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Voor een ondernemend Kaag en Braassem  
  
Kaag en Braassem is een prachtige plek om te wonen, werken en recreëren. Onze dorpen 

worden omringd door polders, meren en molens, hebben goed bereikbare basisscholen, 

talrijke (sport)verenigingen met veel actieve vrijwilligers, en een grote diversiteit aan 

inwoners. Er is ook een groot aantal ondernemers actief in Kaag en Braassem, we 

hebben veel lokale werkgelegenheid en kunnen alle dagelijkse boodschappen doen. We 

koesteren de dorpen met hun verschillende identiteiten en gaan ons inzetten om te 

behouden wat we zo waardvol vinden: mooi wonen, maar ook dichtbij werken en 

recreëren. Maar behoud kan nooit zonder ontwikkeling! Verandering is geen bedreiging, 

maar biedt juist kansen. De VVD durft te veranderen en stimuleert een ondernemend 

Kaag en Braassem! 

 

Wij geven ruimte aan groei en ontwikkeling en creëren een voedingsbodem voor nieuwe 

ontwikkelingen. Kaag en Braassem is geen museum! We willen levendige, bruisende en 

ondernemende dorpen. Waar voor iedereen wat te doen is. We geven inwoners, 

verenigingen en ondernemers ruimte om te ondernemen om hun dorp nog beter maken.  

 

De komende jaren wil de VVD een positieve impuls geven aan de ontwikkeling van Kaag en 

Braassem. We hebben hiertoe de volgende 5 speerpunten benoemd: 

■ Dorpscultuur waarin iedereen meedoet 

■ Behoud van onze groene en veilige woonomgeving 

■ Passend woningaanbod voor alle inwoners 

■ Ruimte voor ondernemerschap  

■ Een dienstbare gemeente met een gezond financieel beleid  
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1. Dorpscultuur waarin iedereen meedoet  
  

We zijn trots op alle afzonderlijke dorpen en hun eigen identiteit. We zijn ook blij met de vele 

vrijwilligers. Van oranjecomité, voetbalgrensrechter, dorpsraadbestuurder tot 

mantelzorger, zij maken onze dorpen een goede plek om te wonen.  

■ We ondersteunen verenigingen, vrijwilligers en dorpsraden blijvend met een 

passende bijdrage. We subsidiëren echter geen verenigingen louter omdat ze 

bestaan, maar vooral om wat ze bijdragen aan hun omgeving. Dus het dorpshuis 

wat ook zorgt voor dagopvang voor dementerende ouderen kan op onze steun 

rekenen.  

■ Voor de VVD is werk een topprioriteit. De beste sociale voorziening is een 

betaalde baan. Iedereen moet de kans krijgen naar vermogen mee te doen. 

Inwoners in de bijstand moeten zo snel als mogelijk geholpen worden bij het 

vinden van een baan. Als inwoners door ziekte of een beperking niet (volledig) in 

staat zijn te werken, wordt gezocht naar andere manieren om mee te kunnen 

doen, bijvoorbeeld in een sociale onderneming zoals de Sociale Werkvoorziening 

van Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, en Nieuwkoop (Rijnvicus – 

voormalig SWA). 

■ We willen zelfredzaamheid aanmoedigen en steun bieden aan inwoners die daar 

behoefte aan hebben, zoals kwetsbare jongeren en ouderen of verwarde 

personen. Daarom stimuleren we een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld 

huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezin en zorgverleners. Niemand mag door 

bureaucratie tussen wal en schip vallen.  

■ Ook sport is voor ons een prioriteit. Het is goed voor de gezondheid en helpt bij 

het leggen van sociale contacten. Wij vinden het belangrijk dat elk kind kan 

sporten. Daarom investeren wij bijvoorbeeld in het Jeugdssportfonds.  

■ Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren en te 

ondersteunen. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen en musea zoals 

bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht in alle dorpen, de Veense- en Leimuidense 

kermis, het Sprietlopen in Rijpwetering, Museum van Oud Alkemade, het 

Hemessen museum in Woubrugge en het Kaasmuseum op Kaag. De 

(dorps)cultuur is van ons allemaal en willen we behouden!  

■ Kaag en Braassem voldoet aan de door het Rijk opgelegde doelstellingen op het 

gebied van opvang van vluchtelingen. Door de taal te leren en zich aan te passen 

kunnen zij een bijdrage leveren aan de samenleving. Uiteindelijk is terugkeer naar 

hun thuisland het doel. 
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Onze dorpen 
 

Bilderdam: idyllisch buurtschap aan de Drecht met een kleine maar zeer creatieve groep 

inwoners. We investeren in bereikbaarheid over water en behoud van de groene 

leefomgeving. 

  

Hoogmade: een actief dorp langs de Does, met een rijk verenigingsleven. We zetten in op 

uitbreiding van het woningaanbod, met draagvlak van de bestaande inwoners. We zijn 

trots op de nieuwe school (in aanbouw) en zoeken een goede zwemplek. 

 

Kaag: ons prachtige eiland tussen water en groen. Bereikbaarheid met de pont is van 

levensbelang. Net als snel internet, dat moet er echt komen. We houden het eiland graag 

open, bereikbaar en toegankelijk. Er is ruimte voor kleinschalige recreatieve 

ontwikkelingen.  

 

Leimuiden: een echt centrumdorp in Kaag en Braassem. Met ruimte voor nieuwe inwoners in 

nieuwe woningen in het Dorpshart, Leimuiden-West en aan de Beukenlaan, en voor 

nieuwe bedrijvigheid op Drechthoek 2. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk om 

Leimuiden vitaal te houden en (sport)voorzieningen en winkels toekomst te bieden. We 

investeren in een modern en duurzaam schoolgebouw waarin ook ruimte is voor andere 

functies zoals kinderopvang, bibliotheek. De entree van Leimuiden moet worden 

verbeterd! 

 

Nieuwe Wetering: een lang lint van bedrijven en woningen kenmerkt dit dorp. Ingepast 

tussen de A4, de HSL en de 380kV hoogspanningsmasten versterken we vooral het 

groen rondom het dorp. Op de HSL-gronden is ruimte voor kleinschalige 

energieopwekking voor en door inwoners. We zijn blij met de komst van de hospice. En 

trots op alle vrijwilligers rondom De Bult. 

 

Oud Ade: een groen dorp met een actieve dorpsgemeenschap die o.a. via de Fancy Fair het 

Dorpshuis in stand houdt. Er is langs de Abdij van Rijnsburglaan ruimte voor wat nieuwe 

huizen (kleinschalig). Oud Ade is sterk verbonden met Rijpwetering door school en sport, 

maar de groene buffer tussen beide dorpen blijft behouden.  

 

Oude Wetering/Roelofarendsveen: woon-  en werkdorpen die onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Veel werkgelegenheid in het van oudsher karakteristieke 

tuinbouwgebieden De Baan – Sotaweg en Floraweg/Geestweg en op de 

bedrijventerreinen Veenderveld en De Lasso. De bereikbaarheid van de 

tuinbouwgebieden is voor ons een aandachtspunt. En we zoeken naar een plek waar 

ondernemers kunnen uitbreiden. Roelofarendsveen groeit hard door nieuwbouw in 

Braassemerland en krijgt nieuwe winkels in het Centrum. Ondanks dat willen we het 

dorpsgevoel in stand houden. De Veense kermisweek is daarbij onmisbaar. Er komt een 

nieuw scholencluster, modern, duurzaam, goed bereikbaar en dicht bij de vele 

sportverenigingen. De Spreng ontwikkelt zich tot culturele ontmoetingsplaats. Op 

recreatief gebied stimuleren we het gebruik van de Braassemoevers. De 2e sluis vanuit 

het Braassemerland willen we zo snel mogelijk realiseren om het varen in de polder 

aantrekkelijk te houden. 
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Rijnsaterwoude: met het Braassemermeer zo dichtbij is het goed toeven in dit mooie lintdorp. 

We zijn trots op de grote groep vrijwilligers die bijvoorbeeld het Schoolhuis en de 

voorzieningen als de dierenweide in stand houden. We versterken de identiteit o.a. door 

te investeren in groen en de zwemplek.  

 

Rijpwetering: dorp van polders, molens en water. Ruimte voor groei van het aantal woningen 

bijvoorbeeld achter de Blijversweg en tegenover brandweerkazerne. Daarnaast bieden 

we graag ruimte aan recreatief ondernemers rond het water. Het Sprietlopen en het 

dorpshuis verbinden de inwoners. Rijpwetering is door school en sport sterk verbonden 

met oud Ade, maar de groene buffer tussen beide dorpen en het zicht op de molen blijft 

behouden.  

 

Woubrugge: groot dorp aan weerszijden van de Woudwetering met een actieve en mondige 

groep inwoners. Met een sterk tuinbouwcluster met veel potplanten. Er is ruimte voor 

groei van zowel woningen als tuinbouw. Op het van Egmondterrein, de waterzuivering en 

langs de A. de Graaflaan bijvoorbeeld. Langs de Woudwetering zijn er mogelijkheden 

voor recreatief - of nautisch ondernemerschap. Deze groei is belangrijk om het goede 

voorzieningenniveau in stand te houden. 
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2. Behoud van onze groene en veilige leefomgeving   
  
U laat ons regelmatig weten dat het (groen)onderhoud in uw dorp beter kan. Dat nemen wij 

serieus! De betekent dat we investeren in goed onderhoud van wegen, stoepen, 

openbaar groen en fietspaden. De VVD wil: 

■ Structureel geld vrijmaken voor beter (groen)onderhoud. 

■ Bloemrijke bermen langs de dorpsranden en tussen de dorpen (groene linten). 

■ Straat-, wijk- en dorpsinitiatieven aanmoedigen voor aanvullend groenonderhoud. 

■ Verrommeling van dorpen tegengaan. Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti en andere 

overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Zoveel mogelijk 

worden de kosten verhaald op de overtreder. 

■ Dat het gemeentelijke afvalbrengstation in Roelofarendsveen de hele zaterdag 

geopend is om het gescheiden inleveren van afval nog verder te stimuleren. 

■ Dat agrariërs de ruimte krijgen om het open landschap te kunnen beheren. We 

steunen ook hun behoefte aan verbreding van hun activiteiten. Ze krijgen van ons 

de mogelijkheid een centje bij te verdienen met bijvoorbeeld een boerencamping 

of een boerenlandwinkel. 

■ Dat er in Kaag en Braassem ruimte is voor een wat groter vakantiepark en andere 

recreatieve voorzieningen. Goed voor het toegankelijk houden van onze polders 

en goed voor de werkgelegenheid. Wij denken bijvoorbeeld aan het oude ‘Boot 

Beton’ terrein in Leimuiden. 

■ Dat we gastvrij zijn voor recreanten die komen wandelen, fietsen of varen. Zowel 

door goede bewegwijzering (fysiek en digitaal), als door bankjes langs toeristische 

routes en openbare aanlegplaatsen bij dorpskernen. 

■ Dat onze wijkagenten en Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) zichtbaar 

zijn op straat en direct optreden tegen grote en kleine overtredingen. 
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3. Passend woningaanbod voor alle inwoners  
  

Velen van ons zijn geboren en getogen in bijvoorbeeld Hoogmade of Rijpwetering en dan wil 

je daar ook kunnen blijven wonen. Als starter op de woningmarkt, als je wat ouder wordt 

of alleenstaand bent (al dan niet met kinderen). Het knelt weer op de woningmarkt en 

daarom stimuleren wij passende nieuwe bouwplannen in alle dorpen. 

 

Ons standpunt is dus: bouw waar nodig, ga slim om met de bestaande ruimte door 

bijvoorbeeld vrijkomende panden te herbestemmen. We onderzoeken ook de 

mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonconcepten, maar schuwen ook geringe 

uitbreiding van de kernen richting open landschap niet. 

■ We bouwen voor alle doelgroepen, maar starters en senioren hebben bij ons een 

streepje voor. 

■ We geven ruimte aan diegenen die alleen, of met een groep hun eigen droomhuis 

willen bouwen door vrije kavels uit te geven. 

■ We werken samen met onze corporaties MeerWonen en Aarwoude aan een 

duurzaam bestand van sociale huurwoningen. 

■ We willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen en 

vinden 15% sociale huur bij elk nieuwbouwplan voldoende (is nu 25%). 

■ Het moeten hebben van ‘eigen geld’ bij de aankoop van een woning is voor ons 

een vanzelfsprekendheid, dat maakt prijsopdrijvende subsidiemaatregelen zoals 

bijvoorbeeld startersleningen overbodig. 

■ Nieuwe woningen gebruiken veel minder energie en zijn bij voorkeur gasloos. 
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4. Ruimte voor ondernemerschap  
  .   

Wij zijn trots op onze ruim 1050 ondernemers. Zij dragen in belangrijke mate bij aan een 

goed draaiende lokale economie en zorgen voor veel werkgelegenheid. Daarom staan 

wij voor een gemeente die zowel voor als achter haar ondernemers staat.  

 

Kaag en Braassem heeft een passend winkelaanbod in Leimuiden, Roelofarendsveen, Oude 

Wetering, Hoogmade en Woubrugge.  

 

 We hebben veel bedrijvigheid op De Lasso, het Veenderveld en op de Waaier, maar ook 

verspreid over het buitengebied.  

 

We hebben een tuinbouwcluster om trots op te zijn. Met veel tulpen, maar ook (pot)rozen, 

fresia’s, chrysanten, nerines, hortensia’s, dieffenbachia’s, astilbes, en nog heel veel 

meer. 

  

En van oudsher hebben we ook een sterke agrarische sector. De boerenbedrijven zijn groter 

en meer concurrerend geworden en we zien nog steeds veel koeien in de wei.  

 

En dan zijn er ook nog de vele horecaondernemers, de bouwbedrijven en dienstverleners in 

zorg en welzijn. Te veel om op te noemen, maar ons allemaal even dierbaar. 

 

■ We zijn positief over nieuwe bedrijfsvestigingen op nieuwe en bestaande 

bedrijventerreinen. 

■ De ondernemersverenigingen Kaag en Braassem-Oost (OVK&B-O) en – 

Alkemade (OVA) zijn een gewaardeerd gesprekspartner. 

■ Dat geldt ook voor LTO als Platform Tuinbouw Veenstreek. 

■ We zijn en blijven lid van Greenport Aalsmeer.  

■ Samen werken we aan een uitvoeringsgerichte economische agenda. 

■ De recreatieve sector biedt nieuwe ondernemerskansen. Recreatieve 

ontwikkeling mag van ons altijd in de natuur, tenzij permanente schade wordt 

aangebracht. 

■ Seizoenarbeiders zijn onmisbaar voor onze tuinbouwsector. We zorgen samen 

met hen voor passende huisvesting binnen onze eigen dorpen, zonder dat dit ten 

koste gaat van onze andere inwoners. 

■ We maken toekomstbestendige bestemmingsplannen en handhaven op het 

feitelijk gebruik volgens de afspraken. 

 

Duurzaamheid 

Het is onmiskenbaar een uitdaging voor de komende jaren om meer duurzaam te gaan 

denken en doen en toe te werken naar energieneutraliteit. Ondernemers kunnen hier een 

belangrijke bijdrage aan leveren. Of het nu gaat over zonnepanelen op bedrijfspanden, 

het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of particuliere 

zorginitiatieven. Maar vooral ook door ook lokaal (meer) arbeidsplaatsen te bieden. Want 

dicht bij huis werken is heel duurzaam. De circulaire economie en de energietransitie 
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bieden ook kansen voor ondernemers die denken in nieuwe business cases en andere 

verdienmodellen. 

 

De VVD ziet voor de gemeente vooral een faciliterende rol om duurzaam en sociaal 

ondernemerschap te promoten. En de gemeente heeft daarbij nadrukkelijk ook een 

voorbeeldfunctie! 

 

■ We vinden energieneutraal in 2050 meer realistisch dan in 2040 zoals het nu in 

de gemeentelijke ambities staat. Dit om op korte termijn onnodig hoge 

investeringen te vermijden terwijl de techniek zich snel ontwikkelt.  

■ We helpen inwoners en ondernemers om energie te besparen. Als we veel 

energie besparen hoeven we minder op te wekken. 

■ De gemeente stelt haar eigen daken en de daken van het maatschappelijk 

vastgoed ter beschikking aan lokale energiecorporaties voor het plaatsen van 

zonnepanelen. Dit heeft de voorkeur boven het gebruik van het open landschap. 

■ We staan open voor energieopwekking met zonnevelden en windmolens maar 

beoordelen deze op een afweging tussen bijdrage aan energiedoelstellingen en 

nadelen voor het landschap. 

■ Ons open landschap biedt ook kansen voor productie van bio-grondstoffen en –

massa. Daarmee dragen we bij aan de energietransitie en houden we de polders 

open en groen. 

■ Zonnevelden en/of windmolens bevinden zich bij voorkeur langs bestaande 

infrastructuur. 

■ De opbrengsten van zonnevelden en/of windmolens komen ten goede aan de 

lokale gemeenschap of de ondernemers. 

■ Liever enkele windmolens dan velden vol zonnepanelen in het open landschap! 

 

Bereikbaarheid 

Kaag en Braassem kent een uitstekende ligging in de Randstad. Aan de A4, de N207 en 

N446 en binnen een half uur van Schiphol en alle grote steden. We willen een goede 

doorstroming rond onze dorpen behouden.  

■ De N207 wordt verbreed en dit zal de doorstroming verbeteren. Wij blijven strijden 

voor het toelaten van landbouwverkeer op de N207 om het dorshart van 

Leimuiden te ontlasten. 

■ We investeren in goede bereikbaarheid van al onze bedrijven over de weg en met 

openbaar vervoer. 

■ Langs de randen van dorpen zijn goed toegankelijke bushaltes met veilige 

stallingsruimtes voor fietsen. 

■ Verkeer over de weg heeft voorrang boven recreatief verkeer over water. 

■ De elektrische fiets is onverminderd populair, ook voor woon-werkverkeer. Dat 

maakt dat fietsverbindingen moeten worden verbeterd. 
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Gezondheid en zorg 

Kaag en Braassem heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in zorg op maat voor alle 

inwoners. We beschikken over een ondernemend zorgnetwerk met vele lokale en 

betrokken professionals. We zijn trots op de innovatieve wijze waarop we nu samen met 

Alphen aan den Rijn de jeugdzorg hebben georganiseerd. Dichtbij huis, zo licht als 

mogelijk en zo zwaar als nodig.  

■ Adequate zorg is onmisbaar en niet noodzakelijkerwijs duur. We investeren in 

kwaliteit, maar blijven kostenbewust.   

■ Er is een toename van verwarde en overlast gevende personen. Voor sommige 

inwoners is er een plek nodig buiten de woongebieden. Daar gaan we naar op 

zoek. 

■ Via de blijverslening zorgen we ervoor dat ouderen langer zelfstandig thuis 

kunnen blijven wonen. 

■ We houden best van een drankje op z’n tijd, maar strijden tegen alcohol- en 

drugsmisbruik vooral onder jongeren. Dus geven we voorlichting over 

verantwoord alcohol- en drugsgebruik. En we controleren bij 

horecagelegenheden, evenementen en sportkantines (op trainingsavonden en 

wedstrijddagen). Onze focus ligt daarbij niet op het opleggen van boetes maar op 

het voorkomen van misbruik en het waarborgen van veiligheid op straat en in het 

verkeer. 

■ We geven ook ruimte aan ontwikkelaars die via nieuwbouw zorg en wonen willen 

combineren op centrale plekken in Kaag en Braassem.  
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5. Een dienstbare gemeente met een gezond financieel 

beleid  
 

De gemeente is er voor haar inwoners, en niet andersom. We verwachten van de gemeente 

dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft daarbij een hoge prioriteit. Een 

digitaal loket is 24/7 open, maar ook voor menselijk contact is alle ruimte.  

■ We geven advies bij al uw vragen over vergunningen. 

■ We antwoorden met ‘Ja, tenzij’ op uw ideeën. 

■ Inwoners worden in een vroeg stadium betrokken bij besluitvorming. Over hun 

directe leefomgeving mogen ze meebeslissen. 

■ We zetten moderne digitale middelen in om de mening van inwoners te peilen 

over uiteenlopende onderwerpen. U kunt meedenken en invloed uitoefen vanuit 

uw eigen woonkamer. 

■ We helpen burgerinitiatieven vooruit! 

Wij gaan zuinig/verantwoord om met gemeenschapsgeld, uw belastinggeld. We zorgen voor 

een goed, degelijk en transparant financieel beleid en acceptabele lasten. En via 

publieksversies van begroting en jaarrekening geven we u eenvoudig inzage in waaraan 

ons gemeenschapsgeld wordt besteed en wat daarvan het effect is. 

■ De gemeentelijke belastingen zijn de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. Daar 

zijn we trots op en dat willen we ook de komende jaren zo houden. 

■ Door ‘Afval Anders’ heeft u nu zelf invloed op de hoogte van uw 

afvalstoffenheffing. Hoe minder afval, hoe lager uw heffing.  

■ De algemene reserve ofwel de spaarpot van de gemeente is de afgelopen jaren 

o.a. door onze inbreng gestegen van 3 naar 10 miljoen euro. We zijn zuinig op dit 

geld. 

■ We werken er hard aan een recreatiegemeente te worden. Ondanks deze 

doelstelling zijn wij geen voorstander van het heffen van toeristenbelasting. 

Wij zijn trots op de 11 sterke en zelfredzame dorpen die samen Kaag en Braassem vormen. 

We zijn ons bewust van onze kwaliteiten, maar ook van onze beperkingen. Een kleine 

gemeentelijke organisatie is soms kwetsbaar en heeft niet alle deskundigheden 24/7 in 

huis. Daarom werken we samen, juist om zelfstandig te kunnen blijven. Kaag en 

Braassem kan niet zonder steden als Leiden en Alphen aan den Rijn waar (hoger) 

onderwijs, ziekenhuizen en culturele voorzieningen zijn die ook onze inwoners gebruiken. 

Anderzijds hebben de steden juist behoefte aan de recreatiemogelijkheden in het 

buitengebied. Samen sterk! 

■ In Holland Rijnland trekken we gezamenlijk op in zaken als duurzaamheid, 

kennisontwikkeling en lobby naar hogere overheden. 

■ Met o.a. Aalsmeer, Nieuwkoop en Teylingen zorgen we voor goede 

waterverbindingen, meer vaarrondjes en toezicht op het water.  


