


Inleiding 

 

De VVD in Wassenaar maakt zich als liberale partij sterk voor de vrijheid en verantwoordelijkheid van 

iedere Wassenaarder. Iedereen in ons dorp moet de ruimte krijgen om wat van het leven te maken. Het 

nemen van eigen verantwoordelijkheid is daarbij onlosmakelijk verbonden met respect voor de ander en 

het naar elkaar omzien in onze samenleving.  

De VVD heeft zich in de afgelopen vier jaar als oppositiepartij ingezet om op een kritisch constructieve 

wijze bij te dragen aan het bestuur van Wassenaar. Het inhoudelijke debat en onze visie op Wassenaar 

was en is hierin steeds leidend. Het dienen van het algemeen belang laat geen ruimte voor politiek 

gedoe. Wassenaar is een dorp dat heel veel te bieden heeft. Het is zaak om daar als gemeentebestuur 

goed voor te zorgen.  

De VVD ziet hier voor de komende jaren volop kansen, niet alleen in de discussie over zelfstandigheid 

van ons dorp, maar óók in de verbetering van de dienstverlening van de gemeente. Voor de VVD staat 

het belang van de inwoners voorop; de gemeente is er immers voor alle Wassenaarders, jong of oud, 

werkend of op zoek naar een baan, gezond of chronisch ziek.  

Speerpunten uit het VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022 

De belangrijkste punten die de VVD na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 wil bereiken, zijn: 

1. Toekomst in eigen hand! 

Wassenaar voert zelf de regie in de discussie over zelfstandigheid van Wassenaar. De gemeente doet 

wat het beste is voor de eigen inwoners. Dit vraagt om een bestuur van ervaren mensen met een 

sterke betrokkenheid bij ons dorp. 

2. Financieel orde op zaken stellen 

Wassenaar stopt met méér geld uitgeven dan er binnenkomt. De gemeente gaat verantwoord om met 

de algemene reserve, onze spaarpot. De gemeente zorgt voor de laagst mogelijke lasten. 

3. Goed contact met de inwoners 

Wassenaarders ervaren de gemeente als dienstverlenend. Er is proactief en direct contact met de 

inwoners. De gemeente werkt goed samen met buurtverenigingen en sportclubs en weet zo beter wat 

er leeft in het dorp. 

4. Bereikbaarheid in en rond ons dorp 

De doorstroming van het verkeer in Wassenaar verbetert sterk. Samen met de regio komt er een 

serieus plan voor de ondertunneling van de N44. Ook worden in overleg met de provincie mogelijke 

bereikbaarheids- en doorstromingsproblemen door de aanleg van de Rijnlandroute ondervangen. 

5.  Ruimte voor ondernemers 

Ondernemen in Wassenaar wordt gestimuleerd. Er is één aanspreekpunt voor ondernemers om de 

dienstverlening vanuit de gemeente te vereenvoudigen. In overleg met Defensie bekijken we de 

mogelijkheid om Maaldrift uit te breiden.  

6. Ouderen stimuleren en steunen 

De gemeente zorgt voor een professionele samenwerking met thuiszorgaanbieders en verpleeghuizen. 

Professionele zorg sluit waar nodig aan op de mantelzorg. De gemeente levert een plan om het sociaal 

isolement van ouderen in Wassenaar te voorkomen. 

 



7. Jeugdproblemen voorkomen en aanpakken 

De regiefunctie van de gemeente, als schakel tussen het gezin waar zorg nodig is en de hulpverleners, 

is sterk verbeterd. Sportclubs en scouting zijn intensief betrokken bij het vroegtijdig signaleren van 

problemen.  

8. Groen Wassenaar 

De groene buffer rondom Wassenaar moet behouden blijven. Het groenonderhoud en de 

afvalinzameling in het dorp zijn op orde, zodat  iedereen kan genieten van een prettige leefomgeving.  

9. Duurzaamheid hoog in het vaandel 

De gemeente draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Door een duurzaam inkoopbeleid, 

door in te zetten op energieneutraal bouwen en door goede initiatieven van inwoners te steunen. 

10. Een veilig Wassenaar 

Gemeente en inwoners werken samen aan het terugdringen van inbraken. Onbeschoft gedrag zoals 

het niet opruimen van hondenpoep en het veroorzaken van geluidsoverlast wordt aangepakt. De 

gemeente scoort uitstekend op digitale veiligheid en digitale dienstverlening.



VVD Verkiezingsprogramma 2018-2022 

Wonen in Wassenaar 

Wassenaar is een prachtig en levendig dorp. Dat komt mede door de vele verenigingen, sportclubs, 

scholen, culturele activiteiten, ondernemers, expats en de veelheid aan betrokken mensen die zich 

inzetten voor ons dorp. De VVD waardeert de inzet van de vele vrijwilligers bij hun sportclub, 

buurtvereniging of school. In de drukte van de Randstad is Wassenaar, met zijn bos, duin en strand, 

een kostbaar groen gebied. En dat moet zo blijven. Ons groen zorgt niet alleen voor een mooie 

woonomgeving, maar vormt ook de natuurlijke verbinding met het Groene hart. De VVD is voor 

behoud van de groene buffers rond ons dorp. In het bijzonder zet de VVD in op een  brede, groene 

bufferzone van minimaal 1500 meter bij het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg. De VVD 

steunt daarom recente initiatieven om de voorziene bebouwing met 5000 woningen te beperken tot 

het noordelijke deel van de bouwlocatie. 

De VVD vindt het belangrijk dat kinderen in Wassenaar fijn kunnen opgroeien en dat mensen op 

leeftijd op een prettige manier oud kunnen worden. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen 

vraagt iets van ieders eigen netwerk, van gemeenschapszin en uiteindelijk ook van de gemeente. 

Wassenaar biedt een goed leefklimaat voor onze ouderen, maar moet ook aantrekkelijk zijn voor 

nieuwe inwoners en gezinnen. Daarom vindt de VVD dat er voldoende woningen beschikbaar 

moeten zijn voor de groep 25 tot 40 jarigen. Het moet voor de jongeren die elders studeren mogelijk 

zijn om terug te komen naar Wassenaar. Dat betekent meer kleinere, betaalbare woningen in de vrije 

sector, waarmee tevens doorstroom uit de sociale woningen wordt gestimuleerd. Deze woningen 

worden gebouwd op die plaatsen waar ruimte komt als bestaande gebouwen worden afgebroken of 

hun bestemming verliezen. Daarnaast wil de VVD duidelijkheid en vrijheid voor huiseigenaren. 

Hanteerbare normen en eisen in plaats van een subjectieve welstandscommissie. Zodat het voor 

iedereen helder is wat wel en niet mag, ook in gebieden met beschermd dorpsgezicht. De gemeente 

moet hiervoor een duidelijk kader bieden en proactief meedenken met inwoners die hun huis willen 

verbouwen.  

Wassenaar heeft veel buurtverenigingen. De VVD wil graag dat de gemeente veel meer samenwerkt 

met deze buurtverenigingen. Zij hebben kennis over wat er leeft in de wijk. Vanuit dit vertrouwde 

netwerk worden immers activiteiten voor jong en oud georganiseerd en is het mogelijk om naar 

elkaar uit te zien op sociaal en veiligheidsgebied. De verenigingen bieden de gemeente de kans om 

het contact met de inwoners te verstevigen. De VVD wil dat de gemeente regelmatig bijeenkomsten 

organiseert met de buurtverenigingen om informatie en goede voorbeelden te delen. De gemeente 

treedt hierbij faciliterend en stimulerend op. Daarnaast is het voor de gemeente belangrijk om goed 

aangesloten te zijn bij de grote groep expats die Wassenaar rijk is. Zij vormen een voor Wassenaar 

unieke groep en geven mede invulling aan het unieke internationale karakter van ons dorp. Door 

actief contact met deze groep te onderhouden kan de gemeente hun internationale kennis en 

ervaring benutten en goede voorbeelden uit het buitenland ophalen. 

Verkeer in Wassenaar 

Het verkeer in Wassenaar loopt vast, mensen kunnen het dorp niet in, uit en door. Dat is een groot 

probleem, voor inwoners en voor ondernemers. Er ligt een grote uitdaging om de doorstroming van 

verkeer en het tegengaan van sluipverkeer in balans te brengen. De VVD wil bereikbaarheid in en 



rond Wassenaar, met behoud van het groene karakter en de leefbaarheid van het dorp. Bovendien 

moet de veiligheid voor fietsers en voetgangers gewaarborgd zijn. 

De VVD wil een structurele oplossing voor de hinder van de A44/N44 en serieus werk maken van 

plannen voor de ondertunneling van de Rijksstraatweg. Hierdoor kan het verkeer beter doorstromen 

richting Den Haag en Amsterdam. Dit gaat de opstoppingen in het dorp tegen, vermindert 

geluidshinder en verbetert de luchtkwaliteit. De VVD Wassenaar zal in regionaal verband optrekken 

met de VVD-netwerken van Den Haag en Leiden om deze plannen op nationaal niveau bovenaan de 

agenda te krijgen. Dat is onmisbaar voor de noodzakelijke investeringen in onze infrastructuur. 

De VVD wil direct het Rozenplein aanpassen om een einde te maken aan de opstopping in de spits. 

Om dit te bereiken moeten allereerst de verkeerslichten beter worden afgesteld. Daarnaast wordt 

het fietsverkeer van de rotonde verplaatst naar westelijke zijde van de Deijlerweg. Hierdoor gaan 

fietsers langs de rotonde in plaats van er overheen. Dit is veiliger voor de fietsers en het verkeer kan 

beter doorstromen richting A44/N44. De VVD vindt dat bij de aanleg van de Rijnlandroute, die een 

aantal  jaren gaat duren, aandacht moet zijn voor mogelijke bereikbaarheids- en 

doorstromingsproblemen van Wassenaar. Deze moeten in overleg met de provincie worden 

ondervangen. 

Vanwege de vele fietsers, senioren en kinderen in ons dorp is het van belang dat stoepen, wegen en 

fietspaden optimaal worden onderhouden. Wegwerkzaamheden zijn dus van belang. Maar de VVD 

wil een einde aan het oerwoud aan omleidingsborden van de afgelopen jaren en aan het stelselmatig 

uitlopen van de werkzaamheden. Dit kan door stevige contractafspraken te maken met de 

uitvoerders, ook over de consequenties als er niet binnen de afgesproken planning wordt 

opgeleverd. De gemeente zorgt er op die manier voor dat bedrijven zich aan de afspraken houden en 

de overlast voor de inwoners tot een minimum wordt beperkt. Vanwege de vele fietsers wil de VVD 

dat alle fietspaden veilig zijn. Aan onveilige situaties, zoals op de Van Starrenburglaan en in het 

duingebied, wordt zo snel mogelijk een eind gemaakt.  

Bestuur in Wassenaar  

Wassenaarders moeten kunnen vertrouwen op een kundig en efficiënt bestuur. De VVD vindt dat de 

burgemeester en wethouders een sterke betrokkenheid met Wassenaar moeten hebben. Vanuit 

deze betrokkenheid moeten zij een sterke vertegenwoordiger van ons dorp naar buiten toe zijn en 

nauwe banden onderhouden in de regio. En vanuit deze betrokkenheid moet het bestuur actief in 

contact zijn met de inwoners. De VVD wil daarom dat de gemeente de communicatie over 

werkzaamheden en afvalinzameling dus niet uitbesteedt aan uitvoerders, maar dit zelf doet. De 

communicatie vanuit de gemeente is volledig en duidelijk. Bewoners worden tijdig en dus niet tijdens 

de vakantieperiodes geïnformeerd over projecten, zodat inspraak mogelijk is. Bij (bouw)projecten 

onderhoudt de gemeente actief contact met de direct betrokkenen zoals buurtbewoners. 

Het college en de gemeenteraad zijn het aan hun inwoners verplicht dat regels helder zijn, dat gelijke 

gevallen gelijk worden behandeld en dat afspraken transparant tot stand komen. De VVD vindt het 

van groot belang dat de gemeente zich dienstverlenend opstelt. De verbinding met de wijken moet 

beter en efficiënter. De ambtenaren die zich met de wijken bezig houden vormen de schakel tussen 

de gemeente en de buurtverenigingen. Zij moeten als wijkambtenaar weten wat er leeft en beter 



bereikbaar zijn. Via digitale dienstverlening en het gebruik van buurtapps  worden direct 

betrokkenen snel en gericht op de hoogte gesteld.  

De VVD wil ook dat mensen eenvoudig digitaal zaken kunnen doen met de gemeente. Hiervoor sluit 

de gemeente aan op een geschikte digitale inlogmethode zoals iDin, de nieuwe manier van 

vertrouwd online identificeren. Het doen van aangifte van geboorte of overlijden, het aanvragen van 

een gehandicaptenparkeerplaats of het simpelweg zien hoe het staat met een aanvraag of verzoek: 

de VVD wil dat dit digitaal mogelijk is. Voor degenen die dat willen, blijft het mogelijk om zaken te 

doen aan de balie van de gemeente in het dorp. Paspoorten en rijbewijzen kunnen op bestelling aan 

huis worden bezorgd op een tijdstip naar keuze van de aanvrager. 

De gemeente moet zelf ook aantrekkelijk blijven voor starters met enthousiasme en ambitie voor ons 

dorp. De VVD wil daarom dat de gemeente beziet of er een traineeprogramma voor startend talent 

kan worden opgezet. Met een gezonde mix aan talentvolle ambtenaren kan de dienstverlening aan 

Wassenaarders verder worden verbeterd. 

Toekomst van Wassenaar 

De zelfstandigheid van Wassenaar is een onderwerp dat veel mensen raakt en waar veel discussie 

over is. Voor de VVD is het uitgangspunt: ‘Toekomst in eigen hand!’ De VVD vindt dat het 

gemeentebestuur te allen tijde moet inzetten op wat goed is voor de inwoners van Wassenaar. Zoals: 

onverminderde invloed op de eigen leefomgeving en dorpsinrichting, een herkenbare 

volksvertegenwoordiging dichtbij de inwoners en de beste gemeentelijke dienstverlening tegen de 

laagste lasten. Voor de VVD staat de dienstverlening aan de inwoners voorop.  

De gemeente moet in staat zijn om de taken uit te voeren op een manier die je van een moderne 

overheid mag verwachten. Om regie op de eigen toekomst te voeren is volgens de VVD in elk geval 

nodig: een stevig bestuur en een transparante, goed functionerende werkorganisatie, duurzame 

financiën en een sterke visie op brede samenwerking in de regio. Wassenaar kan zich dan als 

zelfbewust groen woondorp nog veel beter profileren. Dat versterkt onze unieke positie als 

hofleverancier van een top vestigingsklimaat in de Haagse en Leidse regio en houdt ons dorp 

levendig. 

Financiën in Wassenaar 

De VVD staat voor een verantwoord financieel beleid. De algemene reserve, onze spaarpot, hebben 

we in het verleden opgebouwd. Daar hebben we nu allemaal profijt van en dat moeten we ook 

doorgeven aan de volgende generatie. De gemeente moet daarom stoppen met teveel geld uitgeven. 

De VVD wil, net als de provincie, dat de gemeente begrotingen maakt die sluitend zijn. Zonder 

boekhoudkundige trucs en waarbij de hoogte van de lopende uitgaven wordt begrensd door de 

inkomsten van de gemeente. En dit betekent ook kritisch kijken naar het nut en de noodzaak van de 

uitgaven. De VVD vindt dat er altijd een transparante afweging moet zijn tussen het algemeen belang 

en de bijbehorende kosten. De VVD zet in op de laagst mogelijke lasten voor de Wassenaarders. Dat 

betekent ook dat de gemeente scherp naar de eigen efficiency kijkt, waardoor bijvoorbeeld de 

kosten van de bouwleges omlaag kunnen. 

Het subsidiebeleid van de gemeente ondersteunt vele initiatieven. De VVD vindt het belangrijk dat 

deze subsidies een concrete bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Toekenning vindt 



daarom gericht plaats aan organisaties die de opdracht waar Wassenaar met name voor staat in het 

sociaal domein ondersteunen. Samenwerking door organisaties om meerwaarde te leveren wordt 

gestimuleerd en dubbelingen in het subsidiebeleid worden geschrapt.  

Het is belangrijk dat Wassenaar een aantrekkelijk dorp blijft. De VVD staat daarom positief tegenover 

langetermijninvesteringen zoals bijvoorbeeld een nieuwe sporthal, het opknappen van de Paauw en 

het ondertunnelen van de Rijksstraatweg. Deze kunnen uit de algemene reserve worden 

gefinancierd. Onderhoud en exploitatie moeten vervolgens uit de lopende begroting worden betaald. 

Besluiten over verkoop of grootschalige renovatie van panden die de gemeente in eigendom heeft, 

zoals de Warenar, moeten worden genomen op basis van een goed doordacht en gedragen 

accommodatiebeleid. Het is daarom van belang dat de gemeente met alle betrokken organisaties en 

verenigingen de ruimtebehoefte op korte en lange termijn in kaart brengt. Vanzelfsprekend maken 

toekomstige kosten voor onderhoud en exploitatie deel van uit van het accommodatiebeleid. 

Ondernemen in Wassenaar 

Wassenaar heeft enkele grote en veel midden- en kleinbedrijven. Onze winkels en bedrijven leveren 

een grote bijdrage aan de lokale economie en de levendigheid van ons dorp. De VVD vindt dat zij de 

vrijheid moeten hebben om te kunnen ondernemen. De noodzakelijke regelgeving moet daarom tot 

een minimum worden beperkt en vergunningen moeten beter en sneller worden verwerkt. Winkels 

moeten goed bereikbaar zijn en er is parkeergelegenheid voor zowel fiets als auto.  

De VVD wil dat de gemeente overlegt met Defensie over het uitbreiden van Maaldrift om meer 

ruimte te bieden aan onze ondernemers. Het ondernemersbeleid is aan de ondernemers zelf. Maar 

om de dienstverlening vanuit de gemeente te vereenvoudigen wil de VVD dat er één aanspreekpunt 

voor ondernemers komt. 

Wassenaar is door de ligging en door de vele recreatiemogelijkheden een fantastisch dorp. Het is de 

taak van de gemeente om dit beeld van Wassenaar uit te dragen. Het faciliteren van onze recreatieve 

bedrijven door lagere lasten, minder regels en samenwerking met de omliggende gemeenten, moet 

zorgen voor een aantrekkelijk aanbod voor toeristen en strand- en natuurliefhebbers. Wel moeten 

de bedrijven zich houden aan regels rondom overlast. De VVD vindt dat de rol van de gemeente zich 

moet beperken tot het ondersteunen van goede initiatieven en evenementen. Het is geen taak van 

de gemeente om zelf evenementen te organiseren. Dat kunnen onze Wassenaarse organisaties 

uitstekend zelf. 

Ondersteuning in Wassenaar 

Sinds 2015 heeft de gemeente er belangrijke taken in het sociale domein bij gekregen, die eerder 

door het Rijk en de provincie werden gedaan. Dat zijn taken op het gebied van jeugd, zorg en arbeid. 

Dit is een grote verantwoordelijkheid, het gaat om kwetsbare groepen en om veel geld: een derde 

van het gemeentebudget gaat naar het sociaal domein. Door al deze taken bij de gemeente te 

beleggen, kan er beter worden ingezet op wat er specifiek binnen Wassenaar aan ondersteuning 

nodig is. De regiefunctie van de gemeente is hiervoor van wezenlijk belang, als schakel tussen de 

persoon of het gezin waar zorg nodig is en de hulpverleners. De VVD wil dat deze regiefunctie sterk 

wordt verbeterd, zodat iedereen weet waar hij terecht kan. Door problemen snel in kaart te brengen, 

wordt stapeling van problemen binnen één huishouding voorkomen. En door eigen kracht en 



netwerk van mensen zoveel mogelijk aan te spreken, blijft er ruimte om inwoners te ondersteunen 

waar dat noodzakelijk is. De gemeente moet sturen op een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet 

van zorg en ondersteuning. De VVD wil dat de gemeente hiervoor duidelijke afspraken maakt met 

zorgverleners. Wassenaar moet een professionele partner bij het inkopen van zorg zijn. De criteria 

waaraan de kwaliteit van de zorg wordt afgemeten moeten vooraf voor alle partijen helder zijn. De 

mantelzorgers en vrijwilligers zijn een essentiële  en waardevolle schakel in de totale ondersteuning. 

De VVD wil dat zij zo goed mogelijk worden ondersteund. Hun inzet telt, het aanbod van 

zorgverleners moet hierop inspelen zodat overlap in activiteiten wordt voorkomen. 

Ouderen 

Hoe fijn is het als je zo lang mogelijk thuis in je vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Dat kan 

alleen als er vitale organisaties zijn om waar nodig thuiszorg te verlenen. Als het zelfstandig wonen 

niet meer gaat, vindt de VVD dat er in Wassenaar verpleeghuiscapaciteit moet zijn om zoveel 

mogelijk in de eigen omgeving opgenomen te worden. Zo kan professionele zorg in aanvulling op de 

mantelzorg worden verleend. De VVD wil dat de gemeente een plan maakt hoe sociaal isolement van 

ouderen in Wassenaar kan worden voorkomen. Sport en een actief verenigingsleven kunnen hierbij 

helpen. 

Jeugd 

De jeugdzorg in Wassenaar is goed georganiseerd. Dat is mede het resultaat van goede 

samenwerking met scholen, politie en het verenigingsleven. De VVD vindt dat verenigingen zoals 

sportclubs en scouting intensiever door de gemeente kunnen worden betrokken. Het ophalen en 

benutten van signalen vanuit deze actieve verenigingen levert een bijdrage aan jeugd- en 

jongerenprogramma’s en aan het vroegtijdig signaleren van problemen. De VVD wil dat drank- en 

drugsmisbruik onder Wassenaarse jongeren wordt aangepakt. 

Werk 

Het hebben van een baan zorgt voor eigenwaarde, economische zelfredzaamheid en betrokkenheid 

bij de samenleving. De VVD vindt het daarom van belang om mensen, jong en oud, op weg te helpen 

naar werk. Via scholing, re-integratie en regionale bemiddeling. Het werkgeversservicepunt moet 

zorgen voor een goede samenwerking met werkgevers binnen en buiten Wassenaar en met de 

verschillende arbeidsmarktregio´s en met andere gemeenten. De VVD wil dat de gemeente stuurt op 

het slechten van de drempels naar werk en van mensen met een bijstandsuitkering een actieve 

bijdrage naar vermogen vraagt.  

Duurzaamheid in Wassenaar 

Duurzaamheid draagt bij aan het behoud van onze gemeente voor toekomstige generaties. Vanuit de 

verantwoordelijkheid om de klimaatdoelen te halen wil de VVD duurzaamheid in Wassenaar 

stimuleren. De VVD wil dat de gemeente daarom meedenkt met inwoners die een goed initiatief 

hebben. Het benutten van schooldaken voor het plaatsen van zonnepanelen, georganiseerd vanuit 

de wijk, is hier een goed voorbeeld van. De gemeente kan inwoners ondersteunen die op het gebied 

van duurzaamheid iets willen doen. De VVD vindt dat de gemeente een belangrijke aanjaagrol kan 

vervullen bij nieuwe initiatieven zoals “Woonabonnement” in Wassenaar. Bij dit Woonabonnement 

zorgen huiseigenaren, energiemaatschappijen en bouwbedrijven samen voor het beter isoleren van 

huizen. De energiemaatschappij financiert de verbouwingskosten, de huiseigenaar draagt deze af via 



zijn energierekening. Hierdoor zijn grote investeringen in duurzaamheid van de woning betaalbaar. In 

de regio zet de gemeente in op het rijden met milieuvriendelijke bussen. 

De gemeente zelf moet waar mogelijk en financieel verantwoord kiezen voor duurzame oplossingen. 

Zoals een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid van de gemeente, het hergebruik van 

materialen bij bouwprojecten en het denken vanuit energieneutraliteit bij nieuwbouw. Bij de 

aanbesteding van bouwprojecten heeft de energieneutrale oplossing de voorkeur. En bij de reguliere 

vervanging van de auto’s van de Werkorganisatie Duivenvoorde opteert de gemeente voor 

milieuvriendelijke auto’s. 

Ook de afvalinzameling in Wassenaar moet duurzaam en toekomstbestendig zijn. De VVD wil voor 

alle Wassenaarders een goede dienstverlening tegen betaalbare heffingen. Om deze goede 

dienstverlening te garanderen vindt de VVD dat de gemeente veel steviger moet sturen op de 

afvalinzameling. En vooral op een manier van afvalinzameling die past bij ons dorp. Als dat niet met 

het huidige Avalex kan, kiest de VVD voor een beter alternatief. 

Veiligheid in Wassenaar 

Wassenaar is een fijn dorp om te wonen en werken. Daarbij is veiligheid van groot belang. Inbraken, 

ongelukken in het dorp en aan het strand en het langer thuis wonen van ouderen zorgen voor druk 

op de hulpverlening. De VVD vindt daarom dat het veiligheidsapparaat van politie, brandweer, 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en Reddingsbrigade van hoog niveau 

moet zijn. Hulpverlening moet snel op gang komen en goed zijn toegerust. De VVD vindt het 

belangrijk dat normen zoals aanrijtijden ook in de toekomst gehaald blijven worden.  

Er zijn helaas veel auto- en woninginbraken in Wassenaar. Binnen de wijken zijn de bewoners zelf via 

buurtapps heel actief in het signaleren van potentiële veiligheidsrisico’s. Dit vindt de VVD een heel 

goed initiatief, in aanvulling op het succes van de wijkagent. De gemeente moet actiever het Politie 

Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) onder de aandacht brengen van (nieuwe) inwoners. Met elkaar 

kunnen we het aantal woninginbraken verder terug brengen. 

Veel Wassenaarders storen zich aan onbeschoft gedrag. Het gebrek aan handhaving vanuit de 

gemeente draagt hier aan bij. De VVD wil dat de gemeente meer en actiever gaat optreden tegen dit 

soort gedrag: het niet opruimen van hondenpoep, het veroorzaken van geluidsoverlast, 

foutparkeren, fietsen op voetpaden, illegaal bouwen en het weggooien van afval op plaatsen waar 

dat niet hoort. 

De VVD wil dat het digitale beleid een speerpunt van de gemeente wordt. Digitale veiligheid is 

daarbij een belangrijk onderwerp. Zowel op het gebied van cyber-security, het tegengaan van digitale 

inbraken en datalekken als rond de bescherming van de privacy en gegevens van haar inwoners. Dat 

betekent dat de systemen waarmee de gemeente werkt veilig moeten zijn en dat alle ambtenaren 

alert moeten zijn op de risico´s van het werken met persoonsgegevens. De VVD wil dat de gemeente 

stopt met het verstrekken van gegevens aan zogeheten ‘vrije derden’.   


