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〉 Voorwoord
Het uitgangspunt voor de opstellers was leesbaarheid: gemakkelijke begrijpelijke beeldende taal
zonder jargon.
〉

Een verkiezingsprogamma geeft voldoende ruimte om tijdens de campagne standpunten
uit te diepen.

〉

Een verkiezingsprogramma is geen keurslijf, waardoor mogelijke
collegeonderhandelingen onnodig belast worden.

〉

Een verkiezingsprogramma voorkomt negativisme.

Veel plezier bij het lezen van dit verkiezingsprogramma!

Els de Graaff- van Meeteren
Voorzitter VVD Lopikerwaard

Hugo van Amerongen˝
Fractievoorzitter

〉 Je thuis voelen in een eigenzinnig dorp
Welke kern je ook bekijkt, ze zijn alle negen [Lopik dorp, Benschop, Polsbroek, Polsbroekerdam,
Cabauw, Lopikerkapel, Jaarsveld, Uitweg en Willige Langerak] heel apart, heel verschillend, heel
uniek. Een bruisend dorpsleven, omdat de bewoners zelf van alles bedenken. Diezelfde bewoners
roepen ook als er wat moet gebeuren en spreken de gemeente hier dan ook op aan.

Veiligheid ˝
〉 Een veilig dorp heeft voor de VVD top-prioriteit
Je veilig voelen. In je eigen huis. In je eigen straat, zonder dat je door een of andere
snelheidsduivel voor je sokken wordt gereden. Zonder dat overal auto’s zó geparkeerd staan, dat
je niet met je rollator fatsoenlijk op de stoep kan lopen. Auto’s die ook nog eens de doorgang in je
straat bemoeilijken als je toevallig de brandweer of een ambulance nodig hebt
Hoe stoppen we de (bijna) ongelukken?
Hoe stoppen we de overlast?

〉 Handhaven. Handhaven. Handhaven.
Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast aanpakken
en vernielingen snel herstellen. En de veroorzaker betaalt!
De VVD Lopik gaat voor schoon, heel en veilig.
We hebben 30 km zones; we hèbben parkeerafspraken. Als je je daar niet aan houdt, dan moet je
dat maar voelen. Ook bijvoorbeeld op de Lekdijk, waar een maximum snelheid van 60 km geldt.
Soms is het nodig de handhavers een handje te helpen en moeten straten (zoals bijvoorbeeld de
Emmalaan) beter ingericht worden. Herinrichten, waar zoals het nu is overlast en zelfs gevaar
oplevert. Daarbij naar de bewoners luisteren; laat hen meedenken; wanneer zij gehoor vinden
voor hun initiatieven vergroot dat het draagvlak om maatregelen te nemen (en te kunnen
handhaven!).

〉

Je veilig voelen onderweg

Voor het onderhoud van onze wegen vindt de gemeente een 6-je genoeg, nèt voldoende. De VVD
is pas tevreden met een ruime voldoende!
Kapotgereden bermen, hoog opschietend groen. Soms moet je slalommen om jezelf een lekke
band of een nat pak te besparen. Wanneer worden de bermen van Lopikerweg West eens
aangepakt net zoals de Lopikerweg Oost? En bochten en kruisingen verdienen ook dat ze
overzichtelijker worden, zoals bijvoorbeeld bij Polsbroekerdam. De natuur laat zich niet in een
vast schema dwingen. Als de veiligheid in het geding is moet er gemaaid worden, ook al zijn de
bermen nog niet aan de beurt.
Er zijn teveel Lopikers die het best eng vinden om hier te fietsen: smalle wegen, racende auto’s,
geen aparte fietspaden. Goed dat daar wat aan gebeurt.

〉

Drugs

Ontkennen dat ook Lopik daarmee worstelt, is er gelukkig niet meer bij. Dankzij de niet aflatende
aandacht van de VVD is dit onderwerp uit de taboesfeer gehaald. Inmiddels wordt er al best veel
gedaan aan preventie en bestrijding, en dat moet de komende vier jaar doorgaan. Daar maakt de
VVD zich hard voor.
Vier jaar geleden zei de VVD al “Drugs in Lopik, NO Deal” en dat geldt nog steeds!

Meedoen˝
〉

Iedereen moet mee kunnen doen

Niet mee (kunnen) doen, misschien een bewuste keuze; dat moeten we dan respecteren. Maar als
het leidt tot eenzaamheid en verpietering, dan moeten we gaan zorgen.
〉

De VVD wil iedereen de kans geven om mee te kunnen doen. Omdat iedereen dat
verdient.

Dat geldt voor alle bevolkingsgroepen èn voor alle leeftijden. Dat geldt voor degenen die (nog)
thuis wonen èn voor degenen die niet meer thuis wonen. Veel senioren bijvoorbeeld willen graag
zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Met wat aanpassingen thuis en met (soms heel veel) hulp.
Familie, vrienden, buren helpen een handje om het mogelijk te maken. Het helpt ook als een bus
(of taxi) stopt dichtbij de dokter/apotheek of bij de bibliotheek of het dorpshuis als daar iets leuks
te doen is. Het helpt als er een maatje is die met een duofiets komt voorrijden. Het helpt ook als
we zo nu en dan de mantelzorger helpen of ontlasten.
Onder de sociale wetgeving moet de gemeente heel wat doen voor alle inwoners, en is veel
mogelijk om te organiseren. Ouderencomité, jongerenwerker, SamenSterk, Warmtebron, de
Proeftuin, heel verschillend en allemaal met een inzet om iets te betekenen voor onze inwoners,
of ze nu oud, jong, beperkt, eenzaam of ziek zijn. En de gemeente mag blij zijn met al die
initiatieven, en niet te vergeten al die vrijwilligers, en kan haar steentje bijdragen.

〉 Wat moet de gemeente doen?
Het helpt als de gemeente bedenkt dat de inwoner niet van 9 - 5 leeft. Het helpt als initiatieven
bekeken worden met een “ja -mits” blik in plaats van “nee-tenzij”. Wees creatief en denk echt
mee, ook al is dat 'buiten de lijntjes'. Hou initiatieven niet 2 jaar aan het lijntje!
Er is nog heel wat wat gedaan kan worden om alle inwoners mee te laten doen. Leren om een
beetje Nederlands te kunnen spreken bijvoorbeeld. Behalve taallessen (mee)lezen en voorlezen in
de bibliotheek. Een bibliotheek die natuurlijk wel iedere dag open is. En waar je een kopje koffie
kan drinken als je daar even lekker wil zitten lezen. En er op letten dat berichten makkelijk te
lezen/begrijpen zijn zonder ingewikkeld jargon. [Zie ook onze ambtenarenzin van de maand op
onze Facebook-pagina!].

Onze wereld maakt steeds meer gebruik van het internet. En toch zijn er nog mensen die geen
computer hebben en die dus afhaken als ze alleen maar digitaal mee kunnen doen. Daar ligt een
schone (begeleidings)taak voor onze gemeente.
En dan. Hoe kan je meer meedoen dan met sporten? Binnen én buiten, van Lopik Fit tot
polsstokverspringen, van volleybal tot darten, van voetbal tot kegelen. En zwemmen (het
zwembad moet blijven)! Zoveel mogelijkheden voor jong en oud, meedoen als vrijwilliger, als
toeschouwer. Voor de lol of voor sportieve prestaties.
Al die sportterreinen moeten dan wel goed bereikbaar zijn en dat is op de Rolafweg Zuid nog wel
een probleem: wat doen (juist in het weekend) al die vrachtauto’s daar? Het kan toch niet zo zijn
dat we sportvelden moeten opofferen om parkeerterreinen voor de (sport)bezoekers aan te
leggen!

Ruimte˝
〉 Je prettig voelen in je eigen omgeving
Een mooie, schone, leefbare (veilige) omgeving zoals je die graag zou zien.
Wel, een nieuwe wet gaat dat behoorlijk mogelijk maken. Deze nieuwe wet (de zogenaamde
“Omgevingswet”, ja echt, zo heet die) zorgt voor minder regeltjes: al die regels en voorschriften
waar je nu aan moet voldoen als je een dakkapel wilt plaatsen of je schuur wilt verbouwen,
worden op één hoop gegooid en wat niet meer werkt, te strak of te betuttelend is, wordt
geschrapt. Wat overblijft is een systeem met regels die u en ik weer snappen en wat ons de
ruimte geeft om zelf te bedenken wat goed en mooi is voor onze omgeving.
En de gemeente denkt mee en, wat misschien nog belangrijker is, wérkt mee!
Met elkaar zorgen we er dan voor dat we afkomen van de 6-jes cultuur en dat onze bouwsels,
erven, weilanden, bosjes en zeker ook onze wegen er fraai uitzien en mooi onderhouden zijn.
Eigenlijk doet Lopik al een beetje zo met LopikerMEERwaard: hier kan wat meer als je daar wat
extra doet! Kom maar met een voorstel!
Ook onze boeren kunnen profiteren van deze wet: hoewel ze ook nog eens vastzitten aan
Europese regels wordt het makkelijker om bijvoorbeeld iets met hun lege schuren te doen. Kleine
bedrijfjes kunnen onderdak in deze schuren vinden. Mooi voor die bedrijfjes, en prettig voor de
boer die zo een stukje waarde van zijn bezit kan behouden. Wel moet dan een ander probleem
aangepakt worden namelijk het asbest uit de daken verwijderen. Over initiatieven daarvoor gaat
de gemeente meedenken en meewerken.
Overigens is het asbest-probleem ook op andere plekken een zorg. Echt een taak voor de
gemeente om hier goed en snel in te handelen.
〉

〉

Wat kan, mag; wat niet kan, kan misschien toch

Prettig wonen in je eigen omgeving

Er is niet veel ruimte meer in Lopik voor nieuwe bouwprojecten. Maar er is wel veel vraag naar
prettige woningen. Dus moeten we iets verzinnen. Waar is eigenlijk behoefte aan (werk je hier dan
wil je hier ook kunnen wonen)? Wat voor soort woningen is nodig, wat wordt gezocht?

Appartementen, al of niet aangepast. Voor senioren, voor alleenstaande(n) (jongeren).
Huurhuizen in particuliere middenhuur: hiermee wordt bedoeld huurhuizen in particuliere handen
met een middelhoge huurprijs. Nodig omdat de geharmoniseerde huurmarkt ellenlange
wachtlijsten kent (en je moet als Lopiker nog maar afwachten of je wel in Lopik terecht kan) en
omdat met name jonge gezinnen niet genoeg inkomen hebben om in de prijzen te vallen: niet
genoeg voor een (koophuis) hypotheek, net teveel voor sociale huur. Met meer huurhuizen in
particuliere middenhuur kunnen onze eigen jonge gezinnen bediend worden en voor Lopik
behouden worden.
Herontwikkelingsprojecten als Lentehof en Dorp 66 zijn mooie voorbeelden hoe het kan. Met
succes hebben inwoners zich er tegenaan bemoeid en heeft de gemeente goed meegewerkt. Dat
is ook weer nodig bij het verder ontwikkelen van initiatieven in Cabauw en Zeldenrust.
〉

Prettig wonen in je eigen omgeving, je eigen straat en bij het parkje op de hoek

Zelf meedoen om het er verzorgd uit te laten zien, een steentje bijdragen als de gemeente voor
groot onderhoud zorgt. Die ervoor zorgt dat je straat bereikbaar is, dat het verkeer goed kan
doorstromen en dat er voldoende parkeerruimte is.
En dat in dat parkje op de hoek speelruimte is voor kinderen; en beweegtoestellen voor senioren.
Ja, want voor iedereen is spelen en bewegen goed, en voor iedereen is elkaar ontmoeten goed.
Samen op een bankje naar alle capriolen kijken!
〉

Soms is het nodig die openbare ruimte om ons heen opnieuw in te richten

De bodemdaling zorgt in de buurt Akker/Weide al heel wat jaar voor verzakkingsproblemen. Het is
echt nodig dat dat nu goed wordt aangepakt. Het lastige is dat de straten verzakken en die zijn
van de gemeente, èn dat tuinen verzakken en die zijn van particulieren.
De VVD staat er achter dat gemeente en huiseigenaren samen tot een oplossing komen en dat het
probleem grondig wordt aangepakt.
De bodemdaling komt niet alleen bij Akker/Weide voor. En niet tijdig aanpakken zorgt voor
boosheid en onvrede en kost uiteindelijk onnoemelijk veel geld. De VVD zal voorstellen om nu al
actief bij te houden waar problemen zich gaan voordoen; en een reservefonds in te stellen om
voor mogelijk toekomstige situaties dan voldoende geld te hebben.
〉

Salmsteke en drie MOB-complexen horen bij Lopik

Wat zouden we daar niet allemaal mee kunnen doen! Zoveel ruimte, zoveel natuur, zoveel
recreatie-mogelijkheden. Waar blijven de bankjes op Salmsteke; wanneer kunnen we op de MOBcomplexen wandelen en genieten van de rust!

Lopik in de Lopikerwaard˝
〉

Je thuis voelen in een eigenzinnig dorp

Inderdaad, welke kern je ook bekijkt. Ze zijn alle negen [Lopik dorp, Benschop, Polsbroek,
Polsbroekerdam, Cabauw, Lopikerkapel, Jaarsveld, Uitweg en Willige Langerak] heel apart, heel
verschillend, heel uniek. Een bruisend dorpsleven, omdat de bewoners zelf van alles bedenken.
Diezelfde bewoners roepen ook als er wat moet gebeuren. En spreken de gemeente hier dan ook
op aan. Gelukkig heeft de gemeente tegenwoordig haar huishoudboekje op orde, dus de
gemeente kan wat extra’s doen.
Soms duurt dat (te) lang of roepen we allemaal wat anders. Bijvoorbeeld: midden in Lopik ligt een
mooi groot plein. Gezellig? Nou…. nee! Daar is meer mee te doen!
Ook hiervoor zou de gemeente dichtbij huis kunnen kijken en eigen inwoners kunnen inschakelen.
Misschien merken we dat gewoonlijk niet zo, maar we hebben heel veel ondernemende mensen in
Lopik: grote(re) bedrijven op de Copen, en overal in alle kernen kleine bedrijfjes, eenmanszaken,
zzp-ers, allemaal bezig te een goed bestaan te hebben. Het is niet direct een verantwoordelijkheid
van de gemeente, toch kan het geen kwaad als de gemeente zich meer van hun bestaan aantrekt.
Voor onze winkeliers bijvoorbeeld is het mooi dat zij zelf mogen bepalen of ze ook op zondag
geopend willen en kunnen zijn (iets waar de VVD zich hard voor gemaakt heeft). Regelmatig
overleg tussen gemeente en ondernemers kan over en weer begrip en kennis verbeteren en
samenwerkingsmogelijkheden creëren. Of zelfs werk voor onze inwoners!
〉

De Copen, ook wel de 10e kern genoemd

Behalve werkgelegenheid dé omgeving voor stage- en leerplekken. Het hoeft geen betoog hoe
belangrijk de VVD dat vindt.
Een eigenzinnige gemeente als Lopik hoeft niet voor alles het wiel opnieuw uit te vinden. Een
beetje (af)kijken bij de buren, samenwerken en overleggen kan juist ieders eigen positie
versterken. Bijvoorbeeld: misschien kunnen we samen in de Lopikerwaard meer doen aan zonneof wind-energie. Of biogas. Of fosfaat-problemen aanpakken. Dit moet onderzocht worden, vindt
de VVD.
〉

Duurzaamheid

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid, zuinig omgaan met grondstoffen en energie, en
afval en uitstoot van schadelijke stoffen beperken. De VVD denkt dat het niet echt helpt als we
maatregelen daarvoor van de overheid opgelegd krijgen. Het helpt veel meer om de inwoner te
overtuigen om zijn huishouden ‘duurzaam’ in te richten. Stichting Duurzaam Lopikerwaard is een

mooi (burger)initiatief om juist dat te doen. De gemeente moet laten zien wat de mogelijkheden
zijn (heeft u bijvoorbeeld al eens gekeken op www.lopik.zonnekaart.nl?) en wat het de inwoner
oplevert om mee te werken aan zonne- of windenergie. Wat zou het voor onze boeren kunnen
betekenen om lege stallen en lege weiden hiervoor in te zetten.
〉

Afval

Gemeente Lopik doet wel z’n eigen ding met ons (huishoudelijk) afval. We hebben daar wel nog
behoorlijk veel van (“als we het toch weggooien, waarom kopen we het dan?”), het gaat wel de
goede kant op. Minder afval kan minder vaak opgehaald worden; we zitten nu op één keer in de 3
weken en dat is goed te doen (ook voor grote gezinnen). De “oranje” kliko is nu alleen in het
buitengebied verspreid, wel heeft ieder huishouden nu ook een “blauw” kliko staan. Het is goed
dat dit hele systeem eind 2018 geëvalueerd wordt; misschien kan dan het ophaal-schema wat
logischer en makkelijker worden? En waarom niet ook voor “oranje” en “blauw” een keuze voor
de maat kliko? Nu staat soms de grootste maat bij éénpersoonshuishoudens.

De gemeente en haar inwoners: ze hebben elkaar nodig en misschien
vergeten we dat wel eens. Elkaar op de hoogte houden op een manier dat
iedereen het ook snapt. En een beetje waardering voor wat de gemeente
mogelijk maakt en voor wat de vele vrijwilligers steeds maar weer doen.˝

Eigenzinnig? Ja, en daar zijn we trots op. En dat willen we zo
houden!
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