
Verkiezingsprogramma 
2022-2026

‘VERDER BOUWEN AAN EEN 
STERK STEENWIJKERLAND’



De besluiten over dit alles vinden 
in de gemeenteraad plaats, bij de 
lokale politiek. Hier wordt afgewogen 
wat deze punten betekenen voor 
u, in uw dagelijks leven en uw 
directe omgeving. In maart 2022 
kiest u de 27 inwoners, de 27 
volksvertegenwoordigers, die straks 
namens en voor u zich buigen over 
niet alleen deze vraagstukken. U 
leest nu ons verkiezingsprogramma. 
Hier leest u onze afwegingen en hoe 
wij denken over ons wonen, werken, 
recreëren en zorg in Steenwijkerland.

Wij nemen graag de komende
periode weer de bestuurlijke
verantwoordelijkheid om onze 
gemeente te besturen en 
verder te bouwen aan een Sterk 
Steenwijkerland! We hebben de 
afgelopen coalitieperiode een 
heleboel zaken kunnen realiseren, 
maar we zijn zeker nog niet klaar!

De afgelopen vier jaar hebben 
wij als onderdeel van het college 
van B&W actief meebestuurd aan 
Steenwijkerland. Er kwam een 
regiodeal met geld voor ontwikkeling 
in ons gebied. Eindelijk zit er schot 
in Eeserwold en Steenwijkerdiep. De 
uitgaven in het Sociaal Domein zijn 
beter beheerst en over een aantal 
jaar is het Voortgezet Onderwijs in 
één pand gehuisvest, gelukkig wel op 
een financieel verantwoorde manier.

VOORWOORD
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Beste Steenwijkerlander…..,

Dat is een aanspreektitel die 
eigenlijk niet past in onze gemeente. We 
voelen ons Steenwieker, Blokzieliger, 
Gieterse, Venose, Kuunderse, Oldemarkter 
etc. 
Dat maakt onze gemeente ook zo 
bijzonder. Ieder dorp heeft zijn eigen 
geschiedenis en cultuur. Iedere kern is 
bijzonder. Dat maakt het ook zo heerlijk om 
hier te wonen, te leven en werk te maken 
van deze unieke gemeente! 
Wat ons verbindt is de strijd met het water, 
het werken/wonen in en aan de natuur, 
een mentaliteit vol van hard werken en 
handelsgeest. In Steenwijkerland geven we 
om elkaar, geven we nooit op en pakken 
we altijd nieuwe kansen!

Deze positieve instelling hebben we ook 
de komende jaren nodig. Er liggen immers 
nogal  wat uitdagingen. 
De coronapandemie heeft zowel sociaal 
maatschappelijk als economisch zijn 
impact gehad.
De schade moet hersteld en we moeten 
weer verder waar we eind 2019 waren. 

We hebben veel woningen nodig, onze 
ondernemers hebben moeite om aan 
goede medewerkers te komen, onze 
jeugdzorg heeft wachtlijsten en het sociaal 
domein slokt een steeds groter deel van 
onze begroting op. Nederland gaat van 
het gas af en ook Steenwijkerland zal de 
overgang naar duurzaam gaan maken.



Zo’n 322 km2 vol van verenigingen, 
ondernemersverenigingen, plaatselijke 
belangen, zorginstellingen, sociale en 
culturele partners, sportclubs en een 
breed aanbod van vrijetijdsbestedingen. 
Voor al die 44.467 inwoners zijn er al 
veel projecten ingezet. Acties ook met 
verschillen in betrokkenheid. Voor al deze 
mensen, verenigingen, instellingen wil de 
VVD Steenwijkerland zich de komende 
jaren opnieuw weer hard maken. Voor 
uw gemeente, voor onze gemeente! 
Steenwijkerland is van ons allemaal! En 
daar zetten wij ons graag voor in!

Op 16 maart 2022 heeft u de kans om 
met uw stem direct invloed uit te oefenen 
op het beleid van Steenwijkerland. Kies 
voor een positieve, inhoudelijk sterke 
en resultaatgerichte gemeenteraad! Ik 
roep u dan ook, net als vier jaar terug, 
graag weer op om bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem uit 
te brengen. En, nog beter, ik hoop dat u 
stemt op de VVD Steenwijkerland!

Wij bouwen graag verder aan een Sterk
Steenwijkerland!

De coronapandemie heeft op sommige 
vlakken voor wat vertraging gezorgd, 
terwijl in deze periode ons college ook 
sterk en daadkrachtig de crisis heeft 
aangepakt met noodloketten en fondsen 
voor zowel ondernemers als inwoners en 
verenigingen. Als lokale VVD kunnen we 
hierbij gebruik maken van ons regionaal 
netwerk en onze provinciale en landelijke 
politieke kanalen.

We zijn trots op de resultaten uit de 
afgelopen vier jaar. De komende periode 
gebruiken we graag om deze mijlpalen 
verder uit te bouwen en om nieuwe te laten 
ontstaan.
Steenwijkerland is een pracht-gemeente. 
Wij denken dat deze gemeente nog 
sterker kan worden. We willen graag 
bestuurlijk de verantwoordelijkheid 
nemen om verder door te bouwen, de 
sociaal-maatschappelijke en economische 
effecten van de pandemie te herstellen en 
Steenwijkerland nog sterker te maken.

Dit vraagt om een positief kritische en 
meedenkende houding. Wij doen niet aan 
geschreeuw vanaf de zijlijn. De VVD is 
niet tegen omwille van het tegen zijn. De 
Steenwijkerlandse VVD is voor serieuze 
verdieping en aanpak van problemen. De 
VVD heeft betrokken lokale kandidaten die 
positief kritisch problemen aanpakken. 
Personen vanuit het hele gebied, met de 
voeten in de klei, jong, oud, praktisch 
en theoretisch geschoold. Realistische 
mensen. Ook als iets gewoon niet kan of 
de oplossing niet perfect is. Politici die 
meedenken hoe iets wél voor elkaar komt. 
Betrokken, positief, nuchter. Kortom, 
de hele Steenwijkerlandse bevolking 
weerspiegelt zich in onze kandidaten. 

We zijn trots op onze gemeente, op de 
betrokken inwoners, de vele vrijwilligers, 
mantelzorgers, actieve ondernemers. Je 
zult maar mogen wonen en meedenken in 
een gemeente als de onze. 

Namens de VVD,
Miriam Slomp-Dekkers

Lijsttrekker 
VVD Steenwijkerland

www.vvdsteenwijkerland.nl
vvd.steenwijkerland@gmail.com
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1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen. 

In vrijwel heel Steenwijkerland is er een enorme vraag naar woningen. 
Voor iedere vrijgekomen woning staan de mensen in de rij en huizen gaan 
tegenwoordig ook naar mensen van buiten onze gemeente, die de gunstigere 
huizenprijzen van het Noord-Oosten van Nederland aantrekkelijk vinden. 
Als VVD willen wij dat er veel nieuwe huizen gebouwd gaan worden, verspreid over de hele 
gemeente, zodat iedereen betaalbaar in Steenwijkerland kan (blijven) wonen. 
Hier hebben wij ons de afgelopen periode hard voor gemaakt, moties voor ingediend en het college 
aan het werk gezet en dit zullen we de komende jaren blijven doen. 

1. Steenwijkerland, waar het fijn 
leven is
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 Om snel meer woningen te kunnen 
bouwen, kiezen we voor meer 
toegankelijke nieuwbouwprocedures.

 We willen dat alle inwoners 
gemakkelijk en snel kunnen zien welke 
mogelijkheden zij hebben om hun 
woningen te vergroten of aan te passen. 
De regels uit de bestemmingsplannen 
horen digitaal en actueel beschikbaar te 
zijn. We schaffen de welstandscommissie 
gedeeltelijk af (afschaffen waar het kan, 
houden waar het moet, zoals de 
beschermde dorpsgezichten).

 We verlengen de starterslening en we 
verhogen hem rekening houdend met de 
marktontwikkelingen. Dit geeft meer 
starters de mogelijkheid om een huis te 
kopen en heeft een positief effect op 
doorstroming.

 We schenken aandacht aan 
herontwikkeling van bestaande locaties om 
de verpaupering van het platteland en de 
dorpen tegen te gaan. Wij willen een plan 
van aanpak voor verpauperende panden en 
“rotte kiezen” in de gemeente. We 
verwachten van de gemeente ook aan 
pro-actieve opstelling bij mogelijkheid tot 
wijziging bestemming van dergelijke 
panden.

 Door de woningnood zijn wij een 
voorstander van een actiever 
grondbeleid, zodat de gemeente goed kan 
sturen op de uitkomst en het verloop van 
gebiedsontwikkelingen ten behoeve van 
woningbouw.

 Wij willen een adviesraad van 
inwoners die als klankbord dient voor de 
gemeente. Deze adviesraad houdt zich 
bezig met wooninitiatieven, 
woonprojecten etc.

 Het bouwen van betaalbare huur-en 
koopwoningen in diverse prijscategorieën 
wordt onze prioriteit. Wij willen dat er nieuwe 
huizen bijgebouwd gaan worden in 
Steenwijk en alle kernen van 
Steenwijkerland. Het bouwtempo moet 
omhoog. We vinden het belangrijk dat er 
geïnvesteerd wordt in duurzame plannen 
en huizen; hiervoor dienen op tijd locaties 
aangewezen te worden. Toekomstige 
uitbreidingslocaties voor woningbouw zien 
wij o.a. bij Eeserwold, Betap, inbreiding 
binnenstad Steenwijk, Giethoorn Noord, 
Wanneperveen, Blokzijl Noordermaten fase 
IV.

Bij nieuwbouw dient er vooral in de 
kernen naar mogelijkheden gezocht te 
worden die de inwoners uit Steenwijkerland 
voorrang verleent bij de aankoop van 
nieuwbouwkavels.

 Met de woningbouwcorporaties 
maken we afspraken over het voorkomen 
van scheef wonen en het stimuleren van 
doorstroming.

Het uitbouwen van handhaving op het 
illegaal doorverhuren van sociale 
huurwoningen is nodig. De woningen die 
hierdoor vrijkomen gaan naar mensen die op 
de wachtlijst staan.

We willen beleid op de huisvesting van 
tijdelijke arbeidsmigranten voor een goede 
leefbaarheid van de kernen en goede 
leefomstandigheden aan de hand van 
bewezen voorbeelden van andere 
gemeentes. Dit dient afgestemd te worden 
met andere gemeentes.
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1.2   Waar we de wijk groen en leefbaar houden.

Of je nou woont in Blokzijl, Wanneperveen, Vollenhove, Torenlanden, 
Kornputkwartier, Giethoorn-Noord of Kuinre, een ieder in Steenwijkerland woont graag in een 
wijk waar hij zich thuis voelt. Een wijk waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het 
onderhoud van de straat, maar ook aan het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. 
De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat gebeurt, dan 
kan de afvalstoffenheffing omlaag.  De wijken en buurten dienen groen, schoon en veilig te zijn.

1. Steenwijkerland, waar het fijn 
leven is
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 Steenwijkerland heeft een goed 
waterbeheer, maar het is belangrijk om 
hierbij goed de vinger aan de pols te 
houden. De gemeente intensiveert de 
samenwerking met de waterschappen 
om wateroverlast te (helpen) 
verminderen en maatregelen te nemen 
om gevolgen van hitte en droogte op 
te vangen. Zowel bij de 
bouwplannen als het weg- en 
natuuronderhoud wordt rekening 
gehouden met bodem- en 
waterbeheer, beter vasthouden van 
water, tegengaan van verspilling en 
stimuleren van het hergebruik van 
water.

 De watertoets van het Waterschap 
is leidend in bestemmingsplankeuzes.

 Bij het aanleggen van nieuwe en 
vervangende rioolstelsels scheidt de 
gemeente regenwater van het 
huishoudelijk afvalwater. 
De gemeente stimuleert het gebruik 
van minder water en staat positief het 
terugwinnen van grondstoffen uit 
water.

 De openbare afvalbakken in 
toeristische gebieden zijn op drukke 
dagen overvol. De VVD wil in 
samenspraak met ondernemers tot 
oplossingen komen om straten schoon 
te houden. 

 Een snelle opvolging van” 
Meldingen Openbare Ruimte” is 
gewenst.

 We willen meer groene plekken met 
bomen en planten in de stad/kernen en haar 
wijken, hoe klein dan ook. Zo ontstaat er 
een leefomgeving die klimaatbestendiger en 
koeler is. Bovendien neemt de kans op 
overbelasting van het rioolstelsel af.

 Bij het onderhoud van groen werkt de 
gemeente zoveel mogelijk samen met 
inwoners. De initiatieven van inwoners en 
organisaties om de eigen straat of buurt te 
vergroenen en te onderhouden worden van 
harte aangemoedigd (right to challenge) en 
waar mogelijk gefaciliteerd.

 Zwerfvuil, afval bij de afvalcontainers, 
graffiti en andere overlast wordt aangepakt 
en vernielingen worden snel hersteld. De 
kosten verhaalt de gemeente zoveel 
mogelijk op de veroorzaker

 De gemeente is verantwoordelijk voor de 
afvalinzameling en -verwerking. 
De uitbesteding hiervan moet blijvend leiden 
tot lagere kosten voor de inwoner.

 Ophalen van oud papier wordt in onze 
gemeente al jaren tot tevredenheid door de 
samenleving gedaan, waarbij de 
opbrengsten ook voor de samenleving zijn. 
Dit blijven we doen.

 De VVD wil afname van het restafval en 
minder illegale dumpingen. 
Naast handhaving pleiten wij ervoor dat in-
woners twee keer per jaar het grofvuil 
kosteloos aan de ROVA mogen aanbieden..
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1. Steenwijkerland, waar het fijn 
leven is

1.3  Waar je kunt genieten van de natuur en waar het 
goed recreëren is.

Steenwijkerland is een bijzonder natuurrijke gemeente. Het Nationaal Park 
Weerribben-Wieden is het grootste laagveengebied van West-Europa en ze is een van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland! Er zijn de havenstadjes Blokzijl en Vollenhove, 
Willemsoord met zijn Unesco Koloniën van Weldadigheid, Giethoorn, Dwarsgracht, 
Belt-Schutsloot, vestingstad Steenwijk en er is nog veel meer. 
Daarnaast is de branche Recreatie en Toerisme de tweede grootste werkgever van 
Steenwijkerland en is een belangrijke motor van de economie. We zijn trots op ons gebied.
 Een uniek gebied waar gerecreëerd, gewerkt en gewoond wordt. De balans
 tussen natuur, leefbaarheid en economisch belang dient hier continue bewaakt te worden. 
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 We willen dat de gemeente 
Steenwijkerland het ‘ja, mits principe’ in de 
ruimtelijke ordening hanteert. We willen dat 
er meegedacht wordt door de gemeente. 
Dat betekent dat ontwikkelingen 
mogelijk zijn, tenzij het publieke belang niet 
in overeenstemming is met een bepaald 
type ontwikkeling of de vrijheid van de één 
ten koste gaat van de vrijheid van de ander. 
Een zorgvuldige afweging van belangen is 
nodig. Er is meer maatwerk mogelijk.

 We willen dat bij het toekennen van 
bouwmogelijkheden op het eigen erf in 
het buitengebied meer het accent op de 
kwaliteit en de landschappelijke 
inpassing van het gebouwde ligt en minder 
op de grootte van het 
desbetreffende gebouw.

 De VVD wil een “ombudsman Ruimtelijke 
Ordening”. De gemeente dient snel, 
duidelijk en transparant te reageren op 
ruimtelijke ordeningsvragen. De informatie 
over trajecten dient voor eenieder visueel 
beschikbaar te zijn en bij 
knelpunten/complexe problematiek dient 
één aanspreekpunt voor inwoners 
beschikbaar te zijn.

We willen dat bij vrijgekomen 
boerenerven met agrarische bestemming, 
de mogelijkheid naar een nieuwe 
bestemming eenvoudiger en sneller gaat.

We zijn terughoudend met het verhogen 
van de toeristenbelasting. De sector dient 
bij de tariefstelling betrokken te zijn. Met de 
inkomsten verbeteren we de kwaliteit van 
recreatie en toerisme. 

 Het gebied Weerribben-Wieden is meer 
en meer in trek bij toeristen. De marketing is 
de laatste jaren beter geworden, maar heeft 
nog een verbeterslag nodig. Voor de 
promotie van ons hele gebied stelt de 
gemeente structureel een budget 
beschikbaar.

 Onze gemeente is uniek. We streven 
naar een uitstekende groenvoorziening en 
optimaal wandel - fiets- en wegennet. Dit is 
nu te mager.

 Het open landschap is uiterst waardevol, 
zodat windmolens daarin volgens de VVD 
niet passen. Het belang van (onder andere) 
een open horizon en toerisme vinden wij 
belangrijk. Er is geen draagvlak onder 
inwoners.

 Natuur is belangrijk en verdient 
bescherming. Maar we realiseren ons 
dat ruimte schaars is. Daarom blijven we 
kritisch kijken wat haalbaar en realistisch 
natuurbeleid is, met een juiste balans 
tussen wonen, ondernemen en recreatie.

 Wij zijn tegenstander van uitbreiding 
van de grenzen van Natura 2000 gebied 
vanwege de knellende regelgeving.

 De overgang naar een Nationaal 
Landschapspark is voor ons geen 
vanzelfsprekendheid. 
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1.4  Steenwijkerland waar vervoer van A naar B vlot 
en veilig gaat. 

Een bereikbare, schonere en leefbare gemeente. Dat proberen we te bereiken. Voor 
inwoners, bezoekers en ondernemers die hier nu actief zijn, maar zeker ook voor 
toekomstige generaties. Slimmere en schonere mobiliteit kunnen helpen die doelstellingen te 
bereiken. De VVD wil de inwoners, forensen en bezoekers alternatieven bieden voor de 
huidige mobiliteitsvormen. Alternatieven die een deur tot deur oplossing bieden en die bijdragen 
aan onze doelstellingen, zoals elektrische deelmobiliteit van auto’s tot en met fietsen.

1. Steenwijkerland, waar het fijn 
leven is
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 We zijn voorstander van initiatieven 
waarmee buurtbewoners en gemeente 
samen onderzoeken hoe de 
verkeersveiligheid in de buurt beter kan, 
zoals bv in Steenwijkerwold, Kuinre, 
Blokzijl.

 Gevaarlijke/onoverzichtelijke kruispunten 
moeten aangepakt worden, zoals: 
Blokzijligerweg/Beulakerweg, Paarden-
markt, Barsbeek/Open Swolle, Zuidveense 
weg/Burg.Stroinkweg

 We vinden het belangrijk dat de 
bermen in het buitengebied verstevigd en 
veilig zijn, wat een goede doorstroom 
mogelijk maakt. Ecologisch bermbeheer 
vindt plaats wanneer dat veilig is.

 De gemeente maakt actief bekend 
wanneer er gewerkt wordt aan de 
openbare ruimte zodat mensen en 
bedrijven hiermee rekening kunnen 
houden. We houden rekening met de 
toeristische pieken in verkeersbewegingen 
bij onderhoudswerkzaamheden.

 Tijdens de spits hebben autowegen 
voorrang op vaarwegen. We willen dat 
bruggen op die momenten niet openstaan. 
Daarom gaat de gemeente in gesprek met 
de Provincie en Rijkswaterstaat zodat 
bruggen dicht blijven tijdens de spits.

 Elke inwoner van Steenwijkerland heeft 
dagelijks te maken met de 
manier waarop mobiliteit is georganiseerd in 
onze gemeente. Ook zijn veel 
inwoners, bedrijven en 
vervoersaanbieders bewust bezig met het 
verbeteren van de mobiliteit. De gemeen-
te werkt daarom aan een aantrekkelijke, 
bereikbare, leefbare en schone gemeente 
voor iedereen. Voor een schone en slimmere 
mobiliteit handelt de gemeente proactief 
door voorwaarden te creëren die innovaties 
versnellen. Dit stelt ons in staat 
grootschalige oplossingen na te streven en 
sneller te anticiperen op innovaties uit de 
markt.

 Of het nu met een “gewone” fiets, een 
elektrische fiets of een ander (nieuw) 
vervoermiddel is, onze inwoners kunnen zich 
prettig en veilig door Steenwijkerland 
bewegen. Nieuwe vervoersmiddelen vragen 
om fietspaden en wegen die worden 
ingericht op de toekomst, waarbij 
veiligheid en doorstroming centraal staan.Bij 
OV-knooppunten dienen voldoende 
stallingen beschikbaar te zijn.

 Het is belangrijk dat het openbaar 
vervoer een goed bereik heeft met de 
kernen. Daarbij zien we de voordelen van 
innovatieve en kostenefficiënte vormen van 
openbaar vervoer, zoals snelbussen,
“mobility as a service” en 
deelfietsen/scooters. Bij de aanbestedingen 
houden we daarom altijd ruimte in de 
afspraken voor nieuwere, slimmere en 
goedkopere alternatieven.
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1.5  Vol slimme en duurzame oplossingen.  

Steenwijkerland moet verduurzamen. De landelijke opgaaf voor opwekking 
duurzame energie zijn omvangrijke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak 
vragen. Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Steenwijkerland in 2050.
Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar 
dient wel voor gewone gezinnen en ondernemers betaalbaar te zijn. Door een slimme 
aanpak, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad 
prettig om te wonen.

1. Steenwijkerland, waar het 
fijn leven is
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Voordat een wijk in Steenwijkerland
overgaat op een andere energievoorziening 
dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners 
een betaalbaar alternatief aangeboden 
krijgen. Het gasnetwerk behouden we voor 
de toekomst, wanneer waterstof of groen 
gas toegankelijk zijn. Bij nieuwbouw wordt 
de infrastructuur voor netwerk “groen gas 
en of groene waterstof” meegenomen.

 We maken het zo gemakkelijk mogelijk 
om zonnecellen en openbare laadpalen aan 
te vragen door procedures simpeler te 
maken. Zo stimuleren we duurzame 
energie.

 Op korte termijn heeft zonne-energie op 
daken en bedrijven onze voorkeur.

 Grootschalige zonneakkers krijgen onze 
steun. Deze dienen op gepaste plaatsen 
te komen en dient in goed overleg met 
omwonenden plaats te vinden, maar zijn 
afhankelijk van particulier initiatief.  Ook 
dorpsinitiatieven op dit gebied kunnen hier 
op onze steun rekenen, waarbij draagvlak 
en lokaal eigenaarschap voorwaarde zijn. 
De lusten en de lasten dienen met elkaar 
in balans te zijn, bij voorkeur met lokale 
coöperaties.

 De VVD zal particulieren stimuleren in 
het nemen van energiebesparende 
maatregelen.

 De overheid stimuleert innovatie en 
ondernemerschap, ook door zelf 
verantwoord en slim in te kopen. 
Bij iedere aanbesteding stelt de 
gemeente relevante eisen aan 
duurzaamheid en hergebruik van 
materialen

 Energieopwekking met 
houtgestookte biomassa is niet duurzaam. 
De VVD is tegen nieuwe houtgestookte 
biomassacentrales voor duurzame 
energieopwekking. We onderzoeken ook de 
opties om de huidige centrales 
te sluiten.

 Wanneer het effectief bijdraagt aan de 
lokale economie en het milieu, kopen we 
duurzaam en circulair onze producten en 
diensten in.

 Kernenergie is een schone en stabiele 
energiebron. In de combinatie van 
verschillende energiebronnen kiest de VVD 
landelijk daarom bewust ook voor 
kernenergie. Indien er op lokale schaal 
veilige ontwikkelingen komen op het gebied 
van kernenergie staan wij hier in beginsel 
positief tegenover.

 Waterstof kan in de energie mix een 
goede geleider zijn om elektriciteit 
verworven uit zonnepanelen om te zetten 
in brandstof. Dit kan vervolgens gebruikt 
worden voor de verwarming van huizen en 
als brandstof in de tanks van auto’s. 
Ontwikkelingen rondom het opwekken en 
verwerken van waterstof ondersteunen wij.

 We maken per wijk een plan voor de 
verduurzaming van woningen en 
bouwprojecten. Samen met bewoners en 
gebouweigenaren kijken we naar de beste 
oplossing. In een warmtetransitieplan geeft 
de gemeente per wijk aan welke alternatieve 
warmtevoorziening zij in een gebied 
verwacht en wanneer deze gerealiseerd 
moet zijn.

 Isoleren levert de meeste 
energiebesparing op. We zetten vooral in op 
isoleren van woningen, om zo een 
uiteindelijk lagere energierekening te 
bewerkstelligen.

 De gemeente Steenwijkerland continueert 
een revolverend fonds om duurzame 
initiatieven te ondersteunen. Dit is een 
continu krediet waarvan de aflossingen 
terugvloeien in het fonds om weer 
beschikbaar te zijn voor nieuwe leningen.
De gemeente biedt dit fonds actief aan.

13



2.1  Waar ondernemers volop ruimte krijgen.

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.  Maar de coronacrisis heeft onze 
Steenwijkerlandse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de 
rug. En hoewel de coronacrisis nu voorbij lijkt te zijn, moeten we de economie juist blijven stimuleren. 
Daarom willen wij de ondernemers de komende periode blijven 
ondersteunen. Zo dragen we bij aan de economie, banen voor onze inwoners en innovatieve 
technieken voor nu en in de toekomst. Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder 
regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en meer banen.

2. Steenwijkerland, 

een bloeiende lokale 

economie
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 We hebben veel waardering voor de 
ondernemers in de agrarische sector.
We willen dat de agrarische sector zich 
duurzaam kan blijven ontwikkelen en de 
ruimte krijgt voor nevenactiviteiten, zoals 
toerisme, agrarisch natuurbeheer of 
andere bedrijvigheid.

 Agrarische ondernemers krijgen de 
mogelijkheid om seizoenarbeiders te 
huisvesten op eigen terrein. Dat is goed 
voor de ondernemer en beperkt de 
overlast. Dit geldt ook voor andere 
sectoren zoals bv. seizoentoerisme en de 
maakindustrie.

 Een deel van de sectoren kampt nog met 
de economische gevolgen van de 
coronacrisis. We zijn daarom voorstander 
van gemeentelijke afspraken met getroffen 
ondernemers over uitstel van terugbetaling 
lokale belastingen (niet eerder terugbetalen 
dan vijf jaar) en heffingen en zorgen daarbij 
dat de termijnen gelijklopen met de 
termijnen van de Rijksregelingen. 
We heffen in deze periode ook geen rente 
over de uitstaande schuld. Faciliteren daar 
waar ondernemers het niet dreigen te 
overleven een goede schuldhulpverlening 
en bijzonder bijstand.

 Het beleid voor bedrijventerreinen rust 
op twee pijlers: inzet op voldoende aanbod 
aan nieuwe bedrijventerreinen 
(de kwantiteit) en inzet op behoud van 
kwaliteit (qua ontsluiting, vergroening en 
inrichting) van de bestaande 
bedrijventerreinen. 

 Steenwijk heeft als grootste 
vestigingsplaats voor bedrijven een 
nieuwe locatie nodig voor 
bedrijfshuisvesting. Uitbreiding van Groot 
Verlaat lijkt ons een goede mogelijkheid. 
De gemeente dient hierin te voorzien. 
Daarnaast moet er voor lokale onder-
nemers altijd ruimte zijn voor 
uitbreiding.

De gemeente geeft binnen de 
mogelijkheden van aanbestedingsregels, 
opdrachten zoveel mogelijk aan lokale 
ondernemers en maakt daarbij gebruik van 
het bedrijvenregister van de 
Business Club.

 We richten bij de gemeente één 
aanspreekpunt in waar ondernemers 
terecht kunnen voor vragen en 
vergunningen. 

 We richten ook één loket in voor 
organisatoren en verenigingen die 
evenementen organiseren, zoals 
Koningsdag of een braderie. Er is sprake 
van een uitnodigend evenementenbeleid, 
waarbij het loket actief meedenkt.

 Ondernemers krijgen van de 
gemeente maximaal één aanslag per jaar 
waarop alle lokale lasten staan vermeld.

 We voeren actief “rode loper” beleid om 
een zo gunstig mogelijk 
vestigingsklimaat voor bedrijven te 
lanceren. De gemeente moet zich 
volop blijven inzetten om ondernemers in 
Steenwijkerland te bedienen en blijven 
streven om ondernemers zoveel mogelijk te 
ondersteunen.

We maken het uitbreiden van terrassen 
mogelijk. Mits dit past en afgestemd is met 
de omgeving.

 Wij zijn tegen het opgeven van 
landbouwgrond voor natuurontwikkeling.

 Ondernemers weten zelf het beste hoe 
zij hun bedrijf kunnen runnen. De VVD is 
kritisch op nieuwe regels. 

 De gemeente moet MKB-vriendelijk zijn 
en betaalt haar rekeningen binnen veertien 
dagen, dit vergroot de 
bestaanszekerheid en liquiditeit van 
ondernemingen.
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2.2  Waar de stad bruist en bezoekers van buiten 
aantrekt.

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en 
aantrekkelijke winkelstraat. Door in leegstaande gebouwen, wonen, werken, detailhandel en 
horeca te vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Steenwijkerland komt pas echt 
tot leven als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers 
aan van buiten en we zorgen voor een prettige stad/kern, die klaar is voor de toekomst.

2. Steenwijkerland, 

een bloeiende lokale 

economie
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We stimuleren winkelen in onze eigen 
kernen. Aantrekkelijke, veilige en bruisende 
gebieden zorgen voor een levendige 
winkelstraat. 

 We bestrijden leegstand door meer 
mogelijk te maken, wat past bij de 
desbetreffende kern. Ook verruimen we de 
vestigingsmogelijkheden door het opstellen 
van ruime bestemmingsplannen o.a. voor 
wonen. Zo maken we de stad prettig en 
leefbaar. Een overaanbod van horeca in lege 
winkelpanden is geen goede oplossing voor 
leegstand. 

 Historische panden voor de 
binnensteden en in onze kernen dienen 
behouden te blijven, de gemeente dient hier 
proactief beleid op in te zetten.

 De strikte scheiding tussen horeca en 
detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij 
willen dat horecabedrijven hun producten 
kunnen verkopen aan hun gasten en ook 
dat winkeliers hun klanten als gast kunnen 
ontvangen.

 Wij willen dat de gemeente onze stad 
“op de kaart zet” en dit actief doet. 
De gemeente stimuleert dit met 
stadspromotie. Recreatieve ondernemers 
mogen uitbreiden zolang zij rekening 
houden met de natuur en er voldoende 
ruimte blijft voor vrije recreatie.
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2.3  Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden.

Steenwijkerland is een gemeente met een rijk cultureel klimaat met meer dan 100 
verenigingen op het gebied van zang, dans en muziek. Op het gebied van de cultuurhistorie zijn er 
musea en historische verenigingen en er worden jaarlijks culturele evenementen georganiseerd 
zoals het Schrijversfestival, Kopje Cultuur, de kunstmarkt in Oldemarkt, de corso’s in 
Sint Jansklooster en Vollenhove en de diverse gondelvaarten. Met de Meenthe heeft de gemeente 
een theatervoorziening van formaat in huis. 
Het gehele aanbod wordt voor een belangrijk deel gedragen door vrijwilligers. Dit creëert draagvlak. 
Kunst en cultuur wordt op deze manier “van iedereen” en is dan ook van waarde in een inclusieve 
samenleving. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de 
vrijheid van meningsuiting -de liberale kernwaarden- het belangrijkste. Kunst, erfgoed en cultuur 
stimuleren een prettig leefklimaat en hebben daarnaast een belangrijk aandeel in de lokale 
economie. VVD Steenwijkerland vindt het dan ook belangrijk dat de regio zich verder 
toeristisch en recreatief ontwikkelt. De verscheidenheid binnen cultuur biedt kansen op 
samenwerking. De horeca, musea, (sport)verenigingen, stichtingen, bibliotheken, buurthuizen en 
vrijwilligers zijn allemaal spelers in dit spel. En juist in dat contact ontstaat de energie die ruimte 
maakt voor nieuwe ideeën en synergie. In die uitwisseling ontstaat cultuur. Het is dan ook niet aan 
de gemeente om te bepalen wat 
cultuur is.

2. Steenwijkerland, 

een bloeiende lokale 

economie
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 Wij vinden het belangrijk om ons 
cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen 
ook cultuurhistorische evenementen zoals 
de bloemencorso’s, gondelvaarten, 
Steenwijks ontzet etc.

 Gemeentelijke subsidies ondersteunen 
een aanbod van kunst en cultuur. Het kan 
echter niet zo zijn dat de gemeente de enige 
bron van financiën is; in de totale begroting 
verwachten we meerdere 
financieringsbronnen.

 Cultuur is geen bezuinigingspost. Het 
geld dient echter wel efficiënt besteed te 
worden. We verwachten dat iedere instelling 
verantwoordelijkheid aflegt over het bestede  
belastinggeld.

 Wij vinden het belangrijk dat iedereen de 
geschiedenis en cultuur van Nederland en 
de regio kent.

 Wij streven ernaar dat musea en 
historische verenigingen op eigen kracht het 
publieksbereik en de participatie vergroten. 
Binnen deze context willen we een 
aansprekend museum dat publiek trekt.

 De VVD Steenwijkerland is voorstander 
van samenwerking tussen cultuur, toerisme 
en erfgoed, zodat de vele kleine organisaties 
hierdoor sterker worden. De gemeente dient 
het sponsorbudget hierop af te stemmen. 

 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen 
voorrecht van een kleine groep mensen 
en een specifieke groep instellingen die de 
overheid subsidieert. De subsidieaanvragen 
worden hierop 
getoetst. 

 Culturele organisaties laten bij een sub-
sidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 
inkomsten verwerven. We stimuleren 
cultureel ondernemerschap.

 De vergunningverlening kan 
eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander 
van een zogenoemd (digitaal) 
evenementenloket.
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2.4  Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan.

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld 
voor een financieel zelfstandig leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen en leidt tot 
zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt een steentje bij aan  de 
toekomst van onze samenleving.  
Wat VVD Steenwijkerland betreft is werk bij uitstek het middel om uit de armoede te komen en 
daaruit te blijven. Het leveren van een tegenprestatie is vaak niet alleen een weg naar werk, maar 
ook een manier om maatschappelijk actief te blijven. Mensen komen en blijven niet alleen in een 
werkritme, het vergroot ook hun werknemersvaardigheden, hun sociale netwerk en daarmee de 
kans op betaald werk. Het verrichten van maatschappelijk nuttig werk vergroot ook het 
zelfvertrouwen van mensen. En wat de VVD betreft: als er een baan is, wordt die aanvaard. 

2. Steenwijkerland, 
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 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan 
het werk gaan. Bij om- en 
bijscholing richten we ons daarom op 
iemands talenten en mogelijkheden én hoe deze 
aansluiten op de arbeidsmarkt. 
Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot 
is, begeleiden we onze inwoners naar beschut 
werk en leerwerkplekken.

 Het onderwijs en het bedrijfsleven werken 
nauw samen om te zorgen dat er voldoende 
passende banen zijn voor wie klaar is met zijn 
opleiding. We willen 
vakgericht opleiden, motiveren tot werk én de 
mens arbeidsfit houden. Met een 
kansrijk pakket aan creatieve oplossingen zoals 
Actieplan Werk (t) van de Human 
Capital Agenda moet Steenwijkerland 
personeelstekort in de zorg, techniek, bouw en 
horeca te lijf gaan.

 Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze 
ondersteuning rekenen. Het verliezen van een 
baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten 
wij een tegenprestatie, omdat we het 
belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen 
in de samenleving.

 Wanneer je van een uitkering naar een 
betaalde baan gaat, willen we dat je er in 
inkomen op vooruit gaat. De regels die dit in de 
weg staan schaffen we af. Zo voorkomen we 
nieuwe armoedevallen.

 Wie minder bijdraagt kan ook minder een 
beroep doen op de samenleving. 
Wie bijstand ontvangt, maar de 
sollicitatieplicht niet naleeft of geen 
tegenprestatie verricht, zal ee maximale korting 
op zijn uitkering krijgen.

 Wij willen een resultaatgerichte aanpak van 
laaggeletterdheid om het 
arbeidsperspectief te vergroten.

Defensie is één van de grootste 
werkgevers in onze gemeente en veel
medewerkers wonen in Steenwijkerland.
Wij zetten ons in voor een goed strategisch 
contact tussen defensie en gemeente.
 

De gemeente zorgt ervoor dat mensen 
‘aan de slag gaan’. Mensen die tijdelijk 
arbeidsongeschikt zijn, kunnen 
daarna weer aan het werk. Mensen die 
gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, 
kunnen deels aan het werk. 
De ingewikkelde administratieve 
rompslomp dient hierbij voorkomen te 
worden, zodat het voor het bedrijfsleven 
eenvoudiger is om hieraan een bijdrage te 
leveren.

 De VVD is van mening dat mensen die 
een uitkering ontvangen 
vrijwilligerswerk kunnen verrichten zolang 
het ten dienste staat van de samenleving en 
geen reguliere 
arbeidsplaats vervangt.

 Wij vinden het van belang dat scholen en 
gemeente beide een rol hebben in de 
voorlichting over schuldenpreventie bij 
jongeren.

 Bij problematische schulden zorgen we 
voor “ademruimte”, zodat de 
problemen met een schuldhulpverlener op 
een rij gezet kunnen worden. Dit voorkomt 
verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening 
hebben we specifiek aandacht voor de 
mentale gezondheid van onze inwoners. 
Wanneer er signalen zijn dat schulden 
ontstaan, bieden we zo vroeg 
mogelijk hulp aan.

 Wij zien ziet dat gemeentelijke 
schuldhulpverlening te weinig leidt tot 
vermindering van de schulden. Veel mensen 
vallen tussen wal en schip 
omdat zij niet aan de voorwaarden 
voldoen. De wachttijden om geholpen te 
worden zijn veel te lang. De VVD is 
daarom van mening dat dit naar een 
marktpartij moet worden overgeheveld, waar 
oplossingsgerichtheid voorop staat.
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2.5 Waar iedereen meedoet en integreert.

De VVD staat voor een inclusieve samenleving, waar iedereen mee mag doen ongeacht 
geslacht, herkomst en of beperking. De VVD omarmt daarom ook de diverse VN-verdragen zoals 
het Verdrag van de mens, Verdrag van de gehandicapte mens en het Verdrag van vluchtelingen.
Er is lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers alleen hun eigen 
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is 
dan waar je vandaan komt. Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden 
gastvrijheid bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen 
in onze normen en waarden kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.

2. Steenwijkerland, 

een bloeiende lokale 

economie

22



 We sluiten niemand uit. Er zijn in 
Nederland veel nieuwkomers die hun eigen 
weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn 
onze samenleving. Zij hebben de kansen 
gegrepen die ons land biedt. We zijn daar 
trots op en verwachten dat ook van anderen

 De Nederlandse taal spreken is cruciaal 
voor het vinden van een baan. We zorgen 
voor resultaatgerichte cursussen, zodat 
nieuwkomers de taal leren en gaan 
laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten 
we van iedereen maximale inspanning om 
het Nederlands te leren. Wanneer iemand 
niet voldoende Nederlands spreekt en 
bewust niet meewerkt, kunnen boetes 
volgen of korten we de uitkering.

 Jonge kinderen van ouders die 
inburgeren gaan verplicht naar een 
peuterspeelzaal om achterstanden vroeg 
aan te pakken. We betrekken ouders bij het 
taalonderwijs voor jonge kinderen.

 Voor uitgeprocedeerde asielzoekers 
of illegale migranten is in Nederland geen 
plaats. De gemeente ondersteunt hen niet 
met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde 
geldt voor organisaties die illegalen helpen.

  We ondersteunen organisaties die 
integratie bevorderen. Dat betekent dat we 
geen subsidies verstrekken aan organisaties 
die dat juist niet doen, omdat ze bijvoorbeeld 
gericht zijn op het behoud van de eigen 
cultuur, of omdat ze democratische waarden 
ondermijnen. We leiden ambtenaren actief 
op om huwelijksdwang te herkennen.
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3. Waardevol samenleven

3.1 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 de zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven 
voor zorg op kleine schaal. 
De VVD vindt het van cruciaal belang dat mensen zelfredzaam zijn, zich vrij kunnen ontplooien en 
zelf verantwoordelijkheid nemen, ook als zij een beperking hebben.
Iedereen heeft recht op een kans om op zijn of haar manier het maximale uit het leven halen. De 
gemeente biedt door efficiënte en effectieve zorgverlening, zorg en ondersteuning voor de zaken 
die mensen en hun omgeving niet zelf kunnen regelen. De zorgvraag staat hierbij altijd centraal, niet 
het aanbod. 
De VVD wil dat de gemeente deze verantwoordelijkheid goed en efficiënt invult in samenwerking 
met andere gemeenten in de regio.  De zorg moet recht doen aan het individu en de samenleving. 
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 Het is rechtvaardig als je meebetaalt aan je 
eigen zorg. Binnen de wettelijke 
mogelijkheden heft de gemeente een eigen 
bijdrage.

We zijn trots dat veel Nederlanders met liefde 
zorgen voor hun naasten. 
Deze mantelzorg is zeer waardevol voor onze 
samenleving. De gemeente staat 
mantelzorgers bij om te voorkomen dat ze 
overbelast raken. Wij zijn voorstander van het 
initiatief mantelzorgnetwerk. 

 Meer inwoners in Steenwijkerland 
hebben toegang tot eHealth en 
thuistechnologie en maken daar gebruik van. 
Wij zijn voorstander om zorg- en 
welzijnsorganisaties duurzaam te verbinden om 
hun kennis en ervaring te delen om de kansen 
op de grote vraagstukken van zorg op afstand 
en praktische toepassing van eHealth te 
optimaliseren.

 Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en 
in de eigen wijk hulp te krijgen. 
Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale 
wijkteams spelen hierbij een cruciale rol. 
Zo zorgen we voor basisondersteuning in het 
dagelijkse leven.

 De VVD stelt het belang van elke hulpvrager 
centraal.  De VVD wil een 
integrale aanpak en wil dat er daadwerkelijk 
gewerkt wordt vanuit het principe één plan, één 
gezin, één hulpverlener. 
De gemeente biedt ruimte aan 
professionals zodat die niet gehinderd worden 
door bureaucratische regels en schotten tussen 
sectoren. 

De VVD wil dat afspraken met 
aanbieders worden gemaakt op basis van 
doelen, prestaties en resultaten. Wij willen dat 
de gemeente de zorgdiensten scherp inkoopt 
en hierbij ook goed op de kwaliteit van de 
zorg let. Dit dient zij goed te monitoren in de 
prestatiegesprekken met aanbieders en zo 
nodig onderneemt zij hierop actie.

 We blijven het liefst zo lang 
mogelijk in onze eigen wijk wonen. We zetten 
daarom in op het bouwen van meer 
leeftijdsbestendige woningen. Zo kunnen 
mensen met ondersteuning zelfstandig 
blijven wonen.

 Een vergunning voor het aanpassen van 
een woning moet snel verleend worden als het 
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. 
Daarom gaan we in gesprek met 
woningbouwcorporaties om bestaande 
woningen voor deze doelgroepen aan te
passen en te investeren in de bouw van 
nieuwe woningen voor ouderen en mensen met 
een beperking.

 Zorg moet betaalbaar blijven. Daarom 
kijken we kritisch of de hulp die we geven 
passend is.

 Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel 
beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. 
Daarom spreken we met zorgorganisaties af 
hoelang dit mag duren. Als thuis wonen niet 
langer gaat dan vinden we dat er binnen 
3 weken opvang beschikbaar moet zijn. 
Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld.

 We vragen van de inwoners dat ze de 
ondersteuning zoveel mogelijk zelf regelen, 
zodat het past bij hun wensen.

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De 
regels voor ondersteuning zijn niet voor 
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden 
wij het van belang dat de gemeente 
de mogelijkheid biedt voor gratis, 
onafhankelijke ondersteuning bij het 
aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om 
duidelijkheid te scheppen in de regels en in 
jouw belang meedenkt.

 Wij willen een goede grip op de 
resultaten en uitgaven in het Sociaal 
Domein en hechten belang aan een goede 
monitor Sociaal Domein.

25



3.2 Waar je fijn kunt opgroeien.

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen 
daarbij, door een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige
manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet 
gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht 
mogelijk bij huis, zodat de jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien.
Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken; niet iedereen die uniek is, heeft
daarbij hulp nodig. Normaliseren noemen we dat. Maar nog niet alles in de jeugdzorg loopt even 
goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost.

3. Waardevol samenleven
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 We vinden het belangrijk dat er 
voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts 
zijn. Zij zijn bekend met regionale 
zorgorganisaties en de behoeften van 
ouderen en kinderen. Zo voorkomen we 
onnodige doorverwijzingen naar te zware 
hulp.

 Het coronavirus heeft het belang van 
mentale gezondheid extra onderstreept. 
Door met scholen en sportverenigingen al 
vroeg in te zetten op het weerbaar maken 
van de jeugd en het bespreekbaar maken 
van mentale gezondheid, kunnen we veel 
problemen voorkomen.

 Huiselijk geweld en kindermishandeling 
hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen 
zijn van kindermishandeling, moet dit 
herkend worden door hulpinstanties. In deze 
situaties moet hulp altijd direct beschikbaar 
zijn.

 Er komt een scherpere afbakening van 
wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te 
vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die 
horen bij normaal opgroeien of hulp blijkt 
niet effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal 
niet zonder horten en stoten. Van ouders 
verwachten wij dan ook 
verantwoordelijkheid voor het gezond
opgroeien van hun kinderen.

 Het voorkomen van hulp en preventie 
is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we 
zwaardere hulp moeten bieden. Problemen 
bij kinderen en gezinnen proberen we 
daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. 
Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en 
sportclubs hebben hierin een belangrijke 
rol. Met hen gaan we in gesprek om te 
zorgen dat deze aanpak zo effectief 
mogelijk wordt.

 We pakken de wachtlijsten in de 
jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp 
nodig hebben moet dat mogelijk zijn zonder 
dat zij maandenlang moeten wachten. 
Dat geldt zowel voor de reguliere als voor 
de hoogspecialistische jeugdzorg.

 De problemen van de kinderen hebben 
vaak te maken met schuldenproblematiek 
of gezondheidsproblemen van de ouders. 
Wanneer we niet alleen naar het kind 
kijken, maar naar het gehele gezin, kunnen 
de kinderen beter en effectiever geholpen 
worden.
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3.3. Waar onderwijs een gelijke start biedt.

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis 
en vaardigheden mee, waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. 
Op school leren kinderen onze normen en waarden en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. 
Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de
samenleving heeft er belang bij. De VVD Steenwijkerland is trots op de leerkrachten voor de klas. 

3. Waardevol samenleven
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 Alleen het vervoer voor het
dichtstbijzijnde speciaal onderwijs wordt 
indien noodzakelijk vergoed. Als ouders hun 
kind naar bijzonder (bijvoorbeeld religieus of 
antroposofisch) onderwijs willen sturen, 
betalen zij dat vervoer zelf.

 Steenwijkerland heeft veel kleine 
scholen. Dat is belangrijk. Het onderwijs 
heeft een belangrijke rol in de dorpen en 
kernen. Demografische effecten kunnen 
leiden tot een gedwongen sluiting. 
De gemeente zet zich actief in om dit te 
voorkomen. Dit kan bv. door samenwerking 
tussen de diverse stichtingen te stimuleren.

 Het voortgezet onderwijs zal toe groeien 
naar een unilocatie. De VVD vindt het 
belangrijk dat in dit proces ook de financiële 
consequenties voor de gemeente 
nadrukkelijk in het oog worden gehouden.

Taal is de belangrijkste ontwikkelkans. 
Het wegwerken van achterstand hierin 
moet zo vroeg mogelijk, bijvoorbeeld op de 
peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijven, beginnen.

 School is een veilige plek waar 
kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben 
nadrukkelijk een taak bij de vroegtijdige 
signalering van problematisch gedrag. Zij 
kunnen dat niet alleen. De gemeente 
stimuleert, zoals bv in “Samen voor Ryan”, 
dat onderwijs samenwerkt met relevante 
partners.

 De school is goed en veilig bereikbaar 
voor kinderen en ouders. Wij willen dat er 
goede mogelijkheden zijn om je kind met de 
fiets of auto af te zetten bij school.

 De school is een sociale 
ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert 
de gemeente dat er ruimte in of nabij het 
schoolgebouw is die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte 
voor muziek, sport en cultuur.

 Het voortgezet onderwijs, het 
middelbaar beroepsonderwijs en het lokale 
bedrijfsleven werken samen, zodat 
kinderen goed voorbereid worden op hun 
baan voor later.
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3.4  Waar we gezond zijn, sporten en bewegen. 

Sport is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 
ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare 
samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging 
blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, 
sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen, zodat iedere inwoner van jong tot oud 
kan sporten.  De VVD wil zoveel mogelijk vitale, fitte, participerende inwoners in een omgeving die 
uitnodigt tot gezond gedrag.

3. Waardevol samenleven
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 Waar het kan, zetten we 
sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor 
meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel 
mogelijk van onze inwoners gebruik 
maken van de sportfaciliteiten. Ook zorgen 
we ervoor dat jongerenprojecten gebruik 
kunnen maken van sportaccommodaties.

 Sportevenementen zijn een manier om 
Steenwijkerland op de kaart te zetten, te 
verbinden en mensen in beweging te 
krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek 
met organisaties van grotere 
sportevenementen om dit voor elkaar te 
krijgen.

 In ons sportbeleid geven we in het 
bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de 
gelijke behandeling van alle inwoners. Voor 
discriminatie, homofobie, antisemitisme en 
racisme is geen plek in Steenwijkerland.

 Sport- en spelvoorzieningen zijn 
onderdeel van het 
ruimtelijkeordeningsbeleid. 
Van de gebruikers (zowel clubs als 
individueel) van sportvoorzieningen mag een 
redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan 
in geld, maar ook in de vorm van 
vrijwilligerswerk.

 Wij streven naar het in stand houden en 
verstevigen van vitale sportorganisaties.

 De VVD bepleit een actieve rol van de 
overheid bij de privatisering van sportparken 
bij vitale sportorganisaties.

 Wij zijn voorstander voor het actief 
ondersteunen van sport en bewegen in de 
buurt. De VVD is bereid -waar zinvol en 
mogelijk- sport te faciliteren.

 We zorgen voor voldoende plekken om 
buiten te kunnen spelen en sporten. 
Wanneer een sportveld plaats moet maken 
voor iets anders, willen we dat deze ruimte 
op een andere plek wordt gecompenseerd.

 Sporten is belangrijk voor de fysieke 
en mentale gezondheid. Door te sporten 
worden we fitter, sluiten we vriendschappen 
en nemen we actiever deel aan de 
samenleving. Omdat sport op zoveel 
manieren een positieve invloed heeft op 
ons leven, is het logisch om sport in te 
zetten als hulpmiddel voor onze inwoners 
met wie het minder goed gaat. Daarom 
willen we dat sportclubs, het onderwijs en 
zorginstellingen nauw met elkaar 
samenwerken, zodat zij problemen op tijd 
signaleren.

 We staan voor een openbare ruimte 
die stimuleert om te bewegen én die goed 
onderhouden is. We willen toegankelijke en 
duurzame sportaccommodaties. 
Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot 
onderhoud denken we na hoe onze 
openbare ruimte kan worden ingericht voor 
buitensport. We vragen daarbij actief aan 
onze inwoners om mee te denken.

 Sport is toegankelijk voor ouderen en 
mensen met een beperking. De gemeente 
besteedt een vast gedeelte van de 
sportsubsidie aan deze groep inwoners. 
Om ouderen voldoende te laten bewegen, 
zorgen we voor wandelroutes met 
voldoende rustmogelijkheden.

 Sporten kan een belangrijke 
uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen 
daarom financieel bij aan het sporten van 
kinderen, als hun ouders dat niet kunnen 
betalen.
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4. Steenwijkerland, waar je je veilig 
voelt

4.1  Waar je je veilig voelt.

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid 
is er geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Steenwijkerland veilig kan wonen, verblijven, werken 
en ondernemen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met de inwoners en 
ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te
 trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om 
herhaling te voorkomen. 
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 Het is belangrijk dat politie, brandweer 
en ambulances 24 uur per dag beschikbaar 
zijn. De hulpdiensten moeten op tijd en op 
de juiste plaats zijn wanneer dat nodig is. 
Daarbij maakt het niet uit vanuit welke 
gemeente de diensten komen. 
De opschaling van de veiligheidsregio mag 
niet ten koste gaan van de dienstverlening.

 In Steenwijkerland moet iedereen 
zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we 
discriminatie en geweld rondom 
discriminatie keihard aan en we zorgen, 
ervoor dat het doen van aangifte zo 
makkelijk mogelijk wordt gemaakt. 
Steenwijkerland is en blijft een 
regenbooggemeente.

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereik-
baar. Een app is soms handig, maar is nooit 
de enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om 
misstanden telefonisch te melden. Aangifte 
doen kan op het bureau, via internet en via 
de eigen wijkagent die in dat geval op af-
spraak langskomt.

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid 
in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed 
kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. De 
gemeente staat open voor initiatieven zoals 
buurtpreventie, sociaal alarm en 
WhatsAppgroepen. Inwoners en wijkagenten 
werken daarbij samen.

Veiligheid is een gezamenlijke inspanning 
en valt of staat bij de bereidheid van onze 
inwoners om verdachte of onveilige situaties 
te melden. De voorwaarde is wel dat de 
meldkamer snel en correct de telefoontjes 
verwerkt. Ook een terugkoppeling door de 
agent ter plaatse is gewenst.

 Wij vinden het normaal dat je met je 
handen van andermans spullen afblijft. 
Geweld is helemaal uit den boze. Zeker 
tegen onze hulpverleners en anderen die 
zich voor de publieke zaak inzetten. Deze 
horen ongestoord hun werk te kunnen doen. 
Hufters die dit wel doen pakken we hard 
aan.

 Overlast is een grote ergernis. De politie 
grijpt altijd in als mensen de regels 
overtreden of overlast veroorzaken. 
Raddraaiers en hangjongeren worden 
opgespoord en aangepakt en overlastgevers 
zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie 
ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die 
van het lokaal gezag. 

 De VVD wil meer preventie op het 
gebied van jeugdcriminaliteit, alcohol- en 
drugsgebruik en overlast.

 Wij vinden het belangrijk dat onze 
gemeente voldoende politiemensen heeft. 
De burgemeester moet zich hier in de regio 
voor inspannen.

 De gemeente pakt drugsdealers aan en 
de burgemeester gebruikt de bevoegdheden 
om drugspanden te sluiten.

De VVD Steenwijkerland is 
voorstander van cameratoezicht waar nodig. 
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4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt.

 Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door hun opvoeding, 
verkeerde vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de 
aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen preventie en repressie. De kracht van 
onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van 
onze samenleving.

4.  Steenwijkerland, waar 
je je veilig voelt
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 Om te voorkomen dat er herhaling van 
crimineel gedrag plaatsvindt, werken we 
samen met scholen en Stichting de Kop om 
jongeren met crimineel gedrag perspectief te 
bieden. Het leren meedoen in de 
samenleving voorkomt dat ze 
belanden in georganiseerde misdaad.

 Crimineel geld mag de “bovenwereld” 
niet bereiken. De gemeente is scherp op 
ondermijning en witwaspraktijken. 
We weigeren een vergunning of trekken 
deze in als deze misbruikt wordt voor het 
faciliteren van criminele activiteiten.

 Vergunningen worden geweigerd of 
ingetrokken als deze misbruikt worden voor 
het faciliteren van criminele activiteiten. De 
gemeente maakt actief gebruik maken van 
de mogelijkheden die de wet (BIBOB) 
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door 
het Openbaar Bestuur hiervoor geeft. 

 De politie is zichtbaar op straat. 
De wijkagenten, die de buurt goed 
kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. 
De Buitengewone Opsporingsambtenaren 
(BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, 
handhaving en bestrijding van de kleine 
criminaliteit.

 De burgemeester en politieleiding 
stimuleren dat de politie alle nodige 
instrumenten kan gebruiken om 
raddraaiers op te sporen en aan te 
pakken. De burgemeester maakt actief 
gebruik van zijn bevoegdheden en de 
middelen die tot zijn beschikking staan om 
de openbare orde te handhaven en overlast 
te bestrijden. Dat zijn bijvoorbeeld het
afkondigen van gebiedsverboden, 
groepsverboden, samenscholingsverboden, 
een noodbevel, een noodverordening 
afkondigen, cameratoezicht, bodycams, 
bestuurlijke ophouding, toezicht op 
openbare vermakelijkheden en inrichtingen.

 Het strak volgen van veelplegers door de 
politie kan criminaliteit voorkomen en 
oplossen. De instrumenten, zoals 
gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, 
park of wijk), worden gebruikt om geweld of 
overlast tegen te gaan.

 Hangjongeren en hun ouders worden 
verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag

 De schade en de kosten van handhaving 
worden zoveel mogelijk verhaald op 
diegenen die dit veroorzaken.

 Steeds vaker zijn onze inwoners 
slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals 
WhatsApp fraude of phishing. Daarom 
investeren we in goede voorlichting voor 
inwoners, jong en oud, zodat inwoners 
weten waar ze aangifte kunnen doen van 
cybercrime.
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5. Steenwijkerland, 
waar de gemeente klaar staat voor 

haar inwoners

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat.

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd 
voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle
 inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en 
frustraties.
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 De brieven en formulieren van de 
gemeente zijn voor iedereen zo begrijpelijk 
mogelijk

 We vinden het normaal dat de 
gemeente de telefoon opneemt wanneer je 
haar gedurende kantooruren belt, en dat de 
gemeente er alles aan doet om je goed te 
helpen. 

 De digitale dienstverlening van de 
gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners 
kunnen hun zaken zoveel mogelijk online
 regelen en wanneer het hun uitkomt. 
We starten met het thuisbezorgen van 
producten, zoals paspoorten.

 Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar 
en kent openingstijden buiten kantoortijden 
(bv zaterdagochtend). Bij vragen is het altijd 
mogelijk om een mens te spreken in plaats 
van een computer.

 De gemeente zorgt ervoor dat ICT 
volledig up-to-date is, zodat 
privacygevoelige informatie van 
inwoners beschermd is tegen digitale hacks 
en cyberaanvallen.

 Een transparante overheid vinden wij 
belangrijk. De gemeente informeert haar 
inwoners over gegevens die belangrijk zijn 
om een oordeel te kunnen vormen over het 
lokaal bestuur, zoals de 
besteding van subsidies.

 Privacy is een groot goed; het is 
belangrijk dat de gemeente de digitale 
privacy van inwoners waarborgt. 
De gemeente Steenwijkerland werkt samen 
met andere overheden om digitale 
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te 
gaan of te bestraffen.

 De gemeente maakt de omslag naar 
meer een uitvoeringsorganisatie dan een 
beleidsorganisatie.

 De wereld houdt niet op bij de 
gemeentegrens. De gemeente werkt slim 
samen met collega’s in de omgeving als dit 
leidt tot betere oplossingen voor 
bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid 
of woningbouw.

 Het gemeentebestuur is niet alleen 
verantwoordelijk voor de plannen, maar ook 
medeverantwoordelijk voor de 
uitvoerbaarheid van de plannen. Wij vinden 
het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in 
de relatie tussen politie, beleid en 
uitvoering. De schotten tussen beleid en 
uitvoering moeten weg.
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5.2  Waar we onze krachten bundelen voor slimme 
oplossingen.

Steenwijkerland maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met 
plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we 
het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers 
aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium 
betrokken.

5. Steenwijkerland, 
waar de gemeente klaar staat voor 

haar inwoners
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 Het enthousiasme van de 
samenleving benutten we zoveel 
mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van 
ondernemers en verenigingen zo min 
mogelijk in de weg met regels en 
vergunningen en denken we proactief mee 
bij een verenigingen-, ondernemers-, of 
duurzaamheidsloket.

 We ondersteunen maatschappelijke 
initiatieven die inwoners betrekken, zoals 
dorpsraden en het “right to challange”. Zo 
kunnen groepen inwoners gemeentelijke 
taken overnemen als ze daarvoor een goed 
plan hebben.

 Bij het opstellen van nieuw beleid wordt 
iedereen die dit direct raakt betrokken. 
Daarbij creëert de gemeente vooraf 
duidelijke verwachtingen om teleurstellingen 
achteraf te voorkomen. Zo werken we aan 
draagvlak en beter beleid.

 Participatie betekent niet dat de 
grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. 
De gemeente heeft meer oog voor de “stille 
meerderheid” die de gemeente niet altijd zo 
snel weet te vinden. Zo houden we balans 
bij het maken van keuzes.
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5.3 Waar we verstandig met ons geld omgaan.

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Het belastinggeld wordt 
verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. 
De belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de 
gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de 
gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van het belastinggeld.

5. Steenwijkerland, 
waar de gemeente klaar staat voor 

haar inwoners
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 De uitgaven en inkomsten van de 
gemeente zijn transparant. De begroting en 
het jaarverslag zijn helder leesbaar. 
De bewoners en ondernemers krijgen 
jaarlijks een eenvoudige verantwoording 
waaraan het geld is besteed en wat het 
bereikte resultaat is.

We geven niet meer geld uit dan er 
binnenkomt.

 We willen een gezonde financiële 
gemeente zijn en blijven. Een goede 
evenwichtige financiële huishouding is van 
groot belang. De structurele uitgaven dekken 
we met structurele middelen: 
de inkomstenmeevallers mogen niet worden 
gebruikt voor nieuwe structurele extra 
uitgaven.

 De gemeentelijke leges zijn zoveel 
mogelijk gebaseerd op de kostprijs. 
“De gebruiker betaalt” is het uitgangspunt. 
Het is niet acceptabel als allerlei kosten op 
inwoners afgewenteld worden.

 De woonlasten, zoals de Onroerend 
Zaken Belasting blijven zo laag mogelijk.
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