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IK WIL LEVEN IN EEN MIDDEN-DELFLAND … 

1. … Waar het prima leven is 
 

… Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en 

prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen 

op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal 

mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

 

 We willen dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters. 

 We willen ook en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen 

en ruimte is voor initiatieven zoals landgoederen. 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe woonvormen en zorgconcepten, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

kunnen blijven wonen. 

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 

hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit 

het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. 

 

…Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is, 

en het riool gewoon werkt 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage 

leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De 

gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen buurt en dorp, want als dat goed 

gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. 

 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen 

worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 

 We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval 

gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie. 

 We willen wil dat het afvalstoffenbeleid zich richt op vermindering van de hoeveelheid 

afval, op doelmatige en doeltreffende verwijdering van het afval (inclusief betere leging), 

en op scheiding van afvalstromen. De afvalstoffenheffing is kostendekkend – Avalex 

moet de financiën zo snel mogelijk op orde krijgen. 

 

… Waar je kunt genieten van ons open en groene gebied 
We houden allemaal van het groen in Midden-Delfland. We genieten van de vogels in de tuin 

en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. 
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Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen, en willen we 

kunnen recreëren. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen 

goed hand in hand gaan. 

 

 We willen het Midden-Delflandgebied groen en open te houden. Daarvoor is concrete 

ondersteuning van de veehouderij als belangrijkste beschermer en cruciale partij nodig. 

Daarin speelt de structurele verbreding van het economische draagvlak voor het gebied, 

met een juiste balans tussen groene openheid en bedrijvigheid, een belangrijke rol. 

 De komende jaren moet studie gemaakt worden van het ‘verdienmodel’ van Midden-

Delfland; de wijze waarop het gebied groen en open gehouden kan worden door 

innovatieve bedrijvigheid, zonder dat daar overheidsgeld bij komt kijken. 

 Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en 

milieu te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op 

te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam 

ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar 

de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven. 

 

… Waar vervoer van A naar B vlot gaat 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 

doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 

komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  

 

 Een goede infrastructuur is van levensbelang voor de gemeentelijke economie. Zorgen 

voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de overheid. Wij vinden dat 

mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen: via 

(elektrische) auto, (elektrische) fiets, te voet, te paard, of met het openbaar vervoer. Wij 

willen ook dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. 

 Auto’s moeten rijden, doorstroming bevordert de luchtkwaliteit. Sluipverkeer moet in 

Midden-Delfland tegen worden gegaan. Doorgaand verkeer moet om de dorpskernen 

heen geleid worden. In de dorpskernen moet worden gezorgd voor een goede 

verkeersafwikkeling die de leefbaarheid qua veiligheid en milieu ten goede komt. De 

gewichtsbeperking voor verkeer op de N468 moet voor lokale bedrijven verhoogd kunnen 

worden, bijvoorbeeld via ontheffingen. 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen 

vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen 

gevuld met lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het 

subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting. 

 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 

standaard mee, vooral in de buurt van scholen. We zijn voorstander van initiatieven 

waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de 

buurt beter kan. 
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2. … Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

… Waar mensen volop de ruimte krijgen 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Wij juichen deze initiatieven toe. Het 

sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige 

gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.  

 

 Verenigingen maken het leuk om in Midden-Delfland te wonen. Het actieve en 

enthousiaste verenigingsleven trekt ook mensen van buiten en houdt de omgeving 

aantrekkelijk. Dat mag best beloond worden! We willen daarom dat organisaties die voor 

100% uit vrijwilligers bestaan geen leges hoeven te betalen voor vergunningen voor 

sportieve activiteiten en evenementen. 

 Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde 

levensstijl en helpt bij het leggen van sociale contacten. Daarom willen we dat de 

gemeente stimuleert dat sport voor iedereen toegankelijk is. 

 We willen ook stimuleren dat sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw 

samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen 

dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening houdt 

met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes of speeltuinen voor 

de jeugd. 

 We vinden vindt dat de gemeente een regierol moet hebben in het stimuleren van kunst 

en cultuur omdat het vorm en inhoud geeft aan de samenleving. Een goed 

cultuuraanbod, dat grotendeels vanuit de markt wordt gefinancierd, heeft bovendien een 

positief effect op de aantrekkingskracht van een gemeente. 

 We willen ook dat er in gezamenlijkheid aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je 

trots bent op je buurt, wijk of dorp en geeft je woonomgeving een eigen gezicht. 

 

… Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in 

nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van 

de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de 

gemeente. 

 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat 

de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. 

Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan 

de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.  

 We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We 

willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij 
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krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 

natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente 

ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente 

ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.  

 

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. 

De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen. 

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. Verder willen wij 

vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels, zoals dat al met de kapvergunning is gedaan. 

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen 

waarop alle lokale lasten staan vermeld. 

 Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 

regels om die te schrappen. Eén wethouder wordt verantwoordelijk voor de coördinatie 

van de vermindering van de regeldruk. 

 

… En waar duurzaamheid in het teken staat van 

ondernemen 
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met 

het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 

 Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 

economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te 

verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies. 

 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De 

gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 

eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken. 
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3. … Waar iedereen meedoet 
 

… Waar je met plezier naar je werk gaat 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 

een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 

en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente 

opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de 

wet. 

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken 

de gemeente een leukere plek om te wonen. 

 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. 

 

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen 

die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de 

slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. 

 Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 

verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie 

verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 

naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 

dat financieel merkbaar. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de 

laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. 

 

… Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar 

school gaan 
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 

school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 

omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 

alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. 

Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  

 

 De school is goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er 

goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. 

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk 

een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. 
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 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. 

 Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot 

verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als 

de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan 

aan zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij 

jeugdzorg. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één 

hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. 

 Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders 

en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te 

signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de 

zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport. 

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later. 

 Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus 

onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf. 

 

… Waar iedereen goede zorg krijgt 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat 

iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij 

nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 

aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  

 

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 

mogelijkheid biedt voor ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om 

duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 

mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. De gemeente draagt bij aan 

het realiseren van een mantelzorg steunpunt, die mantelzorgers raad kan geven. De 

gemeente zorgt er ook voor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe 

afstand kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even overneemt. 

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 

 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden 

door ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorg taken. 
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… Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 

creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. 

Cultuur in Midden-Delfland is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, 

cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. 

 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en 

cultuur van Midden-Delfland kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed 

te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-

intocht, het Varend Corso, en de Midden-Delflanddag. 

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 

basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 

 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 

specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. 

Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. 

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten binnenhalen. 

 Laaggeletterdheid is een groot, verborgen maatschappelijk probleem. De VVD wil een 

daadkrachtige aanpak op lokaal niveau, waarbij bijvoorbeeld de bibliotheek een rol kan 

spelen. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van de betrokkenen. 

 

… En waar nieuwkomers zich aanpassen  
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar 

als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. 

 

 Zolang nieuwkomers in Midden-Delfland zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de 

Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, 

werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. 

De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen 

zijn in de Nederlandse taal.  

 We sluiten niemand uit. Er zijn in Midden-Delfland heel veel nieuwkomers die hun eigen 

weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die 

mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar 

trots op en verwachten dat ook van anderen. 

 Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in 

de regio tussen buurgemeenten. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in 

Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. 

 

  



 

9 
 

4. … Waar je je veilig voelt 
 

… Waar je je veilig voelt 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  

 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente 

de diensten komen. 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de 

enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. 

Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in 

dat geval op afspraak langs komt. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente ondersteunt 

initiatieven als de buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 

helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en 

anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. 

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze 

hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 

 

 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets 

extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de 

zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 

rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die 

dit veroorzaken. 
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5. … Waar de gemeente er voor ons is 
 

… Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor 

ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het 

gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. We vinden 

het ook belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn 

voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. En het is vooral belangrijk dat inwoners in een 

vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. 

 

 We willen een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

bewoners. 

 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de 

gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet 

andersom. 

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 

 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet 

digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een 

nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk. 

 Privacy is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy 

van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale 

criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen. 

 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling 

en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of 

samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. 

 

… En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 

omgaat 
We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 

wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 

door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden 

besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. 

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. 

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 

eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een 

regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 

tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 

oftewel horizonbepalingen invoeren. 

 


