheid voor ons afval en openbare
reiniging is een van de belangrijkste taken van de gemeente. Samen gaan we minder afval produceren en
het ook duurzamer verwerken. We overleggen met u hoe we dat het beste kunnen doen en zetten in op
bewustwording en draagvlak, zodat we samen slimme duurzame keuzes maken. We organiseren een zo
hoog mogelijke gebruiksvriendelijkheid qua ophaalservice en efficiënte scheiding tegen de laagste kosten.
Afvalstromen worden bijna helemaal grondstofstromen en we nemen hiervoor allemaal onze
verantwoordelijkheid.

In ons leefbaar Heemstede
beperken we de hoeveelheid afval, zowel door bewustwording als door een verbeterde afvalscheiding:
ook recyclen we en gebruiken we spullen opnieuw
► kunnen we ons afval zo betaalbaar mogelijk kwijt met de hoogst mogelijke service en
duurzaamheidsopbrengst
► zetten we in op toekomstbestendige en gebruiksvriendelijke afvalverwerking waarbij we rekening
houden met leeftijden en gezinssamenstellingen
► we consulteren inwoners, ondernemers en buurten over hun wensen en mogelijkheden m.b.t.
afvalverwerking keuzes en de plaatsing van afvalcontainers
► onderzoeken we de deelname van Heemstede aan de gemeenschappelijke regeling voor
afvalinzameling en passen deze zo nodig aan
► pakken we zwerfvuil, hondenpoep, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast aan.
We herstellen vernielingen snel en verhalen de kosten zoveel mogelijk op veroorzaker(s)
► investeren we in afvaloplossingen die meeuwen en ongedierte weren
► onderhouden we ons goed werkende riool en houden we dit betaalbaar; zowel huisbezitters als
huurders dragen bij in de kosten
► richten we zo veel mogelijk riolen in waar regenwater van huishoudelijk water gescheiden wordt en
stimuleren we hergebruik van water
► spannen we ons in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen en
ruimte voor dieren, veilige uitlaatplekken en samenwerking met de dierenambulance
►
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We verduurzamen onze gemeente verder
De energietransitie is een feit; we zijn op weg naar de klimaatdoelen van 2030 en 2050. Huizen gaan steeds
vaker van het gas af. Regionaal verschijnen er meer zonneparken en windmolens in ons landschap. Dat zijn
flinke veranderingen die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Heemstede heeft veel oude woningen
met bijzondere duurzaamheidsuitdagingen. Het informeren over en het stimuleren van isolatie en mogelijke
energiebesparingen blijven daarbij onze prioriteit.
Duurzaamheid is en wordt nog belangrijker voor ons leefbaar Heemstede en brengt ook nieuwe
economische activiteiten met zich mee. Toch is de groene ruimte in Heemstede schaars waardoor onze
inbreng in regionale keuzes belangrijk is. Wie kan zich voorstellen hoe Heemstede er in 2030 of zelfs 2050
uitziet? We spreken bewoners die voorstander zijn van duurzaamheid, maar die zich ook zorgen maken over
hoge kosten. Welke veranderingen zien, voelen of beleven we tijdens het verduurzamen? Wij willen daar
een concrete voorstelling van krijgen en deze inzichtelijker maken.

In ons leefbaar Heemstede
maken we een routekaart en een concrete (digitale) voorstelling van een duurzaam Heemstede en
duurzame mobiliteit op weg naar 2030 en 2050
► verduurzamen we onze gemeentelijke dienstverlening, onze mobiliteiten, gebouwen en scholen verder
- door slimme en betaalbare keuzes - om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn
► ontwerpen en implementeren we met elkaar een gemeentelijk CO2- voetafdruk-reductieplan en een
(snel)laadpalen plan voor elektrische auto’s/voertuigen
► zorgen we voor schone lucht in onze scholen
► lobbyen we regionaal tegen, en handhaven we lokaal tegen overdadig motorengeluid en houden ook
overige geluidsnormen in de gaten
► (vernieuw)bouwen we duurzaam en richten riolen in voor groene energie
► informeren en stimuleren we inwoners en ondernemers daar waar mogelijk in praktische stappen naar
groenere energievoorziening en werken hiervoor samen met lokale initiatieven zoals HeemSteeds
Duurzamer en ons Duurzaam Bouwloket
► kunnen groene coaches in de wijk praktische duurzaamheidsoplossingen delen voor huis en tuin met
bewoners die daar behoefte aan hebben
► ondersteunen we inwoners en ondernemers bij collectieve verduurzamingsinitatieven
► zorgen we met het Waterschap voor schone en veilige waterwegen en een hoge waterkwaliteit en
onderzoeken we energiemogelijkheden uit stromend water en afwateringsoplossingen
► consulteren, informeren en vertegenwoordigen we proactief onze inwoners over de Regionale Energie
Transitie over mogelijke locaties voor nieuwe energiebronnen en de impact daarvan op onze
leefomgeving
► onderzoeken we met de Provincie en Landschap Noord-Holland of het creëren van extra
natuur en groene zones mogelijk is
►

Geen groen en ruimte inleveren voor extra bebouwing
Heemsteeds groen bestaat uit historisch groen en het groen in onze wijken en tuinen. Dit zijn de plekken
waar we elkaar ontmoeten. Hier spelen onze kinderen veilig en ademt het open en groene karakter van
Heemstede. Hier leven en ontspannen we samen. We realiseren ons terdege dat onze ruimte zeer schaars
is. Ook al zijn we groen; we wonen met zijn allen op een relatief kleine oppervlakte. Daarom wisselen we
geen groene ruimte meer in voor nieuwe bebouwing. Daar sturen we op in de regio en bij de implementatie
van de nieuwe omgevingswet zijn we hier helder over. Daarom kiezen we voor nieuwbouw slechts ter
vervanging van huidige bebouwing en met behoud van historie en karakter.
Wat doen we wel? We begrijpen de vraag naar huizen en daarvoor maken we ons sterk in de regio waar wel
ruimte is. In Heemstede zijn nog twee projecten; het Havenkwartier en het Manpadslaan. Op beide plekken
kan nog bestaande bebouwing omgevormd en herbestemd worden voor wonen. Bovenal overleggen we met
belanghebbenden over hun wensen en keuzes. Als er gebouwd wordt kiezen we voor woningen in het
middensegment en stimuleren we duurzame en innovatieve vormen van gecombineerd wonen en werken.
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Ook zijn zorgcomplexen zoals Kennemerduin aan vernieuwing toe; we respecteren daarbij het historische
bos en de duinrand en de toegestane volumes. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden met
woonpartners in Heemstede en in de nabije regio. Zo ondersteunen we waar mogelijk ouderen en gezinnen
die eigenlijk kleiner willen en kunnen wonen. We overleggen met buurgemeenten hoe onze ouderen zo dicht
mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. We zijn voorstander van creatieve, nieuwe
duurzame woonvormen zoals tiny houses en mantelzorgwoningen (ook wel kangoeroewoningen genoemd).
Deze laatste categorieën onderkomens kunnen al gebouwd worden op de percelen van huiseigenaren
volgens de huidige richtlijnen.

In ons leefbaar Heemstede
leveren we per saldo geen groen in voor extra nieuwbouw
► integreren we bij de laatste twee bouwprojecten innovatieve woon-, werk- en zorgfuncties
► behouden we ons groene en historische dorpskarakter
► ronden we de plannen voor het Manpadslaan-gebied af waarbij het gebied zo groen mogelijk blijft in
verhouding tot de daarvoor noodzakelijke en mogelijke bebouwing. De plek en ontsluiting van de
bebouwing gaat in overleg met omwonenden
► stimuleren we de ondernemers achter het Havenkwartier om tot creatieve woonoplossingen te komen
met een groene strook aan de haven
► overleggen we met de buurtgemeenten en de regio, waar wel ruimte is voor de bouw van betaalbare
huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen
► stimuleren we waar mogelijk regionale en lokale doorstroming bij zowel sociale huur, vrije huur als bij
koopwoningen specifiek voor onze ouderen die kleiner willen wonen
► informeren en ondersteunen we onze inwoners bij het aanpassen van hun woningen en maken de
regels uit bestemmingsplannen transparant
► geven we bij personeelstekorten in vitale beroepen o.a. docenten, agenten en verpleegkundigen,
voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning
► zorgen we voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen hun
voorrangspositie bij sociale huurwoningen af
► maken we stappen met het strategisch vastgoed en beschermen we de bewoners maar ook de
gebouwen zelf, bij veranderingen
►
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Wordt goed en
veilig bereikbaar

Ons leefbaar Heemstede

Wordt goed en veilig bereikbaar
We realiseren regionaal en lokaal, oplossingen voor het omleiden van doorgaand verkeer en
onderzoeken maatregelen tegen strand-files, zoals tijdens de Formule 1
Na de stilte in coronaperiode realiseerden we ons meer en meer hoe zwaar het verkeer op de leefbaarheid in
Heemstede drukt. De rustige periodes waren niet gepland, maar veranderden onze prioriteiten en perspectieven.
Heemstede is omringd door andere gemeenten. Het overgrote deel van ons verkeer is doorgaand verkeer; wat
niet in Heemstede hoeft te zijn.
Daarnaast neemt het verkeer de komende jaren nog eens sterk toe bij de oplevering van bouwprojecten aan de
grens van de Haarlemmermeer en Haarlem. Deze bewoners rijden straks logischerwijs door Heemstede naar hun
werk, veel van de kinderen gaan hier straks waarschijnlijk naar school en iedereen is welkom om te winkelen.
Evenementen en zomertoerisme in Zandvoort zijn een aanwinst voor de economie maar het toeristische verkeer
blijft een enorme uitdaging. Dat begrijpen we en we zijn door de Formule 1-maatregelen en afsluitingen
geïnspireerd geraakt. We gaan daarom oplossingen zoeken voor de zomerse spitsdrukte op onze doorgaande
wegen. Op de fiets, met de trein of met ander OV naar het strand wordt de nieuwe norm.

In ons leefbaar Heemstede
► initiëren we en sturen we krachtig op het realiseren van regionale verkeersoplossingen met buurgemeenten
en andere overheden
► verminderen we doorgaand (vracht)verkeer en handhaven we strenger op (vracht)sluipverkeer
► werken we samen met de omwonenden, veiligheidsdiensten en experts aan de uitdagingen van de
belangrijkste verkeersaders in Heemstede (Heemsteedse Dreef, De Glipper Dreef, Herenweg, Cruquiusweg,
Lanckhorstlaan, Van Merlenlaan-Camplaan, Kerklaan, Prinsenlaan, Johan Wagenaarlaan, Cesar Francklaan
Binnenweg, Raadhuisstraat, Valkenburgerlaan)
► leiden we toeristisch verkeer richting Zandvoort richting Haarlem naar de Spanjaardslaan met
bewegwijzering met tijdsaanduidingen en dynamisch routemanagement
► onderzoeken we, na het succes van het verkeersluwe Formule 1-weekend, en in overleg met de regio,
omwonenden, ondernemers en hun expertises, hoe weekendafsluitingen en omleidingen op wegen richting het
strand in het zomerseizoen te realiseren zijn
► realiseren we aansluitingen op de regionale (strategische) fietsroutes en HOV (Hoogwaardig Openbaar
Vervoer) haltes in Heemstede en behouden we het intercitystation

We implementeren 30 KM per uur en investeren in veilig verkeer
Om het verschil te maken in leefbaarheid in de wijk kiezen we voor krachtige verkeersoplossingen die bijdragen
aan verkeersafname en daarmee onze veiligheid en schone lucht waar mogelijk met nieuwe
mobiliteitsoplossingen.

In de wijken van ons leefbaar Heemstede
► implementeren we in overleg met experts, buurtbewoners en -comités, en regionale veiligheidsdiensten de
30-km-norm en blijven onze wijken goed bereikbaar in geval van nood
► analyseren we samen met inwoners, ondernemers en veiligheidsdiensten de veiligheid en zichtbaarheid
van kruisingen, zebrapaden en oversteekplaatsen en passen deze zo nodig aan
► overleggen we met belanghebbenden, inwoners met expertise, ouders, scholen en directe omwonenden
over de veiligheid op kruispunten rond scholen en onderzoeken bijvoorbeeld kiss & ride zones bij scholen voor
(bak)fietsen en ander verkeer
► investeren we in veilige fietspaden ook voor elektrisch fietsverkeer
► onderzoeken we samen met ondernemers de mogelijkheid van drop-off punten voor bezorgdiensten i.v.m.
drukte in winkelstraten
► pakken we de verkeersveiligheid op de Binnenweg aan en ook onjuist geparkeerde auto’s
► optimaliseren we het parkeren in winkelgebieden in overleg met winkeliersverenigingen
► onderzoeken we waar innovatieve rotondes mogelijk zijn
► implementeren we snelheidverminderende en verkeerwerende maatregelen zoals éénrichtingsverkeer
waarvan aangetoond is dat zij het verschil kunnen maken
► monitoren we de verkeersafwikkeling uit de nieuwbouwwijken Havendreef en Slottuinen
Verkiezingsprogramma 2022-2026 - Wordt goed en veilig bereikbaar

11

Houdt (openbare)
veiligheid dichtbij

Ons leefbaar Heemstede

Houdt (openbare) veiligheid dichtbij
Onze brandweerkazerne en politiepost blijven open en politie en handhaving werken
samen vanuit één gezamenlijke locatie
We willen ons veilig (blijven) voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. En we
willen ook dat iedereen zich veilig voelt. Onze brandweerpost vervult zowel in Heemstede zelf als in de
samenwerking met omliggende gemeenten een belangrijke rol. We zijn verzekerd van een korte aanrijtijd
voor ons dorp en bij brand ondersteunen we de regio bij aanvragen voor grotere branden. Een sterke
brandweerkazerne waarborgt dat en kan niet zonder een grote groep getrainde vrijwilligers.
In Plein 1 is een digitaal politieloket waar inwoners aangifte kunnen doen. Hier pauzeren ook agenten vanuit
het bureau in Zandvoort. We gaan de samenwerking tussen BOA’s, wijkagenten en politie zoveel mogelijk
faciliteren en integreren. Dat gaat hechter en efficiënter als de agenten uit Zandvoort en de BOA’s samen
kunnen werken en pauzeren vanuit één ruimte. Bijvoorbeeld vanuit het Gemeentehuis. Ook kunnen BOA’s
dan snel hulp krijgen van de politie als dat nodig is.
Daarnaast is ‘cybercrime’, bijvoorbeeld online pesten, identiteitsfraude en oplichting aanzienlijk toegenomen.
Ook ondermijning en criminele activiteiten in de buurten blijven we aanpakken en we zetten ons in voor het
weerbaar maken van onze inwoners.

In ons leefbaar Heemstede
streven we naar zo veel mogelijk invloed op de inzet van openbare veiligheidsdiensten, zoals de politie
en onze wijkagenten en handhaving
► streven we naar de kortste aanrijtijden van politie, brandweer en zorgdiensten
► investeren we in het uitbreiden van onze groep vrijwilligers voor de brandweer
► investeren we in de uitbreiding van onze handhavingscapaciteit en faciliteren we optimale
samenwerking tussen de politie, wijkagenten en handhaving vanuit één gezamenlijke plek
► formuleren we daar waar mogelijk beleid dat snelle en adequate reactie en inzet van politie,
wijkagenten, handhavers borgt als onze inwoners hulp inroepen; ook bij online criminaliteit
► letten we samen op de signalen van ondermijning en voeren hier gesprekken over hoe dit te melden
bijvoorbeeld bij Meld Misdaad Anoniem
► pakken we ondermijnende activiteiten en de gevolgen daarvan daadkrachtig aan en communiceren we
proactief naar de buurt en naar pandeigenaren over de gevolgen van ondermijning
► ondersteunen we ondernemers op de bedrijventerreinen/industrieterreinen in het handhaven en
versterken van de veiligheid
► pakken we langparkeerders en auto’s zonder APK in de openbare ruimte aan
► houden we de Week van de Veiligheid begin oktober om veiligheid structureel aandacht en inhoud te
geven
►

We investeren met inwoners en veiligheidsdiensten in een veilige buurt en straat
Onze buurt en onze huizen zijn nog belangrijker voor ons geworden de afgelopen jaren. Het is onze veilige
plek. Daarom blijft veiligheid voor ons voorop staan. Ook in de wijken is het gevoel van veiligheid prioriteit.
Het is tegenwoordig bijna vanzelfsprekend dat we elkaar via whatsappgroepen op de hoogte houden van
urgente of onveilige zaken in de buurt. Maar ook vindt via de buurtapp een portemonnee snel zijn weg terug
naar de eigenaar een paar straten verderop. Zo helpen we elkaar en passen we op elkaar. In diverse
gemeenten zijn - naast het succes van de whatsappgroepen - het gevoel van veiligheid en het vroeg melden
van criminele activiteiten toegenomen door te werken met buurtpreventiegroepen. Dit biedt een kans om de
inzet van buurtpreventiegroepen te onderzoeken met onze inwoners. Echter nooit ten koste van de inzet van
handhaving of minder blauw op straat.
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In ons leefbaar Heemstede
zorgen we dat openbare ruimtes en winkelgebieden in Heemstede schoon, heel en veilig zijn, ook
rondom de feestdagen, zoals de jaarwisseling
► voeren we een algeheel vuurwerkverbod in en onderzoeken de mogelijkheid voor een centrale
vuurwerkplek of -show
► installeren en onderhouden we duurzame en betrouwbare verlichting van onze straten en openbare
ruimtes, zowel ‘s avonds als ‘s nachts
► informeren we wijkgericht onze inwoners over auto-inbraak en diefstalpreventie en het Politiekeurmerk
Veilig Wonen
► zoeken we samenwerking om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude en cyberpesten tegen te gaan
of te bestraffen en werken we aan weerbaarheid van onze inwoners
► melden we onveilige situaties op straat of ideeën voor verbetering in de wijk makkelijk digitaal bij de
gemeente en verbeteren we het bestaande digitale meldpunt voor obstakels en geven het meer
bekendheid
► verbeteren we voor iedereen en specifiek onze inwoners die gebruik maken van een kinderwagen,
rollator, scootmobiel of een rolstoel onze toegankelijke en veilige stoepen en oversteekplaatsen
► werken we samen met de Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede aan de veiligheid van onze
stoepen en straten voor iedereen en implementeren een Zwerfploeg die (gemelde) obstakels verhelpt
► stimuleren we digitale of fysieke manieren van buurtpreventie met respect voor iedereen, elkaar(s)
spullen en onderzoeken we met inwoners de animo voor buurtpreventiegroepen
► investeren we in de plaatsing van een openbaar toilet als er een tekort is aan toegankelijke toiletten in
winkelgebieden
► staan we voor de ondersteuning en bevordering van saamhorigheid en praten we met elkaar over
ieders verantwoordelijkheid
►
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Zorgt goed voor elkaar

Ons leefbaar Heemstede

Zorgt goed voor elkaar
Onze Heemsteedse zorg en voorzieningen behouden we en organiseren we samen
Bij ons in Heemstede wonen alle leeftijdsgroepen fijn samen. Gezinnen met opgroeiende kinderen en
ouderen vormen in ons dorp de overgrote groep. Voor de Heemsteedse VVD staat voorop dat iedereen
betrokken is bij onze Heemsteedse gemeenschap en dat ook blijft. Zelfredzaamheid is prima, maar we
verlenen goede zorg als dit niet meer lukt. Het Loket Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
zijn het eerste aanspreekpunt als er extra zorg nodig is. Inwoners worden persoonlijk betrokken bij het
inrichten van de benodigde zorg en ondersteuning. Preventie speelt een steeds grotere rol in het
welbevinden van onze inwoners. Ook de zorg voor onze jeugd blijft van goede kwaliteit en we administreren
deze helder.
Onze cultureel-maatschappelijke instellingen zoals WIJ Heemstede, Podia Heemstede, onze lokale orkesten
en kerkgenootschappen én ook onze sportclubs vervullen een sleutelrol binnen onze sociale voorzieningen.
Zij zorgen voor verbinding en werken eenzaamheid tegen. Voor deze organisaties vervult de gemeente een
partnerfunctie. We staan klaar voor elkaar en ondersteunen onze mantelzorgers en zorgen voor het behoud
van onze voorzieningen, zoals het zwembad, de bibliotheek en onze lokale podia.

In ons leefbaar Heemstede
betrekken we zo veel mogelijk inwoners in onze inclusieve en diverse Heemsteedse gemeenschap
beschermen we onze opgroeiende jeugd en werken aan optimale ontwikkelingskansen, gezinnen
krijgen ondersteuning waar nodig
► organiseren we goede zorg met en voor inwoners die dat nodig hebben samen met het Loket
Heemstede en het CJG als eerste aanspreekpunt voor zorg, preventie en welbevinden
► ondersteunen we en zijn we partner van, onze maatschappelijke en culturele instellingen en hun
activiteiten
► monitoren en versterken we onze (preventieve) jeugdzorg en budgetteren hier op
► zorgen we goed voor elkaar en betrekken we iedereen bij het organiseren van hun zorg
► ondersteunen we onze mantelzorgers
► zoeken we antwoorden op de gevoelens van eenzaamheid en bevorderen we het realiseren van
ontmoetingsplekken in de wijk zoals bijvoorbeeld in de zomer buiten of anders in buurt-, school- en/of
kerkgebouwen
► zetten we in op preventie en vitaliteit
► helpen en bemiddelen we bij conflicten in de buurt zo nodig met mediation
► blijven we preventieve informatie over problematische schulden en ook schuldhulp bieden
►
►

Samen versterken we zo nodig elkaars zelfredzaamheid en de verbinding met elkaar
We luisteren goed naar onze inwoners die zorg nodig hebben. Dan stellen we samen een plan op hoe we
hun zelfredzaamheid en hun verbinding met anderen kunnen vergroten. Onze ouderen willen vaak zo lang
mogelijk thuis blijven. Een sterk sociaal netwerk borgt een zo actief mogelijke deelname aan en een actieve
verbinding met, onze lokale samenleving. Daarmee voorkomen we eenzaamheid en bevorderen we het
welbevinden en mogelijk de zelfredzaamheid van onze inwoners. Onze ouderen genieten van en blijven
vitaal door, een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de lokale sociaal-culturele activiteiten. De
toegankelijkheid voor voorzieningen voor iedereen in onze gemeente is daarom erg belangrijk.
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In ons leefbaar Heemstede
ondersteunen we onze inwoners als zij daar behoefte aan hebben in het vergroten en onderhouden
van hun actieve persoonlijke netwerken en daarmee het terugdringen van eenzaamheid
► bieden we als gemeente dat wat nodig is om zelfredzaamheid te vergroten en zo lang mogelijk te
behouden
► behouden we in overleg met aanbieders de voorzieningen goed, eenvoudig en veilig bereikbaar zoals
onze scholen, winkels, weekmarkt, postpunten, zoveel mogelijk geldautomaten en een goede spreiding
van papier- en plasticcontainers
►

Met winkeliers, sport en cultuurorganisaties zorgen we voor onze bloeiende lokale
winkelgebieden, weekmarkt, sportaccommodaties en cultuurvoorzieningen
In Heemstede winkelt en geniet men goed en graag. Onze ondernemers organiseren in onze
winkelgebieden een breed en uniek aanbod. Voor dagelijkse boodschappen maar ook onze exclusievere
zaken en gastvrije horeca zijn regionaal in trek. Toch hebben veel ondernemers met hun zaak, restaurant of
winkel zware tijden gehad en zijn ze er nog lang niet bovenop. Ze vinden bijvoorbeeld nog lastig personeel.
We zijn bevoorrecht met deze actieve en zelforganiserende ondernemers en winkeliers waarvan
bijvoorbeeld de Bedrijfs Investeringszone in het centrum nu alle ondernemers verenigt.
Ook bij het station en in de Jan van Goyenstraat wordt een breed scala aan producten, diensten en
aantrekkelijke horeca door onze ondernemers aangeboden. Zij zetten ook de randen van ons dorp op de
kaart. En dit is in de (post)corona-periode niet anders. Zeker ook vanuit de regio weten klanten de
Heemsteedse specialistische winkels en restaurants goed te vinden. Om dat zo te houden, en daar waar
nodig te versterken, is samenwerking tussen de ondernemers en winkeliers in het algemeen maar zeker ook
ZZP’ers, en de gemeente vanzelfsprekend en noodzakelijk. We luisteren naar en overleggen voortdurend
met onze ondernemers en vertegenwoordigers van de winkelgebieden.

In ons leefbaar Heemstede
zijn we als gemeente een partner voor onze maatschappelijke organisaties en stichtingen in alsmede
voor onze economische partners, ondernemers en ZZP’ers in het onderhouden en aantrekkelijk houden
van onze voorzieningen
► versterken we als gemeente de sociale voorzieningen en onze aantrekkelijke winkel- en
horecagebieden, zowel in het centrum als in de andere winkelgebieden en op de weekmarkt
► monitoren en bieden we hulp als gemeente aan iedereen die nog gevolgen van de coronapandemie
ondervindt met specifiek aandacht voor onze ondernemers
► kopen we als gemeente lokaal in en promoten deze insteek
► zijn we als gemeente zorgvuldig en flexibel in ons terrassenbeleid of andere regels voor ondernemers
► lichten we als gemeente toe hoe parkeergelden worden geïnvesteerd. We herinvesteren zo veel
mogelijk van de parkeergelden in de winkelgebieden in samenwerking met ondernemers en
omwonenden
►

We zijn trots op onze uitstekende Heemsteedse sportlocaties. Samen bewegen en sporten brengt vitaliteit
en gezondheid. Samen sporten brengt ook verbinding en gezelligheid. Toch staat de vanzelfsprekendheid
van bewegen en sporten onder druk; we zitten met zijn allen te veel en te lang. Hierdoor kunnen jonge
sporttalenten kansen mislopen. En ouderen die langer bewegen en sporten zijn vitaler en het werkt
preventief tegen een flink aantal aandoeningen. Daarom houden we onze Heemsteedse sportfaciliteiten
laagdrempelig en zorgen we voor een solide exploitatie. Ook het zwembad is en blijft een belangrijke
binnensportaccommodatie voor jong en oud. Daarnaast richten we onze openbare ruimte meer en meer in
met principes die uitnodigen tot bewegen; zo gaan we samen meer en veilig wandelen, fietsen of ‘gewoon’
elkaar ontmoeten.
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De Oude Kerk en De Luifel zijn bijzondere en lokale podia voor cultuur, culturele beleving en
muziekbeoefening in Heemstede. Ook is er een divers aanbod in Plein 1 in Heemstede, ons cultureelmaatschappelijk centrum. We houden extra geld beschikbaar voor onze cultuur.
Ook onze historische gebouwen en buitenplaatsen vormen een waardevol cultuur-historisch erfgoed dat we
behouden. We zoeken voortdurend de samenwerking met inwoners en organisaties zoals de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek die hier een warm hart voor en specifieke expertise over hebben. We
snappen waarom veel inwoners en ook regiobewoners met pleziervaartuigen door onze wateren varen.
Heemstede is ook vanaf het water een plaatje. Daarom onderhouden we onze waterwegen en bruggen en
evalueren we het ligplaatsenbeleid voor boten. We borgen de volledige benutting van ligplaatsen.

In ons leefbaar Heemstede
blijft Plein 1 een voorbeeld van integratie van ontmoeten, zorgen en ontwikkelen voor iedereen
borgen we uitstekend structureel onderhoud van onze binnen- en buitensportaccommodaties inclusief
het zwembad
► zijn onze dienstgebouwen, sport- en cultuuraccommodaties met goede afspraken, per definitie
structureel toegankelijk voor andere verenigingen
► optimaliseren we de toegang tot sportbeoefening voor mensen met een beperking
► behouden en stimuleren we het huidige niveau van onze culturele voorzieningen en voorzien we in
oefen- en uitvoeringsruimte voor onze toneel- en muziekverenigingen
► zorgen we dat de pleziervaartuig-ligplaatsen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. We
handhaven op lege ligplaatsen zodat ze daadwerkelijk worden gebruikt, of toegewezen worden aan
iemand anders
► onderhouden we een actieve relatie met belanghebbenden van onze historische landgoederen en
cultuurhistorische organisaties om het cultureel-historisch besef te vergroten
► integreren we het besef van bouwen en historie en stimuleren we het behoud en zo mogelijk
uitbreiding van, onze monumenten in overleg met de Historische Vereniging, de Provincie en
erfgoedspecialisten
► onderzoeken we ook de borging van markante dorpsgezichten en overleggen we met experts,
inwoners en betrokkenen hoe een welstandsfunctie en een erfgoedfunctie vorm krijgen in de nieuwe
omgevingswet
►
►

Onze kinderen kunnen naar de Heemsteedse basisschool van hun keuze
Goed onderwijs is één van de belangrijkste pijlers waar de ontwikkeling van onze Heemsteedse kinderen en
jonge mensen op rust. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk maar de gemeente is volwaardig
gesprekspartner. Kennis en leren ‘hoe te leren’ biedt onze kinderen de mogelijkheid om straks volwaardig
deel te nemen aan de samenleving. Voor ons is onderwijs daarom een centrale en fundamentele
voorziening waardoor onze kinderen een gelijke start krijgen. Wij hebben er mede voor gezorgd dat er extra
muziekonderwijs, extra gymnastiek en meer aandacht voor kunst op de basisscholen wordt aangeboden.
Dat houden we zo. Dit onderwijs dient plaats te vinden in zoveel mogelijk verduurzaamde schoolgebouwen
van goede kwaliteit.
Een leven lang leren begint met dichtbij naar school kunnen gaan. Heemsteedse kinderen horen naar een
school van hun eigen keuze te kunnen, zo mogelijk in hun eigen wijk. Dat is veiliger, duurzamer en bevordert
saamhorigheid in onze wijken. Dat is nog niet vanzelfsprekend in Heemstede. Wij vinden dat er geen sprake
mag zijn van lange wachtlijsten, al dan niet veroorzaakt door dubbele inschrijvingen. Wij maken hiervoor
duidelijke en transparante afspraken met schoolbesturen, zodat kinderen in hun eigen buurt, of in een
andere wijk van Heemstede, naar school kunnen. In Haarlem is men begonnen met een plaatsingsbeleid dat
gevolgen heeft tot in Heemstede: kinderen die op de grens met Haarlem wonen kunnen juist wel of niet in
Haarlem terecht, afhankelijk van postcode.
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In ons leefbaar Heemstede
werken we met de scholen, ouders en omwonenden voortdurend aan de veilige bereikbaarheid van
alle scholen
► beginnen we met de implementatie van een transparant plaatsingsbeleid waarmee kinderen kunnen
kiezen voor een school in hun eigen wijk, of desgewenst in een andere wijk
► zijn we een volwaardig partner voor onze tien basisscholen en twee voortgezet onderwijs-scholen
zodat deze hun onderwijstaak naar behoren kunnen uitvoeren
► ondersteunen we scholen als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat
► genieten onze kinderen onderwijs in duurzame schoolgebouwen van goede kwaliteit
► werken sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen om onze schoolgaande
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtcoaches kunnen hierbij helpen
► ondersteunen we kinderen en ouders die dat nodig hebben financieel, omdat sporten een belangrijke
uitlaatklep is voor jongeren
► ondersteunen we cultuur en educatieprojecten binnen scholen en ook tussen de scholen en culturele
instellingen
► borgen we in ons sport- en cultuurbeleid bijzondere aandacht voor gelijke kansen en gelijke
behandeling van iedereen
► stimuleren we actief burgerschap op scholen en vertellen onze kinderen in de klas daarover; ook
nodigen we kinderen uit om mee te denken over de gemeente en over lokale democratie
► zoeken we zo veel mogelijk contact met en feedback van, onze jongeren en jongvolwassenen (15-24)
om te participeren en vragen we om hun visie op Heemstede nu en in de toekomst
►
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Blijft zelfstandig en werkt
samen in wijk en regio

Ons leefbaar Heemstede

Blijft zelfstandig en werkt
samen in wijk en regio
Samen met inwoners werken we aan en besluiten we over veranderingen
Een leefbaar Heemstede maken we met elkaar. We bundelen onze krachten en werken met plezier met
inwoners aan oplossingen voor uitdagingen in onze straat, buurt of wijk. We participeren uit principe;
iedereen die mee wil doen kan meedoen aan onze Heemsteedse doe-democratie. We werken aan breder
draagvlak voor nieuw beleid door bij het opstellen ervan zo veel mogelijk belanghebbenden erbij te
betrekken. Dat doen we met heldere kaders om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

In ons leefbaar Heemstede
moedigen we slimme, creatieve en enthousiaste initiatieven van inwoners en ondernemers aan en
belemmeren deze zo weinig mogelijk qua regels en vergunningen
► gebruiken we vaker onze digitale informatieplatformen om meningen van onze inwoners op te halen en
passen we de gegeven meningen toe bij beleidsvorming
► borgen we bij participatie dat de stille meerderheid zoveel mogelijk betrokken wordt en geven inzicht in
wat er met de inspraak gedaan
► ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die inwoners en hun expertise betrekken zoals
wijkraden, en het recht van uitdagen; waar inwoners met een goed plan gemeentelijke taken over kunnen
nemen, en stellen we hiervoor participatiebudget beschikbaar
► onderzoeken we de animo en mogelijkheid voor een dorpsraad of burgerberaad
►

In Heemstede staat de gemeente dienstbaar klaar voor alle inwoners en ondernemers: hun belang staat
voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en
ondernemers vooruit.

In ons leefbaar Heemstede
is ons gemeentehuis fysiek bereikbaar en ook open op donderdagavond voor zaken die niet digitaal te
regelen zijn
► informeren we onze inwoners en elkaar tijdig met heldere brieven en formulieren die te begrijpen zijn
voor iedereen
► nemen we de telefoon op en mailen we binnen enkele dagen terug wanneer inwoners of anderen
bellen of mailen met een vraag
► beschikken we over een digitale dienstverlening van goede kwaliteit waarbij zaken zoals paspoorten,
afspraken, vergunningen zoveel mogelijk vanuit huis te regelen zijn
► bezorgen we paspoorten en ID-kaarten thuis indien gewenst
► faciliteren we de initiatieven van onze inwoners en ondernemers en belemmeren deze zo weinig
mogelijk qua regels en vergunningen
► is contact met een persoon in plaats van met een computer altijd mogelijk
► hebben we onze ICT volledig up-to-date en beschermen we zo privacygevoelige informatie van onze
inwoners tegen hacks en cyberaanvallen
► zijn we transparant en informeren we onze inwoners over (raads)gegevens die belangrijk zijn om een
oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies
► handelen we integer en ontwikkelen we een robuust integriteitsbeleid met een integriteitscommissie
►
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Heemstede blijft zelfstandig en werkt actief samen in de regio
Heemstede is een sterke en onafhankelijke gemeente. Dat kunnen we zijn doordat we uitstekende
samenwerkingsverbanden hebben met onze omliggende regionale bondgenoten. Deze samenwerking
koesteren we want hierin borgen we grotendeels onze hoogwaardige dienstverlening. Ook vormt
samenwerking de basis voor Heemstede om zelfstandig te kunnen blijven. Daarom zoeken we met buurt- en
regiogemeenten voortdurend naar nieuwe vormen om de regio Zuid-Kennemerland sterker te maken met
behoud van onze onafhankelijkheid. We blijven scherp op de toegevoegde waarde van, onze positie in en de
invloed op, onze samenwerkingsverbanden in Zuid-Kennemerland en ook op de Metropoolregio Amsterdam.

In ons leefbaar Heemstede
blijven we zelfstandig door slim samen te werken met buurtgemeenten uit de omgeving om zo tot beter
beleid en betere oplossingen voor zorg, voorzieningen, bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid en
woningbouw te komen
► (h)erkennen we de expertise en het professioneel functioneren van onze ambtenaren die uitstekende
dienstverlening verzorgen en blijven we investeren in hun ontwikkeling
► nemen we deel aan en monitoren, onze positie en invloed, in regionale governance structuren
►

Heemstede is financieel duurzaam en we houden de woonlasten zo lang mogelijk zo
laag mogelijk
We krijgen er steeds meer taken bij als gemeente en de gemeentelijke financiën staan al onder druk.
Ook worden we de komende jaren gekort op onze inkomsten uit het Gemeentefonds, doordat Heemstede al
jaren kiest voor een relatief lage onroerend zaak belasting (OZB). Want ons belastinggeld wordt verdiend
door ons allemaal. We kiezen ervoor geen kosten op onze inwoners af te wentelen. Ook de woonkosten
houden we zo laag mogelijk.
Deze ambitieuze agenda kunnen we alleen realiseren als we de financiën op orde hebben en houden.
We zijn realistisch en als er door het Rijk gekort wordt op onze inkomsten uit het Gemeentefonds kan dit
mogelijk financieel zwaar weer veroorzaken. Mocht dit zo zijn dan bezuinigen we te allen tijde eerst op onze
uitgaven. Pas dan voeren we een discussie over een verhoging van de OZB.

In ons leefbaar Heemstede
geven we niet meer uit dan er binnenkomt en kopen we geen grondposities of vastgoed
werken we nauw samen met de Rekenkamer en vragen om hun input en analyses
► baseren we gemeentelijke leges zoveel mogelijk op de kostprijs waarbij de gebruiker betaalt
► investeren we (delen van) de Eneco-gelden financieel duurzaam met meetbaar toekomstig rendement
en lossen we zoveel mogelijk schulden af
► houden we de woonlasten, en met name de OZB, zo lang mogelijk zo laag mogelijk
►
►
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Wat hebben we
voor u bereikt

Wat bereikten we voor en
met u in 2018-2022
Ter afsluiting van ons verkiezingsprogramma kijken we terug op de afgelopen periode. We waren goed
bereikbaar voor u; op diverse dossiers hebben we uitgebreid met elkaar gesproken. Met u en voor u hebben
wij ons lokale liberale geluid met succes in de oppositie ingezet. Dank dat wij u mochten vertegenwoordigen.
De Heemsteedse VVD heeft onder andere het volgende bereikt:

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
Aan de doorgang van deze visie hebben we als Heemsteedse VVD geen goedkeuring gegeven; de
modaliteit gemotoriseerd transport hoort in onze liberale ogen ook aangepakt te worden. Tot op heden
ontbreekt de prioriteit en ook projectgeld en -tijd voor ons doorgaand vrachtverkeer dat bij voortduring
onveiligheid en overlast creëert. Want met strategische fietspaden alleen lossen we het Heemsteedse
mobiliteitsprobleem niet op.

Heemstede onze Groene Oase
In onze unaniem aangenomen motie legde De Heemsteedse VVD de groene grens en identiteit van
Heemstede neer; geen grote nieuwbouw meer in Heemstede en onze groene identiteit is leidend bij overleg
in de regio. Erken regionaal verschillende functies van gemeenten; wij bieden groen en (historische)
recreatie tegenover (bouw)ruimte in buurtgemeenten.

Kennemerduin
De woningcorporatie wil graag ruim boven het huidige volume bouwen in het historische bos en op de
historische duinrand. De Heemsteedse VVD stelde paal en perk zodat de bouwvolumes gelijk blijven met
daarbinnen alle ruimte voor innovatief bouwen.

Spaarne Gasthuis
De Heemsteedse VVD pleitte voor participatie en voor waarborging voor de huurders van de voortzetting
van hun tweede lijns-zorg met eventueel zorgwoningen voor ouderen. De participatie werd hervat en het
gebouw is verkocht aan een zorginstelling met voortzetting van de tweedelijns zorg.

Van Merlenlaan-Camplaan
De herinrichting van het verkeer en aanpakken van het doorgaand vrachtverkeer laat op zich wachten terwijl
veiligheid tekort schiet; de (h)erkenning van de noodzaak voor prioritering ontbrak; door intensieve
samenwerking met Stichting Veilig Verkeer Heemstede kreeg De Heemsteedse VVD de prioritering en
participatie op gang.

30-km in Heemstede
We waren mede-initiator van de 30-km-norm; hiermee weren we ons in de komende jaren op een veilige en
leefbare wijze tegen doorgaande (vracht)verkeer.

Duurzaam afval
Het ondergrondse afvalcontainerplan bleef onvoldoende onderbouwd en ging uit van een laag serviceniveau
voor onze inwoners. De Heemsteedse VVD startte op social media een bondige afvalenquête en gaf onze
inwoners een actieve stem in dit dossier. We haalden uw 854 meningen op en 85% daarvan benadrukte
duidelijk onze bedenkingen. Op het laatste moment werd het afvalplan van de agenda gehaald.
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Ook hebben we goed geluisterd naar bewonersgroepen rondom diverse kruisingen en oversteekplekken.
Deze punten zijn door consequent volhouden in de vergaderingen aan bod gekomen. We hebben hier goed
met omwonenden met hun expertise over gesproken en vooruitgang in prioritering bereikt. Daarnaast zijn
ook woonprojecten gerealiseerd zonder onze groene omgeving te compromitteren. In het plan Slottuinen zijn
de bewoners ondertussen ingetrokken en zijn er sociale woningen. Project Havendreef is bijna afgerond; de
schitterende haven is door bewoners ontworpen.
Meerdere bestaande speellocaties zijn verbeterd en er zijn nieuwe toegevoegd. Duurzaamheid wordt bij alle
dossiers nu standaard behandeld en de oude bibliotheek is getransformeerd naar Plein 1; nu is het pand het
hart van Heemstede met sociale en culturele functies.
We zijn trots op Heemstede. Het Heemstede van nu is mede tot stand gekomen dankzij onze lokale liberale
oppositie. Dat willen we graag anders zien en we hebben daarvoor uw steun en stem nodig op 16 maart
2022. We hopen u geïnspireerd te hebben om vol vertrouwen voor ons te kiezen. Wij pakken aan en blijven
ons inzetten voor de leefbaarheid van ons prachtige dorp.

Gemotiveerd?
Spreekt onze agenda u aan om samen met ons te werken aan ons leefbaar Heemstede? Dat horen we ook
graag! We kijken met u samen naar de toekomst. Kom bijvoorbeeld naar één van de meetups. Samen
maken we stappen met onze agenda. Volg ons op Facebook en houd u de website en Instagram hiervoor in
de gaten. Of neemt u gerust contact op met één van onze kandidaten.

Lid worden?
Denkt en doet u met ons mee? Een lidmaatschap van De Heemsteedse VVD is voor meedoen niet per se
nodig, maar kan al wel voor maar € 25,-. Zodra u zich via www.vvd.nl heeft ingeschreven, nemen we
persoonlijk contact met u op.

Heeft u vragen?
Wij zijn goed voor u bereikbaar. Mocht u over dit programma iets met ons willen delen of vragen,
dan kunt u via info@mijnheemstede.nl of onze social media contact met ons opnemen.
Alle informatie is ook te vinden op www.vvdheemstede.nl.
/vvd_heemstede

/vvdheemstede

/vvdheemstede
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Kandidaten
1. John Wulfers
John is raadslid sinds voorjaar 2021 en was al eerder actief binnen de Heemsteedse VVD.
Tot 2009 zat hij twee termijnen in de gemeenteraad en was daarna enkele jaren penningmeester in
het bestuur. Hij is een verbinder, altijd optimistisch en positief ingesteld. In het dagelijks leven werkt
John als commercieel manager bij Flokk, de grootste fabrikant van bureaustoelen in Europa.

2. Eveline Stam
Met acht jaar ervaring als raadslid waarvan zes jaar fractievoorzitter een ervaren kracht op plek
nummer twee. Woont in de schitterende Schildersbuurt en naast raadslid werkzaam als academisch
onderwijsdirecteur. Door haar lange staat van dienst is Eveline voor de Heemsteedse VVD de
beoogd wethouderskandidaat.

3. Yori Bonnema
E-commerce ondernemer en eigenaar van het hondenmerk Woof Company. Sinds 2019 woonachtig
in Heemstede. Nieuw op het politieke front en bijzonder gedreven om Heemstede nog mooier te
maken. Was eerder politiek actief in Zeist waar hij o.a. een jeugdraad begon. Zal zich met name
richten op een goed ondernemersklimaat in Heemstede en meer jongerenparticipatie.

4. Vanessa Storm van ’s Gravesande-Penn
Woont in de Dichtersbuurt met haar man en twee zoontjes van vijf en zeven jaar. Werkzaam als
beleidsadviseur en projectmanager voor GGZ inGeest. Wil graag de lokale VVD versterken en
Heemstede nog een stukje beter maken voor haar inwoners. Vanessa heeft acht jaar
bestuurservaring bij VVD Amsterdam en VVD Noord-Holland.

5. Remco Ates
Geen onbekende in de Heemsteedse politiek. Remco heeft acht jaar in raad gezeten voor de lokale
partij en is kort wethouder in Heemstede geweest. Op dit moment werkzaam als wiskundedocent in
Krommenie. Remco wil zijn kennis en ervaring graag inzetten voor de Heemsteedse VVD.

6. Lusine Bakhshyan
Woont 20 jaar in Heemstede samen met twee dochters en haar man. Komt oorspronkelijk uit
Armenië. Heeft een masteropleiding bestuurskunde en bij de Wereldbank gewerkt. Lusine wil graag
een actieve rol spelen in de maatschappij met name voor jongere generaties.

7. Hans Boudewijn
Woont sinds 2018 samen met zijn partner in Heemstede. Als zelfstandig adviseur werkzaam binnen
het ICT- en informatievoorzieningen domein van de overheid. Wil graag bijdragen aan de
leefbaarheid van Heemstede in al haar opzichten.

8. Tomas Friedhoff
Adviseur duurzaamheid, geboren en getogen Heemstedenaar. Zet graag zijn kennis in om te zorgen
dat zoveel mogelijk inwoners en ondernemers de klimaatdoelen halen. Op een manier die slim,
innovatief en betaalbaar is en voldoende leefcomfort biedt.

Verkiezingsprogramma 2022-2026 - Kandidaten

26

Samen
werken
aan ons leefbaar
Heemstede
Kies 16 maart voor
een leefbaar Heemstede.

DE
HEEMSTEEDSE

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is samengesteld door leden van de Heemsteedse VVD.
Lid worden? Kijk op www.vvd.nl en kies voor ons introductielidmaatschap!

Tekst en redactie
Eveline Stam
Joan Brouwers-Oosterbaan
Vanessa Storm van ’s Gravesande-Penn

Opmaak en fotografie
Yori Bonnema
Jurriaan Hoefsmit (foto's kandidaten)

Contact
U kunt ons bereiken via info@mijnheemstede.nl en www.vvdheemstede.nl
Wij zijn ook op social media te vinden:
twitter.com/vvd_heemstede
facebook.com/vvdheemstede
instagram.com/vvdheemstede

Met dank aan
Inwoners van Heemstede voor input en aanbevelingen
Kandidaatstellingscommissie Heemsteedse VVD
Bestuur Heemsteedse VVD
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