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Inleiding.
Wat hebben we bereikt
De Wassenaarse VVD is blij dat de gemeente in de 
afgelopen bestuursperiode in rustiger vaarwater is 
gekomen. Met een Kroonbenoemde burgemeester 
zijn wij het zelfstandige dorp dat wij zo graag willen 
zijn en kunnen we het Wassenaarse karakter 
van ons dorp behouden. De ingeslagen weg van 
koers houden en blijven werken aan een beter 
Wassenaar zorgen voor een financieel stabiele 
en solide gemeentebegroting en de ruimte om 
te blijven investeren in de maatschappelijke 
voorzieningen.

De afgelopen raadsperiode zijn onze landgoederen 
in oude glorie hersteld en is de buitenkant van 
raadhuis De Paauw gerenoveerd. Verder is 
bereikt dat we overstappen op nascheiding van 
huishoudelijk afval. De grijze container wordt weer 
wekelijks geleegd, maar etensresten moeten in het 
vervolg wel in de groenbak. We zorgen ervoor dat 
er ook bij appartementencomplexen groenbakken 
komen.

Plannen komende periode
De Wassenaarse VVD zorgt voor het behoud van 
een aantrekkelijk groen dorp met een uitstekend 
voorzieningenniveau. Het dorp is schoon en 
goed bereikbaar. Het dorp kent levendige 

winkelgebieden waar winkelen en horeca elkaar 
mooi versterken. De toevoeging van een Historisch 
Museum Wassenaar zou een verrijking voor 
ons dorp zijn. Wassenaar is een oase met veel 
sportfaciliteiten en recreatiegebieden voor jong en 
oud. Wassenaar is de groene long van de regio en 
daar is de Wassenaarse VVD zuinig op.

Wassenaar blijft de beste woongemeente van 
Zuid-Holland. De gemeente luistert naar inwoners 
en ondernemers en opereert klantvriendelijk. Onze 
inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van 
hun gemeente.

De Wassenaarse VVD weet dat Wassenaar 
geen eiland is en speelt een actieve, positieve 
rol in de regio. Een voorbeeld daarvan is dat de 
verkeersproblemen van de N44 en de N441 alleen 
kunnen worden opgelost in samenwerking met de 
regio en de provincie.

Samenwerken waar dit nuttig is en zelf doen wat 
je kunt, met gezond verstand en heldere kaders. 
Daar gaan we voor! Bij de Wassenaarse VVD gaan 
vrijheid en (eigen) verantwoordelijkheid hand in 
hand, zonder sociale rechtvaardigheid uit het oog 
te verliezen.
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Samenwerking 
tussen inwoners 
en gemeente.

Hoewel we hierin een “kleine speler” zijn zorgen wij 
ervoor dat het Wassenaarse geluid goed, kundig 
en constructief wordt vertegenwoordigd voor 
maximale impact. Met de juiste ondersteuning 
vanuit het ambtenarenapparaat moet het 
gemeentebestuur optimaal toegerust zijn om grip te 
houden op de samenwerkingsverbanden. Jaarlijks 
worden alle gemeenschappelijke regelingen 
beoordeeld. De Wassenaarse VVD kiest ervoor 
om onze ambtelijke organisatie veel op eigen 
kracht te laten doen. We zetten extern onderzoek 
alleen in als de aanwezige gemeentelijke expertise 
aantoonbaar tekortschiet. Door vanuit toegepast 
gezond verstand en minder bureaucratisch te 
werken wordt onze ambtelijke organisatie beter, 
de gemeente een aantrekkelijke werkgever en 
efficiënter om te besturen.

Met een open bestuurscultuur is er transparante 
besluitvorming en zijn zowel het college 
als de ambtenaren goed benaderbaar. Het 
gemeentekantoor verhuist naar de Paauw. Voor 
laagdrempelige dienstverlening wil de Wassenaarse 
VVD dat iedereen in een gemeentewinkel zowel 
digitaal als fysiek actuele informatie kan ophalen 
en afspraken kan maken met het bestuur van ons 
mooie dorp. Een gemeentewinkel in het winkelhart 
van Wassenaar met ruime openingstijden draagt 
bij aan een betere communicatie tussen het 
bestuur aan de ene kant en de inwoners en 

ondernemers aan de andere kant. Daarom zetten 
we in op medewerkers in de gemeentewinkel die 
informatie kunnen verschaffen en vragen in 80% 
van de gevallen direct kunnen beantwoorden. In 
de overige gevallen sturen zij vragen direct door. 
Er komen heldere normen voor beantwoording 
van correspondentie. Brieven worden binnen twee 
weken beantwoord en e-mails worden binnen 
twee werkdagen beantwoord of, ingeval de vraag 
ingewikkelder is, voorzien van een antwoordtermijn 
die dan ook wordt nagekomen. Er wordt goed 
geluisterd naar bewoners en ondernemers.

Er komt een “Fast Lane procedure”, waarin 
voor vergunningaanvragen geldt dat snel 
richtinggevende uitspraken worden gedaan.

Wassenaar is en blijft een zelfstandige gemeente. 
Met een eigen krachtige burgemeester, een 
eigen gemeenteraad en een eigen gemeentehuis. 
Sinds 2021 hebben we weer een eigen ambtelijke 
organisatie. Gelet op de schaal van onze gemeente 
kunnen we niet alle wettelijke taken zelf uitvoeren. 
Hiervoor werken we samen met de regio in 
gemeenschappelijke regelingen.
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We zetten in op meer inwonersparticipatie. 
Voordat projecten worden gestart komt er een 
informatietraject en kunnen ideeën uit de buurt 
worden opgehaald. Deze ideeën worden gebruikt 
bij de besluitvorming door het gemeentebestuur. 
Communicatie vanuit de gemeente naar inwoners 
moet tijdig, betrouwbaar en in heldere taal. Zo 
worden misverstanden voorkomen en neemt het 
wederzijdse vertrouwen verder toe. De nieuwe 
Omgevingswet grijpen we aan als kans om 
inspraak beter te organiseren. De inwoners moeten 
goed geïnformeerd worden over de nieuwe 
Omgevingswet en wat dit voor hen betekent. Ook 
hier kan de gemeentewinkel zijn waarde bewijzen.

De Wassenaarse VVD wil de stem van de jongeren 
betrekken bij lokale besluitvormingsprocessen en 
een jeugdgemeenteraad installeren. Dit kan op 
scholen met spelvormen worden ondersteund 
(bijv. Minecraft). Gastlessen van ondernemers, 
organisaties, raads- en commissieleden kunnen de 
jeugd actiever maken in de politiek. De koppeling 
van de lessen aan ‘levensechte’ opdrachten wordt 
door leerlingen erg hoog gewaardeerd. Hierdoor 
voelen zij zich door de gemeente serieus genomen. 
Dit vormt een belangrijk fundament in de houding 
van leerlingen ten opzichte van hun gemeente en 
zorgt voor een grotere betrokkenheid bij de taken 
van de gemeente. Dat is nodig voor nu en voor 
onze toekomst!



6

Wonen in een 
groene omgeving.
Wassenaar is een groen dorp omringd door groene 
buffers. Daar zijn we zuinig op. De Wassenaarse 
VVD vindt dat goed wonen binnen de gemeente 
bereikbaar moet zijn voor alle lagen van de bevolking. 
In het winkelgebied wordt na de herinrichting van 
het centrum geïnventariseerd welke ruimte voor 
wonen beschikbaar is of kan worden gemaakt. Daar 
hoort ook een passende parkeernorm bij.

Wonen
In overleg met inwoners en de woningcorporaties 
wordt gezocht naar een verstandige mix tussen 
(sociale) huur- en koopwoningen. Er wordt goed 
gekeken naar de wensen van Wassenaarders die 
liever in een ander soort woning in Wassenaar 
zouden wonen. We kijken ook naar het ombouwen 
van daarvoor geschikt maatschappelijk vastgoed.

Voor nieuwe woningen willen wij dat er een 
goede verhouding wordt gezocht tussen sociale 
huurwoningen en andere huur- en koopwoningen. 
Omdat de Wassenaarse VVD wil bouwen voor 
de toekomst van starters en jonge gezinnen 
willen we binnen de bouwplannen ook aandacht 
voor middeldure huurwoningen en middeldure 
koopwoningen. 

We hebben nog acht jaar om de woningbouwopgave 
van 1.000 extra woningen tussen 2020 en 2030 in 
te vullen. Het grootste deel daarvan is al ingevuld 
of gepland. De komende periode zorgen we ervoor 
dat ook de rest ingevuld wordt, zodat we onze 
verantwoordelijkheid in de regio pakken.

Een van de belangrijkste grote locaties voor de 
komende bestuursperiode is het gemeentekantoor 
en de aangrenzende gemeentewerf. De zeer 
vervuilde grond moet zo snel mogelijk worden 
gesaneerd als onderdeel van een integraal 
ontwikkelplan voor dit gebied. Doordat de locatie 
in het hart van ons dorp ligt leent dit zich goed voor 
woningen voor ouderen en voor jongeren die net 
op zichzelf gaan wonen. Dit nieuwe complex moet 
ook starterswoningen bevatten, waar jongeren tot 

30 jaar zelfstandig kunnen wonen.
Op het ANWB-terrein ontwikkelen we een 
voor Wassenaar belangrijke woonlocatie. Het 
karakter van de gebouwen moet passen in de 
buurt en een echt stukje Wassenaar worden. 
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De nieuwe bewoners krijgen een Wassenaars 
adres en gaan gebruik maken van Wassenaarse 
voorzieningen. De buitengebieden zoals Duindigt, 
Kerkehout, Groenendaal en Clingendael moeten 
meer aangehaakt worden in de Wassenaarse 
samenleving. Een eigen accountmanager of 
aanspreekpunt binnen de gemeente kan daarbij 
helpen.

Voor de nieuw te plannen woningbouw zoeken 
we waar nodig naar creatieve mogelijkheden. Dit 
betekent dat er gezocht wordt aan de randen van 
Wassenaar. Daar geven we een kwalitatieve impuls 
waarbij er netto geen groen wordt opgeofferd. 
Ongetwijfeld zijn er locaties waar op creatieve wijze 
woningbouw in combinatie met natuurontwikkeling 
kan worden gerealiseerd. We blijven een oase in 
de Randstad.

Groen
De Wassenaarse VVD vindt dat Wassenaar als 
landgoed aan zee trots moet zijn op al het groen in de 
gemeente. Ons groen is een van de hoofdredenen 
waarom Wassenaar de fijnste woongemeente 
is in Zuid-Holland. Het vele groen is niet alleen 
aantrekkelijk voor onze inwoners maar trekt ook 
toeristen aan. Binnen de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag is Wassenaar uniek vanwege het groen. 
Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met 

zich mee. Het onderhoudsniveau moet Wassenaar 
waardig zijn. In de afgelopen jaren is veel geld en tijd 
geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig 
onderhoud in de publieke landgoederen. Dit 
resulteert in een nog aantrekkelijker buitenruimte, 
waardoor mensen van heinde en verre, maar 
ook uit onze eigen gemeente massaal wandelen 
en fietsen in onze groene gemeente. Vanwege 
de grote aantrekkingskracht hebben we ook de 
verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen. 
Met slimme oplossingen, waaronder actuele 
informatie over de drukte, proberen we de druk 
in volle gebieden te verminderen en mensen 
beter te spreiden. We willen daarmee komen tot 
een goede balans tussen recreatie, bezoekers, 
natuurbehoud en de gerechtvaardigde belangen 
van omwonenden.

De Wassenaarse VVD is van mening dat het 
onderhoudsniveau van de openbare ruimte een 
stap omhoog moet. Inwoners en bezoekers 
hebben een eigen verantwoordelijkheid om 
hun afval op te ruimen en de openbare ruimte 
schoon en aantrekkelijk te houden. Met het 
toegankelijke meldingssysteem van Mijngemeente 
kan iedereen eenvoudig melden wat er mis is. Het 
gemeentebestuur moet elk jaar de snelheid en 
kwaliteit van de afhandeling van meldingen van 
inwoners evalueren en publiceren op de website.
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Wassenaar 
bereikbaar 
houden.

Aanpak sluipverkeer
De Wassenaarse VVD wil een goed evenwicht 
tussen verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming. 
Verplaatsingen binnen Wassenaar door eigen 
inwoners en bezoekers worden niet belemmerd, 
zeker niet op de aangewezen hoofdwegenstructuur. 
Parkeren in het centrum van Wassenaar blijft 
gratis, maar wel met een blauwe zone. Veilig 
fietsen en wandelen wordt gestimuleerd. Daar 
is aandacht voor bij herontwerp, bestrating en 
belijning. Binnen de bebouwde kom worden de 
geldende snelheidslimieten meer gehandhaafd. 
Woongebieden moeten niet geconfronteerd 
worden met hogere aantallen auto’s door de 
straat. Er moet voldoende ruimte zijn om op 
aangewezen plekken, bij bushaltes en dergelijke, 
fietsen te parkeren. Fietsen die lang onbeheerd 
een openbare plek innemen (weesfietsen) worden 
verwijderd.

Rijksstraatweg
De Wassenaarse VVD is nog steeds voorstander 
van ondertunneling van de N44. Zowel bij onze 
buurgemeenten als in de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag hebben wij ons hier hard voor gemaakt. 
Er is echter momenteel geen steun voor een 
dergelijk project in de regio en hiervoor is regionaal 
noch landelijk financiering te krijgen. Daarom wil 
de Wassenaarse VVD dat na openstelling van de 
Rijnlandroute in 2023 de A44 voorbij de afslag 
naar de Rijnlandroute wordt opgewaardeerd tot 
nieuwe N44, en daarnaast ook dat de huidige N44 
wordt opgewaardeerd naar een 50-km weg voor 
lokaal verkeer, de “Royal Park Lane”. Dat bevordert 
de verkeersveiligheid én de doorstroming, onder 
andere bij het Rozenplein. Bijkomend voordeel is dat 
het park “De Horsten” voor voetgangers, fietsers 
en ruiters kan worden verbonden met de parken 

“Backershagen” en “De Paauw”. Daarnaast zetten 
we ons in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
in voor een hoogfrequent Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer verbinding vanuit Den Haag naar Leiden en 
Noordwijk. Aansluiting vinden met een N44 tracé op 
het N206 tracé brengt verdere verbinding tussen 
de grote steden op gang en bevordert het reizen 
met het openbaar vervoer. Ook stimuleren we het 
fietsverkeer over de (snel)fietsroute Via44.

Valkenhorst
Ten noorden van Wassenaar verrijst op de plek van 
het voormalige vliegkamp Valkenburg de nieuwe 
woonwijk Valkenhorst, in de gemeente Katwijk. Daar 
worden in de komende tien tot twintig jaar 5.600 
woningen gebouwd. Er zijn tussen Wassenaar en 
Katwijk bestuurlijke afspraken gemaakt over de 
inpassing van deze nieuwe woonwijk in het gebied. 
De verkeersafwikkeling loopt zoveel mogelijk via de 
N206, de Rijnlandroute. Er blijft een groene buffer 
tussen Wassenaar en Katwijk. De Wassenaarse 
belangen zijn bij de Wassenaarse VVD veilig. Om 
het sluipverkeer te verminderen, maar Wassenaar 
wel goed bereikbaar te houden wil de Wassenaarse 
VVD een doseersysteem aan de Katwijkseweg 
tijdens de spits en een maximumsnelheid van 
50 km/u op het Wassenaarse gedeelte. Door 
snelheidsverlaging worden zowel de doorstroming 
als de verkeersveiligheid verbeterd.

De Wassenaarse VVD verwelkomt al het verkeer 
dat iets in Wassenaar komt halen of brengen. Het 
andere verkeer dient zoveel mogelijk gebruik te 
maken van het Rijkswegennet. 
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Een verantwoord 
huishoudboekje.
De Wassenaarse VVD draagt verantwoordelijkheid 
voor het gemeentelijke huishoudboekje. De 
afgelopen jaren zijn tekorten weggewerkt. Er is een 
meerjarig structureel sluitende begroting zonder 
open eindes. Structurele uitgaven moeten gedekt 
worden door structurele inkomsten. 

De verschillende openeinderegelingen zoals 
de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) zorgen voor grote druk op 
de exploitatiemogelijkheden voor de gemeente. 
De gelden die vanuit het Rijk beschikbaar worden 
gesteld zijn niet toereikend. Daar komt nog bij dat 
het Rijk op een andere manier landelijke gelden 
over gemeenten gaat verdelen, wat ten nadele 
van Wassenaar zal uitpakken. Als het Rijk meer 
verwacht maar minder uitkeert, dan moeten we 
waar mogelijk slimme oplossingen bedenken. 
De Wassenaarse VVD kiest namelijk wel voor het 
handhaven van het huidige voorzieningenniveau 
dat we moeten betalen uit de lopende rekening. De 
bibliotheek en het zwembad blijven hier open en 
het dorp blijft schoon. Er komt een nieuwe sporthal. 
De Warenar blijft ons dorpshuis en een belangrijke 
culturele voorziening met een gevarieerd aanbod. 

Pas als het echt niet anders kan gaan de lokale 
lasten omhoog. Voor het realiseren van nieuwe 
maatschappelijke voorzieningen mogen de 
reserves worden aangesproken of leningen 
worden afgesloten. We lenen niet voor lopende 
uitgaven en sparen voor toekomstige vervanging 
zodat de gemeentelijke spaarpot in stand blijft.

Hondenbezitters betalen hondenbelasting. Het is 
oneerlijk dat katten en paarden niet belast kunnen 
worden. De hondenbelasting levert de gemeente 
€175.000 per jaar op. De Wassenaarse VVD 
verwacht dat het Rijk de hondenbelasting afschaft 
en gemeenten daarvoor adequaat compenseert. 
Voor hondenbezitters geldt een opruimplicht, 
maar de gemeente moet de hondenpoepbakken 
wel tijdig legen zodat er geen excuus is voor de 
opruimplicht. Ook paardenpoep op de openbare 
weg moet opgeruimd worden, mensen ergeren 
zich vreselijk aan die rommel. Om de overlast van 
hondenpoep te beperken zorgen we er verder 
voor dat op beruchte locaties regelmatig met 
een hondenpoepstofzuiger wordt opgeruimd. De 
handhaving van de opruimplicht moet beter. Wat 
ons betreft mag de gemeenteraad hoge boetes 
vaststellen. Ervaringen elders leren dat dit helpt!



10

Veiligheid, 
handhaving en 
aanpak overlast.
Inwoners moeten zich dag en nacht veilig voelen 
in Wassenaar. Dat speelt een belangrijke rol bij de 
vestigingskeuze van de internationale gemeenschap 
die Wassenaar rijk is. Een eigen politiebureau 
en brandweerkazerne met korte aanrijtijden bij 
problemen dragen bij aan de veiligheid.

We zijn voor minder regels en voor meer handhaven 
van resterende regels. Zo moeten er bijvoorbeeld 
meer verkeerscontroles komen. Maar inwoners 
moeten hierin ook hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Communicatie en voorlichting kunnen 
daarbij helpen. De dereguleringsagenda wordt 
voortgezet en de uitbreiding van de boa capaciteit 
blijft in stand. Er moet meer aandacht besteed 
worden aan de aanpak van overlast in het 
algemeen en drugsoverlast in het bijzonder.

Vroege signalering is van belang om preventief 
te kunnen handelen op het gebied van sociale 
problematiek en criminaliteit. Vaak begint dat al 
op school. Daar kan het vroeg signaleren van 
structureel verzuim, bijvoorbeeld in het primair 
onderwijs, voorkomen dat leerlingen op latere 
leeftijd uitvallen. De Wassenaarse VVD vindt het 
een goed idee als het Regionaal Bureau Leerplicht 
samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin 
met vaste regelmaat spreekuren organiseren op 
scholen die dat willen . Hierdoor kan bij schooluitval 
hulp worden geboden. Bij het ontwijken van hulp 
kan het Regionaal Bureau Leerplicht repressief 
gaan optreden.
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Samen verder  
met ondernemers.
Wij stimuleren ‘koop lokaal’ en ondersteunen graag 
de initiatieven om lokaal gekochte artikelen ook 
lokaal op duurzame wijze bij klanten te bezorgen. 
Dat geldt ook voor online aangeschafte artikelen. 
Betere vindbaarheid van lokale ondernemers op het 
internet kan helpen. 

De Wassenaarse VVD vindt dat winkeliers zich 
vanuit hun eigen kracht moeten inzetten voor een 
levendige dorpskern waar je heerlijk kunt winkelen. 
Bij de herinrichting van het winkelgebied moet 
zo min mogelijk overlast leidend zijn. De winkel 
moet immers altijd open kunnen blijven tijdens 
de verbouwing. Dit vereist een slimme planning in 
overleg met de winkeliers en bewoners waarbij ook 
rekening gehouden wordt met (school)vakanties. 
Winkeliers moeten zoveel mogelijk zelf kunnen 
bepalen wanneer ze open zijn.

Bezoekers zijn welkom in Wassenaar. In winkels, 
horeca, via Airbnb, op campings, op het strand 
en in pretparken. Deze bezoekers zorgen voor 
levendigheid in het centrum en leveren een 
bijdrage aan de lokale economie en zorgen voor 
vele honderden banen voor Wassenaarders. 

Bezoekers moeten zich wel aan de regels houden 
en overlast voor inwoners moet zoveel mogelijk 
beperkt worden (denk aan Meijendel of de 
Tinadagen). Afval wordt opgeruimd en het strand 
blijft schoon. Er is respect voor flora en fauna. Het 
strand blijft een familiestrand. De Wassenaarse 
Slag is een belangrijk visitekaartje van Wassenaar, 
en de entree verdient verdere verbetering.

Met betrekking tot Duinrell zou de Wassenaarse 
VVD graag zien dat de ingang wordt verplaatst 
richting de Katwijkseweg zodat het autoverkeer 
naar Duinrell langs die kant kan binnenkomen en 
vertrekken. Dat geeft minder overlast in het dorp. 
Een alternatief kan zijn om bij de uitrit van Duinrell 
alleen linksaf toe te staan zodat het verkeer via de 
hoofdwegenstructuur geleid wordt.
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Betaalbare 
energietransitie.

In de praktijk betekent dit dat de eigenaar van een 
vooroorlogse woning zonder spouwmuur het al 
fantastisch gedaan kan hebben bij energielabel 
E, terwijl de eigenaar van een nieuwbouwwoning 
met energielabel B nog lang niet klaar is. Een mooi 
voorbeeld van verduurzaming zijn de woningen in 
Kerkehout, aan de Hofcampweg en de flats aan de 
Van Duivenvoordelaan.

Nederland heeft in 2015 het klimaatverdrag van 
Parijs ondertekend. Daarmee heeft ons land zich 
verplicht tot het nemen van maatregelen om 
het CO2-niveau terug te dringen om daarmee 
een bijdrage te leveren aan de reductie van het 
opwarmen van de aarde. Dit vertaalt zich in een 
landelijk klimaatakkoord wat moet leiden tot een 
CO2-reductie in 2030 van 55 procent ten opzichte 
van 1990. Hierbij staat in Wassenaar de transitie van 
warmtevoorziening van de huizen centraal, met als 
lange termijn doelstelling (2050) het vermijden van 
het gebruik van fossiele brandstoffen. De meeste 
wijken in Wassenaar kunnen echter niet van het 
gas af. Daar zal na 2030 waterstofgas het huidige 
aardgas kunnen vervangen. Op deze manier geven 
we op een verantwoorde wijze invulling aan de 
verduurzamingsopgave. Voor Raadhuis De Paauw 
zetten we in op een zonnebloem (zonnepanelen) 
die meedraait met de zon en energie opwekt. 

De verduurzaming gebeurt stap voor stap, in lijn met 
de technische ontwikkelingen en zonder de burger 
op onnodige kosten te jagen met een redelijke 
terugverdientijd en zonder dwang. We hebben 

Op het gebied van duurzaamheid geeft de 
gemeente het goede voorbeeld. Bij (vervangings-) 
investeringen worden alle verduurzamings- 
maatregelen genomen die zich binnen 20 jaar 
terugverdienen. Zonder afbreuk te doen aan ons 
cultuurhistorisch erfgoed. We stimuleren inwoners 
om dat ook te doen en helpen bij lokale initiatieven die 
bijdragen aan bewustwording en verduurzaming. Dit 
doen we uit bestaande (communicatie) budgetten.
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enige tijd, maar moeten wel bij elke maatregel 
ten aanzien van bouw, verbouw of inrichting van 
de huizen rekening houden met de doelstelling. 
Door nu de juiste en haalbare stappen te zetten, 
kunnen we op korte termijn de vruchten al plukken. 
Wat is er mooier dan een lage energierekening 
als het huis goed is geïsoleerd en zonnepanelen 
grotendeels in het elektriciteitsgebruik voorzien? 
Isoleren van muren, ramen, vloeren en daken zijn 
hierbij belangrijke stappen om het energieverbruik 
te reduceren en in de toekomst met nieuwe 
verwarmingstechnieken te kunnen werken. Ook 
het plaatsen van zonnepanelen moet waar mogelijk 
verder worden aangemoedigd. De gemeente moet 
stimulerend meewerken aan deze maatregelen, die 
de eigenaren en bewoners van de huizen nemen. 
Hierbij zijn voorlichting, faciliteren, ontzorgen en het 
welwillend meewerken aan eventueel benodigde 
omgevingsvergunningen de belangrijkste middelen  
die de gemeente moet gebruiken. De gemeente 
heeft hiervoor heldere spelregels gemaakt waar 
zonnepanelen wel en niet mogen komen. Voor 
het bedrijfsleven in Wassenaar en in de regio 
liggen hier mooie kansen om de eigenaren en 

bewoners te helpen om deze maatregelen uit 
te voeren. Wat geldt voor woningen, geldt ook 
voor bedrijfspanden. Grote dakoppervlaktes zijn 
ideaal voor zonnepanelen en isoleren kan ook 
hier veel opleveren. Op parkeerplaats De Kuil bij 
de Wassenaarseslag wordt gekeken naar een 
passende overkapping met zonnepanelen.

Het gebruik van elektrische auto’s moet de 
gemeente stimuleren door ervoor te zorgen dat 
er op verstandig gekozen plaatsen voldoende 
laadpalen in de openbare ruimte beschikbaar 
zijn. De Wassenaarse VVD zet zich ervoor in dat 
elektrische bussen gaan rijden in het openbaar 
vervoer.

De gemeente heeft zelf een voorbeeldrol te 
vervullen, door het verduurzamen van het 
energiegebruik in gebouwen die eigendom zijn van 
de gemeente of die de gemeente in gebruik heeft. 
Bij de aanbestedingsregels en inkoopvoorwaarden 
kan de gemeente duurzaamheid zwaar mee 
laten tellen. Dat biedt kansen voor Wassenaarse 
ondernemers.
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Zorg en onder-
wijsfaciliteiten.
De Wassenaarse VVD wil het liefst dat alle inwoners 
gelukkig zijn in Wassenaar en verkeren in een zo 
goed mogelijke gezondheid. 

Uiteraard zijn de inwoners daar in eerste instantie 
zelf verantwoordelijk voor. Maar soms lukt dat niet 
altijd. Dan is er een vangnet voor ieder die dat echt 
nodig heeft en die daarvoor niet in eigen omgeving 
terecht kan. Dit vangnet bestaat uit diverse 
organisaties die werkzaam zijn in het sociale 
domein en die hun werkzaamheden uitvoeren in 
samenspraak met alle organisaties onder duidelijke 
regievoering van één organisatie. Bijvoorbeeld 
de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning 
Wassenaar (SMOW) en de Schooladviesdienst 
(SAD) voor wat betreft de jeugd. De Wassenaarse 
VVD wil dat de versnippering en eigen koninkrijkjes 
tot het verleden behoren. De Wassenaarse VVD is 
voorstander van het hebben van een duidelijke en 
eenvoudige route tot toegang voor hulpverlening. 
En bij voorkeur ook een vast aanspreekpunt/
regisseur per gezin. Alleen op die manier kunnen 
onze inwoners die het nodig hebben snel, efficiënt 
en adequaat geholpen worden en voorkomt het 
dat inwoners van het kastje naar de muur worden 
gestuurd en eindeloos opnieuw formulieren 

moeten invullen. Daarmee blijft de zorg ook 
toegankelijk. De Wassenaarse VVD gaat niet op 
de stoel van de professionals zitten. Uiteraard 
houdt de gemeente toezicht op de uitvoering en 
de financiën. De gemeente krijgt vanuit het Rijk 
een uitkering om de taken in het sociaal domein 
uit te voeren. Voor de Wassenaarse VVD is het 
dan ook zaak dat dit bedrag voldoende moet zijn 
om de taken uit te voeren. De laatste jaren zijn er 
flinke tekorten ontstaan. Deze worden gedeeltelijk 
gecompenseerd voor de komende jaren. Of het 
budget voldoende is hangt af van een goede 
uitvoering van de taken. 

Wij zijn voorstander van een vrijwillige eigen 
bijdrage voor jeugd- en ouderenzorg, mensen 
hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Deze vrijwillige eigen bijdrage wordt gevraagd 
aan degenen die zich dat kunnen veroorloven en 
draagt ook bij aan het bewustzijn dat zorg duur is.



15

Omdat Wassenaar vergrijst neemt de zorgbehoefte 
toe. De Wassenaarse VVD wil daarom het 
gezondheidscentrum uitbreiden, zodat inwoners 
niet hoeven te reizen naar omliggende gemeenten. 
De VVD in Wassenaar steunt het streven van de 
VVD Den Haag om de HMC locatie Bronovo te 
behouden. Dit  ziekenhuis vervult niet alleen een 
functie voor het Benoordenhout, maar ook voor 
Wassenaar. We steunen het behoud van deze 
zorglocatie, waarbij zoveel mogelijk zorgfaciliteiten 
worden voortgezet.

Zowel jongeren als ouderen willen dat de zorg 
een duidelijke toegang heeft. Eén loket voor 
jongeren en één loket voor ouderen met één 
regisseur per gezin kan de doelmatigheid van de 
inzet verbeteren. Ons doel is dat alle inwoners van 
Wassenaar, huisartsen, scholen, mantelzorgers, 
ouders, verenigingen en wijkagenten weten waar 
ze zijn moeten. Zo blijft de zorg in ons dorp efficiënt 
en toegankelijk!

Jeugdzorg
De Wassenaarse VVD wil dat de jeugdzorg 
toegankelijk blijft. Dit houdt in dat jongeren snelle 
en adequate zorg kunnen ontvangen. Omdat de 
kosten de afgelopen jaren behoorlijk zijn gestegen 
is beheersing van de kosten nodig, behoud van 
de kwaliteit van de zorg ook. Uitgangspunt moet 
zijn 100 euro ontvangen = 100 euro uitgeven. De 
gemeente krijgt namelijk een uitkering van het 
Rijk voor jeugdzorg. We willen niet meer uitgeven 
dan we ontvangen. We willen dat de jeugdhulp in 
Wassenaar adequaat, efficiënt en onder goede 
regievoering is geregeld, en dat de jeugd die 
professionele ondersteuning nodig heeft op tijd 
wordt geholpen. 

Ouderenzorg
Naarmate mensen ouder worden en de 
gezondheid minder wordt moet daar extra 
aandacht aan worden besteed. Zoals het 
dementievriendelijk maken van Wassenaar. Dat 
betekent bewustwording bij hulpverleners en 
inwoners, eventueel ondersteund door cursussen. 
Tegelijkertijd moet er voldoende aandacht voor 
mantelzorgers komen. Zij verdienen optimale 
ondersteuning bij hun vaak zware taak. Door 
afstemming en samenwerking met de betrokken 

partijen is maatwerk mogelijk. Er moet aandacht 
zijn voor het organiseren van dagactiviteiten die 
toegankelijk zijn voor alle mensen met dementie. Er 
is voldoende en divers aanbod nodig, waarbij ook 
aandacht is voor de beschikbaarheid van vervoer.

Scholen
Het is belangrijk dat alle schoolgebouwen blijven 
voldoen aan de eisen van deze tijd, ook bijvoorbeeld 
op het gebied van ventilatievoorzieningen. 
Goede ventilatievoorzieningen helpen bij 
het beteugelen van het ziekteverzuim onder 
leerkrachten en leerlingen. Er moet rekening 
gehouden worden met de mogelijkheden om 
het gebouw ook buiten schooluren te gebruiken. 
De verduurzamingswensen die scholen in 
het Integraal Huisvestings Plan (IHP) hebben 
aangegeven moeten in de komende periode 
versneld worden gerealiseerd, rekening houdende 
met de uitvoeringscapaciteit van de gemeente. 
Als er besparingen komen op de energierekening 
dan kan dat geld worden uitgegeven aan scholing. 
Binnen de Lokale Energie Strategie verduurzamen 
we daarmee het maatschappelijk vastgoed.

Conform het IHP wordt de Kievietschool 
gerenoveerd. Voor de overige scholen willen we 
vooral dat de plannen van de Jozefschool en de 
Sint Jan Baptist gerealiseerd worden. Een fusie 
en nieuwbouw dragen bij aan een duurzame 
ontwikkeling van die scholen. De oude gebouwen 
kunnen worden gebruikt voor woningbouw, of 
als maatschappelijk vastgoed, waar bijvoorbeeld 
kinderopvang of scholing voor peuters mogelijk 
wordt. 

Wij staan positief tegenover de uitbreidingsplannen 
van de Amerikaanse school op het aangekochte 
terrein van de Deijlerhoeve. De school is een 
belangrijke economische en maatschappelijke 
organisatie die op deze manier in Wassenaar 
kan blijven. Binnen toegestane kaders moeten 
de plannen ook kansen bieden voor alle 
Wassenaarders. Ons dorp, waar het veilig wonen 
is en waar zeer goede voorzieningen zijn zorgt 
ervoor dat internationaal georiënteerde mensen 
graag in Wassenaar willen wonen. Samen met de 
school willen we werken aan een verdere integratie 
van leerkrachten, leerlingen en hun ouders in de 
Wassenaarse samenleving.
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Sport en spel.
Wassenaar is een groen dorp waar veel wordt 
gesport. De gemeente ontwikkelt op korte termijn 
samen met de sportverenigingen een bestuurlijke 
visie op het sportbeleid waarin aandacht is voor de 
actuele uitdagingen voor jong en oud en voor een 
zo efficiënt mogelijk gebruik van de beschikbare 
voorzieningen. 

Wij willen dat het niveau van de sportvoorzieningen 
in Wassenaar op peil blijft, waarbij de diversiteit 
in het sportaanbodbelangrijk is. Zoveel mogelijk 
inwoners moeten kunnen deelnemen aan 
sportactiviteiten. Als gezinnen sport niet kunnen 
betalen wordt vanuit de gemeente of anderszins in 
ondersteuning voorzien.

Wassenaar kent verder een rijk verenigingsleven. 
Met een nieuwe gymzaal aan de Burmanlaan en 
een nieuwe sporthal aan de Dr. Mansveltkade 
doet de gemeente aanzienlijke investeringen in 
sporthuisvesting in Wassenaar. De gemeente daagt 
de samenleving uit om deze nieuwe voorzieningen 
maximaal te gaan benutten. Uitgangspunt is 
dat dit zonder extra subsidies plaatsvindt. De 
binnensportverenigingen vinden hun weg naar de 
nieuwe sporthal. 

In 2015 zijn enkele sportvelden vernieuwd door een 
bijdrage van de gemeente, met de uitdrukkelijke 
inzet om de verenigingen zelf in staat te stellen 
deze na 10 jaar te herstellen te vernieuwen of op 
te knappen. De Wassenaarse VVD vindt dat de 
gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. 
In deze bestuursperiode wordt gekeken naar de 
hiervoor opgebouwde reserves bij de verenigingen 
en naar het niveau van de velden die in 2015 zijn 
opgeknapt. 

Binnen de gemeente hebben we een aantal 
jeugdverenigingen waar in belangrijke mate vorming 
van de jongeren plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan 
scouting en Wassenaarse Reddings Brigade. Daar 
mengen alle lagen van de bevolking en dat zorgt 
voor wederzijds respect. De Wassenaarse VVD 
vindt dat er jaarlijks een bijdrage moet komen om 
“grote” projecten te realiseren op de verschillende 
terreinen van zulke jeugdverenigingen.
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Gemeentelijk 
vastgoed.
Met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed is 
de Wassenaarse VVD van mening dat vastgoed 
dat in eigendom is van de gemeente kan 
worden afgestoten en herontwikkeld mits dat de 
gemeentelijke taakuitoefening niet beïnvloedt 
en de Wassenaarse gemeenschap ten goede 
komt. Een geslaagd voorbeeld daarvan is de 
recente overeenkomst over de Warenar, waar het 
gebouw wordt afgestoten, maar de gemeente 
wel waarborgt dat de culturele activiteiten en de 
dorpshuisfunctie gecontinueerd worden.
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Bijlage.
Verantwoording 
De VVD verkiezingsprogrammacommissie voor het 
verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraads- 
verkiezingen 2022 is ingesteld door het bestuur 
van het VVD lokale netwerk Wassenaar.

De programmacommissie heeft veel gedaan 
om informatie bij inwoners en verenigingen 
te verzamelen. Er is een oproep gedaan in De 
Wassenaarse Krant met de volgende tekst:

“De Wassenaarse VVD is bezig met de 
voorbereiding van het verkiezingsprogramma voor 
de gemeenteraadsverkiezingen die op 16 maart 
2022 gaan plaatsvinden. De commissie die het 
programma voorbereidt staat onder leiding van 
Jan Gieskes en de leden zijn Iwein Borm, Manuel 
Dijkstra, Gerbrand Nijman en Katya Smit.

De commissie is op zoek naar input van 
buurtverenigingen en andere belangstellenden 
in Wassenaar en organiseert daarvoor twee 
bijeenkomsten. De eerste is een digitale 
bijeenkomst op maandag 5 juli vanaf 20:00. Wilt 
u daaraan meedoen dan stuurt u een e-mail naar 
vvdwassenaargr2022@gmail.com en dan sturen 
wij u een digitaal toegangsbewijs waarmee u aan 
de bijeenkomst kunt deelnemen. 

De commissie organiseert ook op vrijdag 9 juli om 
20:00 een fysieke bijeenkomst waar u uw wensen 
voor het verkiezingsprogramma kwijt kunt. Gelet 
op de beperkte zaalcapaciteit moet u zich ook 
hiervoor tevoren aanmelden op het e-mailadres 
vvdwassenaargr2022@gmail.com. Daarna krijgt 
u van ons nadere informatie en een tijdblok 
toegewezen.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om één van de 
bovenstaande bijeenkomsten bij te wonen dan kunt 
u natuurlijk uw inbreng leveren via bovenstaand 
e-mailadres. Met uw inbreng kunnen we rekening 
houden als deze door ons uiterlijk 12 juli 2020 is 
ontvangen.”

Er is een digitale en een fysieke bijeenkomst 
georganiseerd. Buurtverenigingen en andere 
verenigingen zijn afzonderlijk benaderd om hun 
visie te geven. Ook bilaterale bijeenkomsten met 
belangstellende groepen hebben plaatsgevonden. 
Van de geboden mogelijkheden is veel gebruik 
gemaakt. Via de verschillende opengestelde 
kanalen zijn suggesties binnengekomen die de 
commissie heeft gewogen en beoordeeld. Het zal 
duidelijk zijn dat niet elke ingekomen suggestie 
meteen in het programma terecht is gekomen. 

De eindversie van de commissie is aangeboden 
aan het bestuur van het VVD lokale netwerk 
Wassenaar op 1 september 2021.

De commissie hecht eraan om dank uit te spreken 
aan ieder die in welke vorm dan ook een bijdrage aan 
de totstandkoming van dit verkiezingsprogramma 
heeft geleverd.

Samenstelling van de commissie:
Iwein Borm
Manuel Dijkstra
Jan Gieskes (voorzitter)
Hans Mulder
Gerbrand Nijman
Katya Smit

Wassenaar
blijft goed
wordt beter.

#1 "De VVD zorgt voor Wassenaar"

kies

Caroline Klaver-Bouman
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