
 

 

 
 

FANTASTISCH WONEN & LEVEN 

IN ONS GROENE HEEMSTEDE 

 
 

        VERKIEZINGSPROGRAMMA 
                            2018-2022 

 

 
  



2	
	 HEEMSTEDE					VERKIEZINGSPROGRAMMA	2018-2022	

 
SPEERPUNTEN VVD HEEMSTEDE 2018-2022 
 
A.   FANTASTISCH WONEN IN ONS GROENE HEEMSTEDE 
1. Heemsteeds groen blijft groen. 
2. Heemstede streeft ernaar in 2030 klimaatneutraal te zijn en onze inwoners zijn vrij om 

klimaatbeheersende initiatieven te ondernemen. 
3. Liever gebouwen omvormen en herbestemmen dan nieuwbouw. En dan slechts selectief. 
 
 

B.  SAMEN LEVEN EN SAMEN ZORGEN IN HEEMSTEDE 
1. Onze zorg en uitstekende sociale voorzieningen organiseren we samen. 

We versterken de zelfredzaamheid van Heemstedenaren met zorg op maat. 
2.  Onze aantrekkelijke winkelgebieden, sportaccommodaties en cultuurvoorzieningen 

(onder)houden we. 
3.  Onze Heemsteedse kinderen kunnen naar de Heemsteedse basisschool  

van hun keuze. 
 
 

C.  STILSTAAND VERKEER IN HEEMSTEDE: ONVERANTWOORD 
1.  De bereikbaarheid en doorstroming van Heemstede zijn topprioriteit. 

Onze verkeersbelangen eisen directe discussie en handelen met omringende overheden. 
2. We realiseren slimme verkeersoplossingen en nóg veiliger verkeer rondom scholen. 
3. De randweg moet rond en een Duinpolderweg alleen met meerwaarde voor Heemstede.  
 
  

D.  INVESTEREN IN EEN VEILIG HEEMSTEDE LOONT 
1. De brandweerkazerne blijft sterk en de politiepost komt terug. 
2.  Investeren in veiligheid rondom huis en op straat loont. 
3. We ondersteunen actief initiatieven zoals WhatsApp buurtpreventie 
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VOORWOORD 

 
Bij de VVD staan we voor een tolerante samenleving waarin iedereen meedoet. Bij ons staat niet 
je afkomst maar je toekomst centraal. Niet je geloof maar je gedrag. Niet de groep maar het 
individu. Voor ons is de basis van samen wonen en leven een veilige gemeenschap waar 
iedereen een bijdrage levert en dit zonder discriminatie. 

In Heemstede zijn we als betrouwbare bestuurspartner al ruim 40 jaar lid van het college. Ook 
voor de periode 2018-2022 willen wij onze liberale inbreng weer gaan waarmaken. In dit 
verkiezingsprogramma stellen wij hiervoor de volgende thema’s centraal: 

A.   FANTASTISCH WONEN IN ONS GROENE HEEMSTEDE 
B.  SAMEN LEVEN EN SAMEN ZORGEN IN HEEMSTEDE 
C.  STILSTAAND VERKEER IN HEEMSTEDE: ONVERANTWOORD 
D.  INVESTEREN IN EEN VEILIG HEEMSTEDE LOONT 

 
Deze vier thema’s zijn een logische keuze omdat wij hechten aan de kwaliteit van onze wijken, 
ons groen, onze goede zorg-, recreatie- en sportvoorzieningen en onze veiligheid in huis en op 
straat. Maar wij hechten natuurlijk ook aan een gezonde financiële huishouding. Heemstede 
heeft de laagste lasten in de regio. Dat willen wij graag zo houden. 
 

Verantwoording 2014-2018 
 
In dit verkiezingsprogramma vestigen wij de aandacht op zaken die wij de komende vier jaren 
(verder) willen realiseren. Terugkijkend op de afgelopen periode hebben wij ons liberale geluid 
met succes ingezet. Zonder onze groene omgeving te compromitteren, komen er bijzondere 
nieuwbouwwoningen met de typische jaren ‘30 signatuur aan de Havendreef. In het plan 
Slottuinen worden 40 koopwoningen in het middensegment en 55 appartementen in de sociale 
sector gebouwd.  
 
Om aan de hoge instroom van statushouders tegemoet te kunnen komen hebben we creatieve 
oplossingen bedacht. Zo hebben wij voorgesteld een leegstaand schoolgebouw tijdelijk tot 
woning te verbouwen voor noodopvang van onze nieuwe inwoners. 
 
Ook zijn meerdere bestaande speellocaties verbeterd en zijn er nieuwe toegevoegd. Het plan 
voor de herinrichting van de Haven, opgesteld door inwoners, is in uitvoering.  
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Duurzaamheid wordt gewoontegoed en de oude bibliotheek wordt een modern multi-
functioneel pand met sociale en culturele functies, met een slagvaardige bibliotheek en horeca. 
We realiseren en voeren de Winkelvisie 2016 uit waarmee onze winkelgebieden aantrekkelijk 
blijven voor publiek uit Heemstede en uit de regio. Wij zijn voorstander van winkels en horeca. 
Niet alleen winkeliers zijn belangrijk, wij staan ook aan de zijde van zzp-ers en (startende) 
ondernemers die verder willen komen.  
 
De afgelopen jaren maakten wij ons sterk - samen met omringende gemeentes - voor 
doorgaande (snel)fietsroutes en dynamisch verkeersmanagement. Op de Dreef realiseerden we 
een groene golf en werken we aan doorstroming voor strandverkeer op de Lanckhorstlaan. We 
onderzoeken kansen om het verkeer om Heemstede heen te leiden. Wij zorgden ervoor dat de 
veiligheid voor jonge verkeersdeelnemers rondom scholen verder verbeterde. Ook is gestart met 
het veiliger maken van de kruising Camplaan/Heemsteedse Dreef met participatie van de 
omwonenden. 
 

We voerden een gedegen financieel beleid, zonder verhoging van woonlasten (anders dan 
indexatie) waarbij een uitstekende financiële reserve in stand bleef. 
 
We zijn trots op ons prachtige dorp. Het Heemstede van nu is mede tot stand gekomen dankzij 
de inzet van de liberale visie van onze VVD-bestuurders, al decennia lang. Wij pakken aan en 
blijven ons inzetten voor onze fantastische leefomgeving.  
 
Niet voor niets zit Heemstede al jaren in de Top-5 beste woongemeenten in Nederland. U weet 
wat u aan ons heeft. Het is fantastisch wonen en leven in een liberaal en groen dorp tegen lage 
lasten. Dat dit kan laten we al jaren zien en daar kunt u van op aan.  
 
Stem daarom weer lokaal liberaal – VVD Heemstede! 
 

VVD Heemstede Bestuur & Fractie 
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A. FANTASTISCH WONEN IN ONS GROENE HEEMSTEDE 
 
 

 

 
 
A1. HEEMSTEEDS GROEN BLIJFT GROEN  
 
Heemstede is een groene gemeente en dat houden we zo. Heemstede is een prachtig dorp om 
in te wonen. Een dorp in het hart van de Randstad met veel groen, recreatie, een gevarieerd 
winkelaanbod en kwalitatief goede woningen. 

Wij blijven achter onze kernwoorden staan: wat groen is moet groen blijven! Ons groen 
behouden we, zowel in termen van kwaliteit als diversiteit, met passende ruimte voor recreatie. 

Onze openbare groene zones zijn belangrijk in het behoud van onze groenkwaliteit. Maar ook de 
specifieke vraag en inzet van onze buurtbewoners dragen bij aan een groot deel van onze 
bijzondere groene leefomgeving. Wij staan voor liberaal groen en, daar waar het echt nodig is, 
groene groei, kortom Heemsteeds groen bl i j ft  groen! 

 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Onderhoud van hoogwaardig gemeenteli jk groen: kwaliteit  mag wat 
kosten 

• Het stimuleren van vergroening in de leefomgeving 
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A2. HEEMSTEDE KLIMAATNEUTRAAL  

De gemeente Heemstede streeft ernaar in 2030 klimaatneutraal te zijn.  Dit streven 

ondersteunen wij volmondig en we vinden klimaatafspraken belangrijk. Daarom stimuleren we 
duurzaamheid. Niet door te subsidiëren, maar door minder regels en eenvoudige procedures. 
Goed voorbeeld doet goed volgen, waarbij de gemeentelijke diensten duurzaam handelen. We 
leveren duurzaam, kopen duurzaam in en recyclen op die plekken waar dat bedrijfseconomisch 
rendabel is. 
 
Onze Heemstedenaren spelen een belangrijke rol in het nemen van milieuvriendelijke 
initiatieven. In het gemeentehuis is een informatieloket waar Heemstedenaren terecht kunnen 
met vragen over duurzaamheid. Duurzaamheid is vraaggericht met onze inwoners centraal in 
plaats van aan- of gebodsgericht door de gemeente. Het opleggen van ‘gewenst gedrag’ is voor 
ons onacceptabel. Ieder mens mag in vrijheid zijn eigen afwegingen maken. Er zijn slimme 
inwoners met private initiatieven, met hen zoeken wij actief de dialoog op. Deze initiatieven 
verdienen aandacht zodat andere inwoners hiervan kunnen leren. Wanneer de duurzame variant 
voldoende voordelen biedt, stappen mensen vanzelf over. 
  
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:  
   

• Duurzaamheid stimuleren: niet door op te leggen of te subsidiëren, maar 
door  minder regels en eenvoudige procedures om te investeren in 
toekomstige generaties 

• Het omarmen van groene inwonerinit iatieven 

• Informatievoorziening in duurzaamheid: de inwoners vragen en de 
gemeente faci l iteert 

• Rendabele, duurzame bedri jfsvoering 

• Innovatieve en duurzame producten moeten vergunningsvri j  of eenvoudig 
en snel te real iseren zi jn 

• Borgen van logische spreiding van laadpalen voor elektrische auto’s 
 
 

Afval inzameling en reiniging  
 
Een schone wijk is belangrijk voor de leefbaarheid en het welzijn van onze buurtbewoners. 
Bewoners leveren hier zelf belangrijke bijdrages en hebben eigen verantwoordelijkheid. Bij het 
inzamelen en verwerken van afval is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.  
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Daarom moet dit kostenneutraal zijn en dat kan door afval te zien als grondstof. We houden 
rekening met  inwoners van alle leeftijden en met de diverse gezinssamenstellingen als we de 
afvalverzameling gaan aanpassen.    
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Geen kostenverhoging afvalstoffenheffing 

• Afval beperken, gescheiden inzamelen en zoveel mogeli jk recyclen 

• Voordeel van gezamenli jke afval inzameling met buurgemeenten 
onderzoeken  

 

A3. NIEUWBOUW: SLECHTS SELECTIEF EN INDIEN HET ECHT NIET 
      ANDERS KAN 

Dus bouwen, liever niet. Maar we hebben uiteraard geen oogkleppen op. De roep om 
woonruimte blijft legitiem en een beperkt aantal bouwprojecten wordt nog ingevuld. Een 
inpasbare inwisseling van ‘groen voor rood’ vraagt om de definitie van de kwalitatieve 
meerwaarde. En dat onder waarborging van nieuw groen elders. 
 
In onze huidige woningvoorraad zien we voldoende aanbod in het hogere segment. Echter, het 
aanbod in het middensegment blijft onvoldoende terwijl de vraag in onze regio de komende 
jaren sterk toeneemt. Bestaande bebouwing omvormen en herbestemmen biedt mogelijkheden. 
Nieuwbouw dus slechts uiterst selectief indien het niet anders kan en dan in het midden-
segment. Innovatieve en duurzame woonconcepten bieden mogelijkheden en hierover dient de 
gemeente duidelijkheid te  bieden aan huiseigenaren en ondernemers.  
 
Huiseigenaren zijn baas over hun eigen bezit: er zijn meer dan voldoende regels waar ze zich aan 
moeten houden. Daarom vinden we de welstandscommissie in de huidige vorm niet meer van 
deze tijd.  
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor: 
 

• Het stimuleren van woningdoorstroming en – waar mogeli jk – het 
tegengaan van scheefwonen 

• Het aanpassen van bestemmingsplannen waar nodig, bi jvoorbeeld het 
omvormen van kantoren en/of bedri jventerreinen tot gecombineerde 
woon- en werkruimte 

• Het afschaffen dan wel aanpassen van de welstandscommissie 
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Ontwikkeling van het Havengebied 
 
De ontwikkeling van de haven gaat voorspoedig. Omwonenden, geïnteresseerden, experts en 
raadsleden hebben in een participatietraject succesvol samengewerkt. Dit traject heeft concrete 
en gedragen voorstellen voortgebracht, inclusief schetsen en invullingen.  
 
We gaan nu de fase van definitief ontwerp in. Het wordt een haven voor iedereen. Voor 
Heemstedenaren die een ligplaats voor hun bootje zoeken en voor passanten die aan willen 
leggen om van Heemstede en onze omgeving te genieten. Wij staan achter de plannen van de 
haven waarbij we zullen sturen op de kostenbeheersing.   
 
Recreatie/toerisme beleid en een Hotel aan de Haven 

 
Heemstede is een schitterend dorp met aantrekkingskracht voor de regio en fantastische 
mogelijkheden voor waterrecreatie. We hebben winkelend publiek dat van ver komt voor onze 
luxe winkels en de dagelijkse boodschappen. We ontvangen genieters van onze horeca en 
recreanten op onze waterwegen en fietspaden. Wij zijn ervan overtuigd dat Heemstede meer  - 
maar passende - recreatiemogelijkheden kan bieden aan onze bezoekers. Ook in de 
ontwikkelingen rondom de haven staan we open voor onderzoek naar een hotel dat past bij de 
schaal en het karakter van Heemstede.  
 
Bij het zien van de vele lege ligplaatsen voor pleziervaartuigen, zetten we vraagtekens bij de 
lange wachtlijsten voor een plek.  Dit gaan we veranderen. 
 
Manpadslaan 
 
We willen het groene Manpadslaangebied versterken. Daarvoor is het nodig beperkte 
bebouwing toe te staan. De bouwinvulling moet in goed overleg met huidige betrokkenen, 
waaronder de grondeigenaren en de volkstuinders, gebeuren. Nieuwbouw moet aansluiten bij 
de vraag naar middensegment woningen. 

 
De vestigingsmogelijkheden in Heemstede zijn zeer beperkt maar kunnen eventueel kunnen 
vergroot worden door vooruitstrevende en duurzame woonconcepten zoals Tiny Houses. 
Daarom willen we ook in het Manpadslaangebied nadenken over nieuwe woonconcepten die 
economische logica, duurzaamheid en innovatie combineren. 

 



9	
	 HEEMSTEDE					VERKIEZINGSPROGRAMMA	2018-2022	

Daarom kiest de VVD Heemstede voor:  
   

• Aanpassing van het l igplaatsenbeleid en handhaving van l igplaatsbezetting 

• Ontwikkeling van de Havenkade met ruimte voor passend toerisme 

• Innovatieve bebouwing voor het middensegment op Manpadslaan 

• Nieuwe duurzame woonconcepten zoals Tiny Houses  
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B. SAMEN LEVEN EN SAMEN ZORGEN IN HEEMSTEDE 

 
 

 
 
 
UITSTEKENDE SOCIALE VOORZIENINGEN EN ZORG OP MAAT    
 
Fantastisch wonen in Heemstede betekent geborgen en gezond samenleven. Gezinnen met 
opgroeiende kinderen en onze ouderen (70 is het nieuwe 50!) vormen twee belangrijke groepen 
in Heemstede. Voor ons staat centraal dat iedereen een inbreng levert aan onze gemeenschap 
en daardoor betrokken is, en blijft. Een woonomgeving die past bij alle leefsituaties en 
bereikbare voorzieningen inclusief aantrekkelijke en bereikbare winkelgebieden zijn daarvoor 
vereisten. 
 
Daarom houden we rekening met de leeftijdsopbouw van de Heemsteedse inwoners bij het 
doorontwikkelen van de Woonvisie. Wij willen dat ouderen zolang mogelijk, conform het 
landelijke beleid, in hun eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. De sociale 
voorzieningen moeten voor alle Heemstedenaren toegankelijk zijn en dichtbij blijven. Als dat 
echt niet meer gaat dan waarborgen we zorg op maat.  
 

Daarom kiest de VVD Heemstede voor: 

• Goede bereikbare basisvoorzieningen zoals scholen, postagentschap, 
geldautomaten, mil ieuparkjes en sociaal-culturele activiteiten 
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• Wijken waar het f i jn vertoeven, spelen met speelvoorzieningen en 
ontmoeten is voor iedereen 

• Toezicht en handhaving op hinder door obstakels op stoepen 
 

B1. GOEDE ZORG ORGANISEREN WE SAMEN 
 
Wij vinden dat inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële situatie en sociale 
zelfredzaamheid. Maar op het punt waar dat niet meer gaat, moet er voor onze inwoners die dit 
nodig hebben een vangnet aanwezig zijn. Met de decentralisaties hebben we de zorg lokaal 
uitstekend ingericht. We stellen preventie centraal. Dit betekent een sterke positie voor WIJ 
Heemstede, Loket Heemstede en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het resultaat is een goed 
georganiseerd en toegankelijk algemeen voorzieningenniveau. Daar waar nodig versterken we 
de zelfredzaamheid van onze Heemstedenaren met zorg op maat.  
 
Jeugdzorg is op dit moment goed geborgd in Heemstede, wij staan ervoor dat dit zo blijft.  De 
daarvoor benodigde reserves houden wij aan.   
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Het stimuleren en helpen van inwoners zodat ze lang in hun 
vertrouwde omgeving kunnen bli jven wonen en samen aan onze sterke 
gemeenschap bl i jven bouwen 

• Effectief en eff iciënt georganiseerde zorg op maat voor onze inwoners 
als bl i jkt dat onze algemene zorg niet voldoende passend is 

• Een sociaal  beleid waarbinnen iedereen die kan meedoen ook meedoet 
op de arbeidsmarkt,  zowel betaald als onbetaald 

• Een speciale plek voor mantelzorgers:  zi j  verdienen aandacht middels 
ondersteunen mantelzorgbeleid 
 

B2. UITSTEKENDE WINKELGEBIEDEN, SPORTACCOMMODATIES EN 
CULTUUR-VOORZIENINGEN 

Onze winkelgebieden bieden naast dagelijkse boodschappen ook ambachtelijke producten. We 
hebben luxe winkels en aantrekkelijke horeca; in Heemstede winkelt en geniet men goed en 
graag. Zelfs regionaal weten klanten de Heemsteedse winkels en restaurants (nog) te vinden. Om 
dat zo te houden, en daar waar nodig te versterken, is samenwerking tussen de winkeliers en de 
gemeente noodzakelijk.   
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We zijn trots op onze uitstekende Heemsteedse sportlocaties. Sporten is gezond en verbindt 
onze gemeenschap. Jong talent wordt zo ontdekt en ouderen blijven meedoen en vitaal. Onze 
Heemsteedse sportfaciliteiten zijn laagdrempelig en worden solide geëxploiteerd. Het zwembad 
is een belangrijke binnensport-accommodatie voor jong en oud. We waarborgen daarom 
uitstekend structureel onderhoud van alle binnen- en buitensportaccommodaties.  
 
Ruimte voor cultuur  
 
Even trots zijn we op het in aanbouw zijnde nieuwe sociale en culturele Hart van Heemstede dat 
pal in ons centrum ligt. Dit multifunctionele pand - gevestigd in de oude bibliotheek aan de 
Heemsteedse Dreef - gaat  naast de bibliotheekfunctie nu meerdere zorgfuncties herbergen 
zoals opvang voor onze kleinste inwoners en ook onze ouderen.  
De Oude Kerk en De Luifel zijn belangrijke podia voor cultuur en culturele beleving in 
Heemstede.  
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Oog voor onze cultuur-historische wortels en waarden, het vanouds 
aanwezige groen maakt daar deel van uit.    

• Oog voor de professionele en gedegen inbreng van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek  

• Oog op onze winkelgebieden door structurele samenwerking met 
Heemsteedse ondernemers naar voorbeelden uit ander gemeenten 

• Behoud van culturele voorzieningen met een gezond zakeli jk inzicht 

• Ruimte voor culturele activiteiten: de Luifel  en de Oude Kerk als 
toneel-  en concertlocaties wil len wij  behouden 

• Voldoende oefen- en uitvoeringsruimte voor onze toneel-  en 
muziekverenigingen 

 

B3. KINDEREN NAAR DE BASISSCHOOL VAN HUN KEUZE   

Wij kiezen voor een gemeente waar onze kinderen naar een Heemsteedse school kunnen gaan 
van hun eigen keuze. Onderwijs in je eigen buurt is niet alleen veiliger maar ook groener en moet 
mogelijk zijn.  

Goed onderwijs is één van de belangrijkste pijlers waar de ontwikkeling van onze Heemsteedse 
kinderen en jonge mensen op berust. Kennis biedt hen de mogelijkheid om straks volwaardig 
deel te nemen aan de samenleving. Voor ons is onderwijs daarom een centrale en fundamentele 
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voorziening. Wij hebben er mede voor gezorgd dat er extra muziekonderwijs, extra gymnastiek 
en een kunstmenu op de basisscholen wordt aangeboden, en dat willen we zo houden.  

Een leven lang leren begint met dichtbij naar school kunnen gaan. Dichtbij naar school betekent 
namelijk ook veilig naar school kunnen gaan. Dat is niet vanzelfsprekend in Heemstede. Wij 
vinden dat het huidig inschrijfbeleid voor onze basisscholen faalt: er zijn vele dubbele 
inschrijvingen en enorme wachtlijsten. Wij willen duidelijke en transparante afspraken zodat 
kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen. In Haarlem is men begonnen met een 
plaatsingsbeleid dat tot in Heemstede reikt. Wij vinden dat ook Heemsteedse kinderen een plek 
op de buurtschool van hun eigen keuze horen te hebben. 

 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Een plek voor onze kinderen op de basisschool in hun eigen buurt en 
naar eigen keuze want dit  is  socialer,  vei l iger en duurzamer  

• Ondersteuning van onze tien basisscholen en twee voortgezet 
onderwijs scholen zodat deze hun onderwijstaak goed kunnen 
uitvoeren met voldoende ruimte.  

• Veil ige en bereikbare scholen 
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C. STILSTAAND VERKEER IN HEEMSTEDE: ONVERANTWOORD 

 

 

 
C1. BEREIKBAARHEID EN DOORSTROMING ZIJN TOPPRIORITEIT  
 
Onze Heemsteedse wegen slibben dicht. Stilstaand verkeer ondermijnt onze leefbaarheid, het 
milieu en onze economie. De bereikbaarheid en doorstroming van Heemstede zijn daarom 
topprioriteit: onze verkeersbelangen eisen directe politieke discussie en bestuurlijk handelen 
met buurgemeenten en andere overheden.  
 
Al decennia lang nemen de verkeersbewegingen toe  en dat blijft zo, ook in Heemstede. De 
gebiedsontsluitingswegen (zowel oost/west als noord/zuid) die de verkeersstromen moeten 
afwikkelen, zijn hiervoor niet  adequaat ingericht. Het overgrote aandeel van doorgaand  verkeer  
op de belangrijkste verkeersaders in Heemstede (Cesar Francklaan, Cruquiusweg, Heemsteedse 
Dreef, Herenweg, Johan Wagenaarlaan, Lanckhorstlaan) zorgt voor problemen. Er moeten 
regionale oplossingen komen voor de huidige verkeersopstoppingen in ons dorp en ook voor de 
seizoensgebonden verkeersinfarcten waaronder verkeer van en naar Zandvoort via Heemstede.  
 
Door regionale ontwikkelingen en de groei van het toerisme nemen de verkeersstromen in de 
toekomst nog meer toe. Zo zijn er de bouwplannen voor de woonwijk Wickevoort in de 
Haarlemmermeer vlak aan de grens met Heemstede. Hier komen rond de  duizend woningen. 
Ook zijn er ontwikkelingen in Schalkwijk, Haarlem. Het toerisme in Zandvoort blijft aantrekken 
met nu al 5 miljoen bezoekers per jaar.  



15	
	 HEEMSTEDE					VERKIEZINGSPROGRAMMA	2018-2022	

 
Onze bereikbaarheid en doorstroming vragen daarom om urgentie. De problemen rondom 
verkeersdoorstroming kan Heemstede niet zelf oplossen. We roepen wel ‘Verkeer niet door, 
maar om Heemstede’ maar dat bereiken we slechts in regionaal verband. De afstemming over 
doorstroming van verkeer met zowel Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlemmermeer is 
topprioriteit. Hiervoor gaan we intensief samenwerken met besturen in buurgemeenten. Ook de 
Provincie Noord-Holland betrekken we bij het op tafel krijgen van integrale oplossingen en de 
benodigde financiële dekking.   
 
Wij steunen de aanleg van een “Duinpolderweg” alleen als deze weg het doorgaand verkeer in 
Heemstede vermindert.   
 
 

C2.  HEEMSTEDE: SLIMME EN VEILIGE VERKEERSOPLOSSINGEN 
 
Om het verkeer soepeler door Heemstede te laten stromen realiseren we slimme, aanvullende 
oplossingen. De huidige oplossingen zijn bijvoorbeeld dynamisch verkeersmanagement (DVM) 
en de groene golf die zou moeten functioneren op de Cruquiusweg, Heemsteedse Dreef en 
Lanckhorstlaan. DVM is ook operationeel in Haarlem en uitbreiding naar Zandvoort volgt.                                                                                 
 

Wij willen dat het toeristische verkeer op de Lanckhorstlaan doorstroomt naar Zandvoort zonder 
filevorming. Sterker nog, op termijn moeten innovatieve oplossingen de verkeersdruk te 
verlichten.  
 

Samen met omringende VVD-afdelingen gaan we deze dossiers bij de Provincie en de nationale 
overheid aan- en najagen. Het verbeteren van de bewegwijzering in Heemstede (en in de regio) 
is een vereiste. Op korte termijn willen wij in ieder geval een verbeterd routemanagement 
realiseren in overleg met omwonenden. Ook willen we een tijdsaanduidingsbord op de 
Heemsteedse Dreef richting Haarlem met de melding “Naar de Randweg via de Spanjaardslaan 
in 7 minuten en via de Lanckhorstlaan in 10 minuten”.                                                                 
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor: 

• Realiseren van sl imme oplossingen - in regionaal verband en in overleg 
met omwonenden - om doorgaand verkeer door Heemstede drastisch 
te verminderen 

• Stevig inzetten op en realiseren van de regionale mobil iteitsvisie  

• Het in regionaal verband creëren van oplossingen voor het urgente 
probleem van het strandverkeer dat in Heemstede vastloopt.  
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Vei l ig verkeer in onze wijken en rondom scholen                                                                                                         
 

Wij zetten ons ook in voor veilige verkeersoplossingen in de wijken waaronder goede 
verkeersafwikkeling uit de nieuwbouwwijken Havendreef en de Slottuinen. 30 km zones zijn hier 
vereisten. Ook investeren we in oplossingen om, samen met buurtbewoners en hun voorstellen, 
kruispunten veiliger te maken zoals bij de Cruquiusweg/Javalaan/Nijverheidsweg en bij de 
Camplaan/Heemsteedse Dreef.   
 
We willen onderzoeken waar innovatieve rotondes, of ovatondes mogelijk zijn en bekijken of 
opties zoals eenrichtingsverkeer of snelheidsremmende maatregelen het verschil kunnen maken. 
Alles om het ‘vastlopen van verkeer’ te voorkomen.  
 
Jonge kinderen en hun ouders moeten een korte en veilige route naar school kunnen afleggen. 
In 2017 hebben schooldirecties en ouders aandacht gevraagd en gekregen voor veilige 
oversteekplaatsen op weg naar de basisscholen. Nu zijn er op de Lanckhorstlaan (vlakbij drie 
Heemsteedse basisscholen) drie zebra’s heringericht met knipperlichten in het wegdek die 
aangaan zodra voetgangers over willen steken. Wij willen meerdere van deze goed zichtbare 
zebra’s op schoolroutes aanleggen. 
 

Daarom kiest de VVD Heemstede voor: 

• Het aanpakken van minimaal twee verkeersknelpunten per wijk in 
overleg met omwonenden 

• Veil ige oversteekplaatsen in de buurt van scholen: zebra’s met 
knipperl ichten 

 
 

C3. DE RANDWEG MOET ROND 
 
Na ruim 50 jaar moet de Randweg zijn doel realiseren: verkeer om Heemstede en Haarlem 
leiden. De Randweg in Haarlem eindigt nu op de kruising Wagenweg/Herenweg. Het verkeer 
gaat vervolgens via de bebouwde kom verder op de Dreef naar de A9 of naar de N201. Wij 
vinden dat het doorgaande verkeer via een gesloten ring om de stad Haarlem moet worden 
geleid. De Randweg moet rond. 
 
In de recent gepubliceerde Haarlemse structuurvisie 'Haarlem 2040, Groen en Bereikbaar' is het 
volgende opgenomen: “Vanaf de Schipholweg rijdt het verkeer nu dwars door een kwetsbaar 
stedelijk gebied. Om de wijken te ontlasten van doorgaand verkeer is de aanleg van de 
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Kennemertunnel in Haarlem (tussen de Schipholweg en de Dreef) noodzakelijk. Deze investering 
schept de ruimte om met name de Dreef, Kamperlaan, Paviljoenslaan en Buitenrustbruggen te 
ontlasten van doorgaand verkeer.”  
 
Wij omarmen dit initiatief. Wij willen in samenwerking met andere gemeenten, mede door een 
robuuste lobby bij de Provincie en bij de Tweede Kamer, de aanleg van deze tunnel uiteindelijk 
realiseren. Wij zijn namelijk van mening dat de Kennemertunnel leidt tot minder doorgaand 
verkeer door Heemstede.                                                                     
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor: 

• Het steunen van de toekomstige Kennemertunnel tussen de 
Schipholweg en de Dreef 
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D. INVESTEREN IN EEN VEILIG HEEMSTEDE LOONT 

 

 
 

D1. BRANDWEERKAZERNE BLIJFT EN POLITIEPOST KOMT TERUG 

 
Iedereen wil dat de aanrijtijd van de brandweer zo kort mogelijk is. Als de kazerne in Heemstede 
weg zou vallen, is Heemstede afhankelijk van kazernes in de omgeving (op de Ring van 
Hoofddorp of de Zijlweg in Haarlem). Dat is een verre van goed alternatief. Daarom willen wij dat 
de brandweerkazerne aanwezig en op sterkte blijft. Het werven en behouden van vrijwilligers 
voor de brandweer verdient ondersteuning. 

We streven naar meer lokale invloed op de inzet van politie en handhaving. Zo willen we meer 
beleid formuleren waarmee wij de snelle en adequate reactie en inzet van politie, wijkagenten 
en handhavers kunnen garanderen als Heemstedenaren hulp inroepen. De aanrijtijd van politie 
moet kort en snel zijn. Er gaat nu (te) veel tijd verloren tussen de politiepost in Zandvoort en een 
calamiteit in Heemstede. Daarom willen wij een volwaardige politiepost terug in Heemstede 
inclusief korte aanrijtijden. Dat biedt ook de mogelijkheid voor onze inwoners persoonlijke 
aangifte te doen bij de politiepost. Want lang niet iedereen wil digitaal aangifte doen, dit nog los 
van het probleem of de site wel naar behoren functioneert.   
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Brandweerkazerne bl i jvend en op sterkte in Heemstede 

• Volwaardige polit iepost terug in Heemstede 

• Samenwerking tussen polit ie en handhaving 
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 D2.  INVESTEREN IN VEILIGHEID RONDOM HUIS EN OP STRAAT LOONT                                            
 

Voor ons staat veiligheid voorop. Wij staan voor een heldere en consistente aanpak bij 
probleemsituaties. Het stimuleren van sociale controle en buurtpreventie vinden we belangrijk 
met name door het bevorderen van saamhorigheid en aanspreken van ieders 
verantwoordelijkheid.  

Onze inwoners moeten veilig kunnen wonen, verblijven en winkelen in Heemstede. Openbare 
ruimtes en winkelgebieden in Heemstede moeten ‘schoon, heel en veilig’ zijn. Daarvoor is 
verlichting van onze straten en openbare ruimtes zowel ‘s avonds als  ‘s nachts belangrijk. 
Investeren in veiligheid loont vinden wij. 

Wij kiezen voor voldoende AED’s (Automatische Externe Defibrillator, een apparaat om het 
hartritme te herstellen bij een hartaanval) die in de open ruimte duidelijk zichtbaar en 24 uur per 
dag toegankelijk zijn, immers iedere seconde telt! Plaatsing van goed zichtbare AED-
vermeldingen komt de ‘vindbaarheid’ ten goede. 

Voor inwoners die gebruik maken van een kinderwagen, rollator, een scootmobiel of een rolstoel 
moeten de stoepen en oversteekplaatsen goed toegankelijk zijn. Eventueel onveilige situaties op 
straat of ideeën voor verbetering in de wijk moeten makkelijk digitaal kunnen worden gemeld bij 
de gemeente. Het bestaande meldpunt moet worden verbeterd en veel meer bekendheid 
krijgen.  
 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Investeren in vei l igheid thuis,  in de buurt en op straat voor jong en 
oud want dat loont 

 

D3. ACTIEVE ONDERSTEUNING WHATSAPP-BUURTPREVENTIE  

Deelnemers aan de WhatsApp -groepen zijn de extra ‘ogen en oren’ in de Heemsteedse wijken. 
Veel inwoners hebben zich inmiddels aangesloten bij een WA-groep. Prima! Wij staan achter 
deze manier om buurten veiliger te maken door samen een oogje in het zeil te houden en sneller 
verdachte situaties te melden bij de politie. 

 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Actieve ondersteuning van burgerinit iatieven gericht op vei l igheid 
zoals WhatsApp-groepen Heemstede 
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E. ALGEMENE ZAKEN 

 

 

 

BESTUUR EN DIENSTVERLENING  
 
Heemstede heeft een professioneel en optimaal functionerend ambtenarenapparaat met 
excellente dienstverlening voor onze inwoners. Heemstede is daarmee goed voorbereid op 
toekomstige ontwikkelingen.  
 
Wij zijn sinds jaar en dag een medebepalende factor in het bestuur van Heemstede. Wij zetten 
onze Heemstedenaren en een goed kloppend huishoudboekje centraal en waarborgen dat de 
gemeente optimaal in contact staat met alle inwoners. Moderne bestuursvormen gebaseerd op 
burgerparticipatie met breed draagvlak omarmen wij. Dat vinden we vanzelfsprekend. Politiek is 
voor en van iedereen en dat betekent meedoen.  

 
ECONOMISCHE ZAKEN  
 
Ondernemerschap en eigen initiatief zijn de belangrijkste pijlers van een liberale samenleving. 
Het brede en exclusieve aanbod van onze winkelcentra draagt bij aan onze woonkwaliteit. We 
vinden dat de gemeente het excelleren van ondernemers moet faciliteren. Want impulsen en 
facilitering vanuit de gemeente bevorderen de economische daadkracht en regionale 
aantrekkingskracht van onze lokale winkelgebieden. 
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Om samen met de winkeliers, ondernemers en zzp-ers de toekomstbestendigheid van onze 
lokale economie en van onze voorzieningen te waarborgen, moeten gemeente en ondernemers 
blijven samenwerken. 

Wij zijn voorstander van winkels met horeca en aantrekkelijke terrassen. Er zijn tal van goede 
voorbeelden waarin ondernemers en gemeente een actieve betrokkenheid en commitment met 
en naar elkaar hebben. Zo willen we deelnemen aan een - te realiseren - ondernemersplatform. 

 
Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Versterken van burgerparticipatie 
• Minder regels/voorschriften voor ondernemers en meer ruimte bieden 

aan creativiteit  voor,  door en met ondernemers 

• Het onderhouden van onze aantrekkingskracht voor de hele regio door 
samen te werken met ondernemers/winkeliers aan een goed 
economisch kl imaat  

• Het uitvoeren van de Winkelvisie 2016 in samenspraak met al le 
stakeholders 

• Het inrichten van het contact en de communicatie tussen de gemeente 
en ondernemend Heemstede naar succesvolle voorbeelden uit andere 
winkelgebieden 

 

FINANCIËN 
 
De VVD Heemstede draagt al jaren bij aan een verantwoord, transparant en gedegen financieel 
beleid. Mede daardoor zijn de lasten voor onze inwoners vrij constant gebleven. Denk aan de 
lage OZB, riool- en afvalstoffenheffing. De positie van de algemene reserve is uitstekend en 
(behalve de indexatie) gaan de lasten niet omhoog. Subsidies zijn tijdelijk en dienen ertoe 
activiteiten aan te moedigen c.q. op te starten. 

 

Daarom kiest de VVD Heemstede voor:    

• Sluitende begrotingen met een krit isch oog op al le uitgaven 

• Lokale belastingen die niet sti jgen op de indexacties na  

• Alleen in breed gedragen voorzieningen te investeren 
• Subsidies slechts te verlenen indien de noodzaak aantoonbaar is en 

dan ti jdel i jk en voorwaardeli jk 

• Reserves al leen inzetten voor onverwachte of urgente uitgaven 
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MEEDOEN? 
Doet u mee aan onze campagne 2018 en ook in de vier jaar daarna? We zijn enorm blij met de 
support van onze groeiende club enthousiaste ‘lokale liberalen’. We komen graag in contact met 
nieuwe mensen die lokaal politiek actief willen worden. 
  
U kunt ons rechtstreeks mailen op vvdheemstede@gmail.com. Of gaat u naar de site van VVD 
Heemstede (www.heemstede.vvd.nl) voor ons nieuws en de agenda met onze 
campagneactiviteiten.  
  

OOK LID WORDEN?  
 
Denkt en doet u met ons mee? Lid worden van de VVD Heemstede kan al voor 1 jaar voor maar 
€ 25,-. Zodra u zich via www.vvd.nl heeft ingeschreven, nemen we persoonlijk contact met u op! 

Aik Kramer
       vvdheemstede@outlook.com


