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Voorwoord 
 
Wijdemeren is een prachtige, zeer waterrijke gemeente met in het (zuid)westen de Loosdrechtse Plassen, in het 
noordwesten de Spiegel- en Blijkpolderplas en ten oosten daarvan de Ankeveense Plassen. Waar recreatie en 
toerisme, zeker nu de economie weer aantrekt, de pijlers van de lokale economie zijn.  
 
De dorpen en kernen van Wijdemeren hebben heel veel ondernemende en betrokken inwoners en ondernemers, een 
bloeiend verenigingsleven en vele vrijwilligers die tal van activiteiten organiseren. Wij zijn trots op onze dorpen en 
kernen en wij koesteren ze. 
 
Wijdemeren gaat spannende en uitdagende jaren tegemoet. Spannend en uitdagend vanwege de door de provincie 
Noord-Holland aangekondigde herindeling van de Gooi en Vechtstreek.  
 
De VVD in Wijdemeren is alleen voorstander van gemeentelijke herindelingen als die uiteindelijk leiden tot één 
gemeente in de Gooi- en Vechtstreek. Ook bij een eventuele tussenfase – enkel fuseren van Wijdemeren met 
Hilversum waar de provincie op aanstuurt - moet het eigene van onze uiteenlopende dorpen en kernen gekoesterd 
blijven, het serviceniveau van de gemeente omhoog en de belastingen omlaag. 
 
Ons verkiezingsprogramma is tweeledig: enerzijds stevige onderhandelingen om onze belangen voor de toekomst 
veilig te stellen, anderzijds alles te doen wat in ons vermogen ligt zolang onze zelfstandigheid voortduurt. Hierna 
volgen onze hoofdvoorwaarden en speerpunten. 

Hoofdvoorwaarden bij de onderhandelingen 
 
〉 Wij willen samen met inwoners, bedrijven en instellingen de opvattingen over en de inzet voor het eigen karakter, 

de leefomgeving (geen hoogbouw), de dynamiek en het perspectief van de dorpen vastleggen. 
 

〉 Er moet één dorpenraad komen waarin alle dorpen en kernen vertegenwoordigd zijn. Een toegankelijke en 
uitnodigende raad met duidelijke taken en bevoegdheden en een toereikend budget. Een dorpenraad met korte 
lijnen tussen inwoners en andere betrokkenen en het gemeentebestuur. 
 

〉 Voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en welzijn in de verschillende dorpen willen wij niet 
alleen behouden maar ook verbeteren en waar nodig vernieuwen. 
 

〉 Zorgtaken zullen worden uitgevoerd via laagdrempelige, goed toegeruste en bereikbare sociale wijkteams. 
 

〉 Recreatie, toerisme, natuur, agrarisch en ander ondernemerschap in ons gebied moeten gewaarborgd worden.  
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Speerpunten tijdens onze zelfstandigheid 
 
〉 Bevorderen en begeleiden van democratie van onderop: zorgen dat inwoners, bedrijven en instellingen zaken 

onderling oppakken en regelen èn waar dit tekort schiet de gemeente die initiatieven en behoeften ondersteunt. 
 

〉 Bevorderen van goed en betaalbaar wonen (geen hoogbouw), zowel huur als koop, vooral in het middensegment. 
Dit creëert doorstroming op de woningmarkt.  
 

〉 Verbeteren van functioneren gemeente. Wij zijn voor een dienstbare overheid die alert, snel, duidelijk en 
zorgvuldig beslist en handelt.  
Voorbeeld: Aanvragers van kleine, simpele vergunningen binnen één dag laten weten of ze een vergunning 
krijgen of niet. 

 
〉 Dorpse gemeenschapsvoorzieningen in tact houden en verbeteren door het actief steunen van initiatieven van 

inwoners. 
 

〉 Koesteren van het goede en openstaan voor het nieuwe als het gaat om cultuur-historische tradities en 
evenementen die eigen zijn aan de dorpen. Zoals de jaarlijkse Sinterklaasintocht en de braderie in de dorpen, 
Hoorn Blazen op Sypesteyn en dorpsfeesten. 

 
〉 Het duurzaam maken van Wijdemeren: o.a. gemakkelijker maken om zonnecellen te plaatsen, zorgen voor 

voldoende oplaadpalen voor elektrische auto’s en elektrische fietsen en gasloos bouwen de norm maken.  
 

〉 Inwoners betrekken bij het veiliger maken van de dorpen. Steun voor initiatieven zoals buurt-WhatsAppgroepen 
en het Waaks programma. 

 
〉 Ruimte geven aan (agrarische) ondernemers op het gebied van ruimtelijke ordening en nevenactiviteiten, zoals 

recreatie, toerisme en natuurbeheer, dat past bij het gevarieerde landelijke karakter van Wijdemeren. 
 
〉 Zoveel mogelijk lokale bedrijven betrekken bij opdrachten van de gemeente. 

 
〉 Gemeentelijke lasten alleen in uiterste gevallen verhogen met de inflatiecorrectie. 

 
De VVD in Wijdemeren zet in op het oplossen van concrete problemen die mensen tegenkomen. We willen dat de 
gemeente er is voor onze inwoners en ondernemers en niet andersom. Er gaan veel dingen goed, maar er zijn ook 
zorgpunten. Dat zijn de speerpunten die wij voor de periode dat Wijdemeren nog zelfstandig is hebben neergezet in 
dit programma. Dat zijn onze beloften aan de inwoners van Loosdrecht, Breukeleveen, ’s-Graveland, Kortenhoef, 
Ankeveen en Nederhorst den Berg om ervoor te zorgen dat onze inwoners zich thuis blijven voelen in onze mooie 
dorpen en kernen. 
 
Eric Kroese      Sieta Vermeulen 
Voorzitter VVD Wijdemeren    Lijsttrekker  
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We willen leven in een omgeving… 
 
1. Waar het prima leven is 
 
1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   
 
Een huis dat ook echt je thuis is. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Wij vinden het belangrijk dat je woont in 
een huis dat bij je past. Daarom willen wij dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden 
en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.  

 
〉  Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.  Wij willen niet dat het 

een automatisme is om de OZB te verhogen om de begroting sluitend te krijgen.  

〉 We willen goed en betaalbaar wonen bevorderen (geen hoogbouw), zowel huur als koop, vooral in het 
middensegment. Dit creëert doorstroming op de woningmarkt.   
 

〉 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.  
  

〉 Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er 
alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. Daarom moet de gemeente woningcorporaties aanspreken op 
scheef wonen en het actief stimuleren van doorstromen.  

 
〉 Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar, veilig en 

modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te verfraaien, dan nieuwe bedrijfsterreinen aan 
te leggen. 

 

1.2  Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en 
het riool gewoon werkt 

 
We wonen graag in schone en leefbare dorpen. De VVD wil dat de gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en 
buurt stimuleert. 
 
〉 De VVD wil dat de gemeente verrommeling van buurten actief tegengaat. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar 
mogelijk willen we dat de gemeente de kosten op de veroorzaker verhaalt.  
 

〉 De gemeente moet voortvarend samenwerking opzoeken met het waterschap om oplossingen te zoeken die 
wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. 

 
〉 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels moet de gemeente, in goed overleg met de 

slooteigenaren, regenwater van huishoudelijk afvalwater scheiden. De gemeente stimuleert spaarzame omgang 
met drinkwater. 
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〉 Met steeds nattere zomers en een verdere verstening van woongebieden kan langdurige regenval tot serieuze 
problemen leiden. De gemeente stimuleert  inwoners om tuinen meer natuurlijk groen te laten zijn. Daardoor 
worden tuinen een eerste buffer voordat het regenwater ons riool belast. Bij het renoveren van woningen 
stimuleert de gemeente woningcoöperaties om regenpijpen af te koppelen van het riool.        

 
  

1.3  Waar je kunt genieten van de natuur 
 
De VVD vindt het belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen 
we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie, ontspanning en 
rust. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Zo kan de 
gemeente in regionaal verband fiets- en wandelroutes ontwikkelen in de mooie natuur binnen onze gemeente.  
 
De grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. Het heeft echter geen zin 
om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. De VVD wil dat de gemeente burgers en bedrijven 
uitdaagt die stappen zelf te zetten door te stimuleren en door zelf het goede voorbeeld te geven.  
 
 

1.4  Waar vervoer van A naar B vlot gaat    
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en 
vrienden op te zoeken. Goed openbaar vervoer en goede bereikbaarheid zijn dus belangrijk.  
 
〉 Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling. De VVD wil dat de gemeente nauw 

samenwerkt met Hilversum, de Provincie en de MRA om de bereikbaarheid van de kernen in Wijdemeren per 
openbaar vervoer te verbeteren. Ook de busverbinding over de N201 tussen Hilversum en de Kerklaan in 
Loenersloot dient hersteld te worden. Wij staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven 
ruimte aan initiatieven zoals snelbussen. 
 

〉 Sluipverkeer blijft een probleem in Wijdemeren. Het Noorder- en Zuidereinde en de Oud-Loosdrechtsedijk zijn 
hier voorbeelden van. Het tegengaan daarvan moet onderdeel uitmaken van het beleid.  

 
〉 Wij vinden dat tijdens de spits de autowegen voorrang hebben op de vaarwegen. We willen dat de bruggen bij 

het Hemeltje, op de N201 bij Vreeland en de Vechtbrug op de N236 op dat moment niet open gaan. Daarom gaat 
de gemeente in gesprek met de Provincie Utrecht en Noord-Holland over het dicht houden van de bruggen 
tijdens de spits.  
 

〉 Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets en de speed-pedelec. De VVD vindt 
daarom dat fietspaden, fiets-/wandelstroken en wegen moeten worden ingericht met een blik op de toekomst, 
waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. De gemeente moet zich daar 
waar mogelijk houden aan de inrichtingsnormen volgens de landelijke richtlijnen van het CROW.  

 
〉 We zijn voorstander van initiatieven waarmee de gemeente, buurtbewoners en de politie samen kijken hoe de 

verkeersveiligheid in de buurt beter kan. De VVD wil dat de gemeente bij de inrichting van straten en buurten de 
verkeersveiligheid standaard meeneemt, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Dat we, samen met 
inwoners, een veilige omgeving creëren (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).  De VVD 
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wil dat de gemeente hier ook duidelijk over communiceert en helder maakt wat gedaan wordt en hoe dit proces 
loopt. 
 

〉 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast. De VVD wil dat de gemeente 
actief bekend maakt wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat mensen en bedrijven hiermee 
rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de 
buurgemeenten. Speciale aandacht wordt besteed aan de bereikbaarheid van winkels en bedrijven. 
 

 

2. Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 
2.1  Waar mensen volop de ruimte krijgen 
 
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in 
hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar 
groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen 
deze initiatieven toe en ondersteunen deze waar mogelijk.   
  
De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft door het intact houden van lokale voorzieningen. Dat 
betekent dat de gemeente de sporthal en de bibliotheek in stand houdt en bij voorbeeld buurthuizen ondersteunt bij 
het in stand houden of opzetten. Op deze manier blijft het mogelijk om de diverse vitale activiteiten in de dorpskernen 
in stand te houden en uit te bouwen waar nodig, zoals een ouderencursus, koffieochtenden, leesklasjes, 
ondersteuning van digitale vaardigheden en de muziekvereniging. Wij zijn er voorstander van dat door de gemeente 
gesubsidieerde gebouwen maximaal benut worden en zo veel mogelijk beschikbaar zijn voor meerdere verenigingen. 
Zo moet het mogelijk zijn om schoolpleinen die daarvoor geschikt zijn ook buiten schooltijd als speelplaats  te 
gebruiken. 

 
2.2 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 gemeenschap. 
 
〉 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een 

aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. 
Daarom willen wij dat de gemeente bedrijfs- investeringszones stimuleert, waarmee we samen investeren in een 
aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. 
 

〉 Recreatie en toerisme zijn van bijzonder groot belang voor de lokale economie van Wijdemeren. Wij willen 
daarom dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden 
zodat onze gemeente nog aantrekkelijker zal worden en toeristen meerdaags kunnen overnachten. Recreatie 
en toerisme zullen samen met natuur een geweldige ontwikkeling krijgen in het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen. Bij de uitvoering van het Gebiedsakkoord zal de VVD de mening van betrokkenen meenemen in de 
besluitvorming.  
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〉 Wij hebben veel waardering voor de boeren in onze gemeente. We willen dat de agrarische sector kan blijven 

groeien en niet onnodig, door bovenwettelijke regelgeving, gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor 
nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere vormen van bedrijvigheid.  
 

〉 Wij willen zoveel mogelijk lokale bedrijven betrekken bij opdrachten van de gemeente. 
 

〉 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De VVD wil daarom dat  
de gemeente een voorbeeldig betaler is en rekeningen binnen dertig dagen betaalt. 
 

〉 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is 
ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere 
nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren. 

 
〉 De VVD wil het rigide stelsel van vergunningen vereenvoudigen, samenvoegen of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels. Dat willen we doen door met de bezem door overbodige, tegenstrijdige, 
nutteloze en niet handhaafbare regels te gaan om die te schrappen waar mogelijk. Wij willen dat één wethouder 
verantwoordelijk is voor de coördinatie van de vermindering van de lokale regeldruk. De VVD wil ervoor zorgen 
dat de werkwijze wordt aangepast zodat aanvragers van kleine, simpele vergunningen binnen één dag te horen 
krijgen of ze een vergunning krijgen of niet.  

 

2.3  En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 

 
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van 
belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De 
gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere 
procedures, niet door subsidies.  

 
〉 Elektrische fietsen en speed-pedelecs zijn in opmars. Ondernemend met duurzaamheid omgaan betekent voor 

de VVD dat de gemeente actief meewerkt aan voldoende oplaadpunten, ook in verder gelegen gebieden. Dit 
maakt de gemeente aantrekkelijker voor recreanten en forensen.  
 

〉 Ook elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee 
aan voldoende oplaadpunten.  

 
〉 Wij willen dat het gemakkelijker maken om zonnecellen op te stellen. Ook  gasloos bouwen moet de norm worden 

in Wijdemeren.  
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3. Waar iedereen meedoet 
 

3.1  Waar je met plezier naar je werk gaat 
 
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen en leidt tot 
zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  
 
〉 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom betrekt de gemeente zoveel mogelijk lokale 

ondernemers bij  opdrachten en informeert de lokale ondernemers proactief over komende aanbestedingen. 
  

〉 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde 
als we die niet gebruiken.  
 

〉 Wij willen dat de gemeente mensen met een bijstandsuitkering helpt om aan de slag te gaan.  
 

〉 Mensen die echt niet kunnen werken, hebben recht op een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken en in 
de bijstand belanden, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen 
van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie 
mogen verwachten. Wie  

 

〉 bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 
De VVD vindt dat de gemeente hierin een streng maar rechtvaardig beleid moet voeren.  
 

〉 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een 
leukere plek om te wonen. 
 

〉 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd 
bovenop de boete die wordt opgelegd. De Sociale Recherche vervult hierin een belangrijke rol.  

 

3.2  Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school 
gaan 

 
Op school leren we kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat 
onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen 
een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters 
en juffen voor de klas.  
 
〉 De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden 

zijn om je kind met de fiets naar school te brengen of te laten gaan of met de auto af te zetten bij school. Wij 
zijn voorstander van “kiss and ride” (zoen & zoef) parkeerplekken bij school. 
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〉 School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het 
schoolgebouw is die bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en 
cultuur. In Loosdrecht wordt al een integraal kindcentrum gerealiseerd. Wij willen dat dit ook in  
’s-Graveland/Kortenhoef en in Nederhorst den Berg gebeurt.  
 

〉 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een verantwoordelijke 
taak bij vroegtijdige signalering van huiselijk geweld. en radicalisering.  
 

〉 Vervoer voor speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking wordt vergoed. Als ouders hun kind naar een 
school met een specifieke gezindte willen sturen, dan is dat een eigen keuze voor eigen kosten. 

 

3.3  Waar aandacht is voor álle kinderen 

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen.  
Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als ouders problemen hebben met hun kinderen, kunnen 
ze hulp zoeken bij de gemeente. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener 
regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.  

 
 

3.4 Waar iedereen goede zorg krijgt 
 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat 
familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de 
ondersteuning die je nodig hebt.  
 
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen 
en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk 
dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.  
 
〉 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te 

begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor onafhankelijke 
ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in 
jouw belang meedenkt. 
 

〉 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend 
waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers 
overbelast raken.  

 De gemeente maakt gebruik van de zogeheten “mantelzorgwaardering” om mantelzorgers een 
financiële tegemoetkoming te geven. 

  De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorgsteunpunt dat mantelzorgers raad kan 
geven. 
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〉 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoersbehoefte, zoals voor ouderen, kinderen en 

gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeentn. Door scherp gezamenlijk inkopen en combineren 
van de doelgroepen kan het goedkoper, maar ook veel klantvriendelijker worden. 

〉 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden vraagt de gemeente een 
eigen bijdrage. 

 

3.5 Waar ruimte is voor sport 

 
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden 
het daarom belangrijk dat iedereen in onze gemeente, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, kunnen sporten.   
 
〉 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen kinderrijke wijken 

ondersteunen in het aanleggen van speelvelden. Wij vinden dat buiten schooltijd ook de schoolpleinen hiervoor 
gebruikt kunnen worden.  
 

〉 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel 
mogelijk te laten bewegen.   

 
〉 Sport is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor onze inwoners met een beperking. De gemeente besteedt via 

een prestatiedoelstelling een gedeelte van de sportsubsidie hieraan.   
 

3.6  Waar aandacht is voor kunst en cultuur 
 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur in Wijdemeren is van ons allemaal. Voor 
ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het 
belangrijkste. Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen en te begrijpen. Op 
de basisschool krijgt ieder kind daarom cultuureducatie. 
 
〉 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen de geschiedenis en cultuur van Wijdemeren 

en haar kernen kennen. De gemeente besteedt hier aandacht aan bij het inburgeringsproces. 
 

〉 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren en open te staan voor het nieuwe. Daarbij horen 
ook cultuur-historische evenementen in de kernen zoals de Sinterklaas-intocht, de jaarlijkse braderie,  Hoorn 
Blazen op Sypesteyn en dorpsfeesten.   
Wij willen daarbij wel dat culturele organisaties bij een subsidieaanvraag laten zien hoe ze ook zelf inkomsten 
binnenhalen. Ook moeten ze een zichtbare tegenprestatie leveren. 
  

〉 Vergunningverlening kan eenvoudiger en sneller en daarom zijn wij voorstander van een (digitaal) 
evenementenloket.  
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4. Waar we ons veilig voelen 
 
4.1 Waar we ons veilig voelen 
 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  
 
〉 De VVD wil dat meer inwoners worden betrokken bij het veiliger maken van de dorpen. Wij steunen initiatieven 

zoals buurt-WhatsAppgroepen en het Waaks programma.  
 

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

〉 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze 
nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. De VVD vindt het daarbij een 
verantwoordelijkheid van de gemeente om na te gaan en inzichtelijk te maken of overal in de gemeente de 
maximale aanrijtijden kunnen worden gehaald. Zo niet overlegt de gemeente met hulpdiensten over passende 
maatregelen. 
 

〉 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Aangifte doen kan telefonisch, op het bureau, via internet en via de 
eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. Een app is soms handig, maar is nooit de enige 
mogelijkheid. 
 

〉 De VVD vindt dat de gemeente moet zorgen voor goede bereikbaarheid van alle beschikbare AED’s en de burgers 
informeert over de locaties. De gemeente stimuleert dat er meer burgerhulpverleners worden opgeleid die de 
AED’s kunnen bedienen en slachtoffers kunnen reanimeren. 

 

4.2 En waar criminelen hard worden aangepakt 
 
We vinden het normaal dat je van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hulpverleners en 
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Wij willen dat de 
gemeente en politie optreden tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden 
gekregen en die moeten ze ook kunnen inzetten. 
 
〉 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, voegen daar iets extra’s aan toe. 

Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de 
kleine criminaliteit.  

 

〉 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. De burgemeester en de 
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 al zijn bevoegdheden en mogelijkheden die tot zijn 
beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden.  
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〉 Schade en de kosten van handhaving worden door de gemeente waar mogelijk verhaald op diegenen die dit 
veroorzaken. De VVD zal de gemeente vragen om hier regelmatig verantwoording af te leggen. 
 

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

 

5. Waar de gemeente er voor ons is 
 

5.1  Waar de gemeente dienstbaar en modern is     
 
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Dienstbaar doordat de gemeente eenvoudig 
bereikbaar is om iedere vraag direct te beantwoorden en behoeften snel en eenvoudig invult. Daarnaast bepaal je 
idealiter zelf hoe en wanneer je contact wilt hebben met de gemeente. 
 
Modern door het verbeteren van de dienstverlening op een digitale en persoonlijke manier. Dit om dichterbij de 
bewoners te werken. Een gemeente die niet alleen veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van inwoners, 
maar ook samen met inwoners aan de keukentafel zit en inwoners opzoekt om vernieuwing mogelijk te maken en 
beleid vorm te geven. 
 
〉 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt en dat de gemeente er alles aan doet om 

je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  
 
〉 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt of wilt 

regelen. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen 
we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen en de aangifte 
van de geboorte van je kind wil je waarschijnlijk liever thuis vieren dan op het gemeentehuis.  

 
〉 Privacy is een groot goed, dus is het belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De 

gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan 
en te bestraffen.  

 
〉 De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, basisregistratie 

en belastingen gaat zij gebruik maken van up-to-date digitale mogelijkheden.  
 
〉 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om 

statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). 
WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.  

 
 

5.2  Waar de overheid je niet in de weg zit 
 
Wij willen dat de gemeente de democratie van onderop bevordert en begeleidt: zorgen dat inwoners, bedrijven en 
instellingen zaken onderling oppakken en regelen èn waar dit tekort schiet, de gemeente die initiatieven en 
behoeften ondersteunt.  
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Ook is het belangrijk dat inwoners, bedrijven en instellingen in een vroeg stadium betrokken worden bij de 
besluitvorming.  
 
〉 De Omgevingswet die naar verwachting in 2021 van kracht wordt, gaat alle bestaande bestemmingsplannen 

vervangen en zal tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen leiden. Wij willen dat de gemeente op 
tijd klaar is om de Omgevingswet in te voeren.  

 
〉 Om ook in de toekomst een goed onderhouden landelijk gebied te hebben, is het van belang dat agrarische 

ondernemers kunnen blijven ondernemen. Ondernemers die willen investeren in de toekomst verdienen ook op 
het gebied van de ruimtelijke ordening de ruimte.  
 

〉 Om het democratische proces optimaal te laten functioneren, is een transparante en heldere overheid nodig. De 
VVD wil dat alle openbare informatie voor iedereen beschikbaar is via de website van de gemeente en wordt 
gecommuniceerd door middel van persberichten, lokale media en de social media. De gemeente moet bewoners 
regelmatig transparant en proactief informeren over haar projecten en diensten. Transparantie en helderheid 
zorgen ervoor dat bewoners vertrouwen hebben in de gemeente. 

 
5.3  En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 

omgaat 
 
Wij zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Iedere Euro die de gemeente uitgeeft 
is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed en het moet 
duidelijk zijn waaraan ons geld wordt besteed. 
   
〉 De VVD streeft naar verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 
〉 Wij willen dat tarieven voor leges en vergunningen zo laag mogelijk, maar wel kostendekkend zijn. Het 

terugdringen van de kosten van leges en vergunningen kan worden bereikt door o.a. vereenvoudigde 
regelgeving. 
 

〉 Wij willen dat de gemeentelijke lasten (zoals de OZB) alleen in uiterste gevallen verhoogd worden met de 
inflatiecorrectie.  
 

〉 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de instandhouding en 
verbetering van de faciliteiten waar toeristen gebruik van maken. 
 

〉 Een goede financiële huishouding is van groot belang. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: 
inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.  
 

〉 Uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan 

geld is besteed en wat het bereikte effect is. 
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