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VVD bouwt aan Wijdemeren.
De inwoner centraal én de boel op orde.
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Voorwoord 
Ons Wijdemeren is een prachtig groene en waterrijke gemeente. Onze dorpen hebben 
veel betrokken inwoners en ondernemers en een bloeiend verenigingsleven waar vele 
activiteiten worden georganiseerd. Wij zijn trots op onze dorpen en wij koesteren ze. 

De VVD is een liberale partij. Dat betekent dat wij een samenleving met zo veel 
mogelijk vrijheid voor mensen willen. Wij zitten in de politiek om dat te bereiken. 
De keuzes die wij maken komen voort uit onze vijf liberale kernwaarden: 
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid 
en gelijkwaardigheid. Die waarden zijn voor ons cruciaal bij de grote politieke 
vraagstukken. 

Alle stemgerechtigde inwoners mogen op woensdag 16 maart 2022 stemmen voor 
een nieuwe gemeenteraad van Wijdemeren. De gemeenteraadsleden zijn onze 
gekozen volksvertegenwoordigers. Hun belangrijkste rol en verantwoordelijkheid is te 
controleren of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert. 
De gemeenteraad stelt kaders op hoofdlijnen aan het college.

Dit wil VVD Wijdemeren in de raadsperiode 2022-2026 bereiken:
Betere dienstverlening aan inwoners. Dit vereist dat de gemeentelijke basistaken 
en financiën op orde zijn. Zuinig en zinnig omgaan met belastinggeld en slimmer 
inkopen. Wijdemeren moet qua dienstverlening en financiën het huis op orde hebben.  
Zo niet dan is zelfstandigheid van Wijdemeren niet langer realistisch.  
Wonen. We willen ruimte geven aan nieuwe woonvormen zoals duurzame, 
toekomstbestendige mantelzorgwoningen op eigen erf. Op de plaats van bestaande 
bouwwerken zonder woonbestemming zoals schuren en stallen willen we woningbouw 
mogelijk maken. Wijdemeerders moeten voorrang krijgen bij de toewijzing van 
woningen.
Werken en Ondernemen. Doorgaan met de dorpscoördinatoren en de 
ondernemersmanager. Stimuleren van bedrijfs- investeringszones (BIZ), waarmee 
de gemeente samen met ondernemers investeert in een aantrekkelijke en veilige 
bedrijfsomgeving, bijvoorbeeld een BIZ in de Meenthof. Bestaande bedrijventerreinen 
worden opgeknapt en duurzaam en toekomstbestendig gemaakt. 
Onderwijs. Een tweede Integraal Kind Centrum (IKC) in Loosdrecht komt er. Wij 
werken graag met scholen in Nederhorst den Berg aan ook een IKC daar.
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Zorg. Goed geregelde en toegankelijke zorg voor iedereen. Daarom willen we een 
zorgcoördinator aanstellen.
Recreatie en Toerisme. Een impuls geven door het stimuleren van de ontwikkeling 
van kleinschalige initiatieven en toekomstbestendige recreatiewoningen. De plannen 
voor een vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen zijn 
stilgelegd. De VVD wil dat nu gewerkt wordt aan alternatieven om de watersport nog 
aantrekkelijker te maken. 
Verkeer en Vervoer. We willen, daar waar nodig samen met buurgemeenten, 
maatregelen nemen om sluipverkeer tegen te gaan en de veiligheid van fietsers te 
verbeteren. 
Kunst en Cultuur. Basisscholen geven we subsidie zodat ieder kind in Wijdemeren 
kennis kan maken met de Wijdemeerse kunst en cultuur.
Duurzaamheid en Klimaat. Gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd met onder 
andere zonnepanelen; we stellen daken beschikbaar voor collectieve projecten. 
Openbare orde en veiligheid. Meer focus op handhaving van wet- en regelgeving. 

Betere dienstverlening aan inwoners 
Wijdemeren is een dienstbare gemeente
De gemeente is dienstbaar door makkelijk bereikbaar te zijn en door vragen 
van inwoners direct te beantwoorden. Op behoeften van inwoners wordt snel en 
eenvoudig ingespeeld. Daarnaast bepaal je idealiter zelf hoe en wanneer je contact 
wilt hebben met de gemeente. We vinden het normaal dat de gemeente opneemt 
wanneer je belt, reageert wanneer je een bericht stuurt en dat de gemeente 
een positieve houding heeft om je goed te helpen. Hierbij wordt gedacht vanuit 
mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden.  De gemeente is er voor ons, niet 
andersom. De gemeente communiceert helder en begrijpelijk. 

We gaan zuinig en zinnig om met belastinggeld 
Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend 
en moet daarom zuinig en zinnig worden besteed en het moet duidelijk zijn 
waaraan. Door het inkoopbeleid te verbeteren kan er geld bespaard worden.  De 
VVD streeft altijd naar verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en 
ondernemers, maar dit moet wel realistisch zijn. Wij willen dat tarieven voor leges en 
vergunningen zo laag mogelijk, maar wel kostendekkend zijn. Een goede financiële 
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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 op 
eenvoudige wijze inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. Wij willen 
niet dat het een automatisme wordt om de OZB te verhogen om de begroting sluitend te 
krijgen.

Toekomst van Wijdemeren 
We richten ons op wat er tenminste moét gebeuren. De gemeente Wijdemeren moet in 
financieel opzicht en qua gemeentelijke basistaken het huis op orde hebben. Nieuwe 
taken en initiatieven kosten geld. Belastinggeld. Daarom zullen we initiatieven voor 
nieuw beleid en nieuwe taken kritisch en met (noodgedwongen) terughoudendheid 
benaderen. Als we een zelfstandige gemeente willen blijven moeten we een zelfredzame 
gemeente zijn. Als de financiële positie van Wijdemeren niet verbetert en de basistaken 
niet op orde komen, is zelfstandigheid niet langer realistisch.

Wonen
We willen goed en betaalbaar wonen bevorderen en maatwerk per locatie. Zowel 
huur als koop, vooral in het middensegment. We stimuleren tiny houses als nieuwe 
woonvorm. We willen voorrang voor Wijdemeerders bij de toewijzing van woningen. 
Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling 
van nieuwe woonvormen, zoals toekomstbestendige mantelzorgwoningen op eigen 
erf. Wij willen op de plaats van bestaande bouwwerken zonder woonbestemming, 
zoals schuren en stallen, woningbouw mogelijk maken. Zo stimuleren we doorstroming 
op de woningmarkt. Ook splitsing van bestaande woningen en percelen is hierbij een 
mogelijkheid. Hierdoor neemt het aantal woningen toe én behouden we het mooie groen 
binnen onze gemeente. Grootschalige woningbouwplannen kunnen  kansrijk zijn als er 
overeenstemming met zowel buurgemeenten, provincie en diverse belangengroepen is 
bereikt over velerlei onderwerpen, zoals verkeerstechnische ontsluiting. Gesubsidieerde 
huur- en koopwoningen 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. 
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Werken en Ondernemen 
Korte lijnen met de gemeente via dorpscoördinatoren en ondernemersmanager
De afgelopen raadsperiode zijn er twee dorpscoördinatoren en een 
ondernemersmanager aangesteld. Hierdoor kunnen zowel inwoners als 
ondernemers sneller en makkelijker schakelen met de gemeente. Dit is een goede 
ontwikkeling en de VVD wil ook graag de komende raadsperiode doorgaan met 
de dorpscoördinatoren en de ondernemersmanager. Met goede begeleiding door 
deze contactpersonen kunnen kleinere initiatieven georganiseerd worden. Ook het 
dorpenbeleid wordt voortgezet. 

Ondernemers krijgen volop ruimte 
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. Om de waardering naar ondernemers uit te spreken, ondersteunen we 
de Wijdemeerse ondernemersverkiezing. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van 
toegevoegde waarde. Daarom willen wij dat de gemeente bedrijfs- investeringszones 
(BIZ) stimuleert, waarmee de gemeente samen met ondernemers investeert in een 
aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, zoals de BIZ Meenthof. Daarnaast worden 
zoveel mogelijk lokale bedrijven betrokken bij opdrachten van de gemeente en 
stimuleren we om zoveel mogelijk van onze lokale ondernemers te kopen.  

Behoud van toekomstbestendige bedrijventerreinen
Oude bedrijventerreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, 
dus bereikbaar, veilig, duurzaam en gericht op de toekomst. De strategische 
ligging van de Wijdemeerse bedrijventerreinen tussen de grote steden en in de 
buurt van energievoorziening (zoals knooppunten van energietransport) biedt 
kansen voor duurzame distributie. De door de gemeenteraad vastgestelde visie op 
bedrijventerreinen kan wat de VVD betreft daarom verder uitgevoerd worden.  

Onderwijs 
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” 
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parkeerplekken bij scholen.

De 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 is een 
eerste Integraal Kind Centrum (IKC) gerealiseerd. Een tweede IKC gaat ook in 
Loosdrecht gerealiseerd worden. De VVD ziet graag dat de gemeente met de scholen 
samenwerkt om ook in Nederhorst den Berg een IKC te realiseren.  

Zorg
Wij steunen initiatieven voor zorg op kleine schaal. De regels voor ondersteuning 
zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. Daarom vinden wij het van belang dat 
de gemeente de website klantvriendelijker maakt en de mogelijkheid biedt voor 
onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om 
duidelijkheid te scheppen in de regels en je de weg wijst. Daarom willen we graag 
een zorgcoördinator aanstellen. Als het niet lekker loopt tussen ouders en hun 
kinderen, kunnen ze op een laagdrempelige manier hulp zoeken bij de gemeente. 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één coördinerend 
hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. 

Recreatie en Toerisme
Impuls voor recreatie en genieten van de natuur 
De VVD vindt het belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. De natuur is 
toegankelijk voor recreatie, ontspanning en rust. Groen en economie gaan goed 
hand in hand. Zo kan de gemeente in regionaal verband fiets- en wandelroutes 
ontwikkelen in de mooie natuur binnen onze gemeente. We willen dat er voldoende 
recreatie, zoals terrassen en ligplaatsen, aan de oevers van de Plassen blijft. De 
uitverkoop van de jachthavens en recreatieparken willen we absoluut een halt toe 
roepen. De lat waarlangs wij deze plannen zouden willen leggen is de lange termijn 
bijdrage van dergelijke plannen aan het toeristisch recreatief product Wijdemeren. 
We zien graag dat de stranden aan de Wijde Blik en de nog te ontwikkelen 
Nieuwe Polderplas worden vergroot. Daarnaast stimuleren we de ontwikkeling van 
kleinschalige initiatieven voor toekomstbestendige recreatiewoningen. We zien 
liever recreatiewoningen rondom de huidige bebouwing op erven van inwoners, dan 
dat er grootschalige recreatieparken worden ontwikkeld. Recreatieve ondernemers 
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mogen uitbreiden zodat onze gemeente nog aantrekkelijker zal worden en toeristen 
meerdaags kunnen overnachten. De gemeente werkt nauw samen met de 
recreatiesector om te zorgen dat de infrastructuur van hoge klasse is. 

Doorstroming op de Plassen
De VVD ziet graag dat het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen verder wordt 
uitgewerkt. Naast een impuls voor de natuur, gaan we de komende periode recreatie 
ook echt een impuls geven. Zo moet er wat de VVD betreft alternatieven komen 
voor het plan voor een vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse 
Plassen. Het is zaak dat de miljoenen euro´s die de gemeente Wijdemeren aan het 
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft bijgedragen, ook daadwerkelijk een 
grote impuls aan de recreatiesector zullen geven.

Verkeer en Vervoer
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. Hierin moet Wijdemeren samenwerken met 
de gemeente Hilversum. De VVD vindt dat fietspaden, fiets-/wandelstroken en 
wegen moeten worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en 
doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staat. De gemeente moet zich 
houden aan de inrichtingsnormen volgens de landelijke richtlijnen van kennisinstituten 
als Veilig Verkeer Nederland en CROW en waar dit niet mogelijk is onderbouwen 
waarom daarvan wordt afgeweken. 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 wil dat de 
gemeente hier ook duidelijk over communiceert en helder maakt wat gedaan wordt 
en hoe dit proces verloopt. Het 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, er minder “zoekverkeer” is en overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Er is 
afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten. Speciale aandacht 
wordt besteed aan de bereikbaarheid van winkels en bedrijven. 
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Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur in Wijdemeren is van ons allemaal. We mogen ons gelukkig prijzen 
met onze ’s-Gravelandse buitenplaatsen, Kasteel Nederhorst en Kasteelmuseum 
Sypesteyn. En niet te vergeten de Dillewijn in Ankeveen, de Blinker in Kortenhoef en 
het Jagthuis in Nederhorst den Berg. Basisscholen geven we subsidie zodat ieder kind 
in Wijdemeren kennis kan maken met de Wijdemeerse kunst en cultuur. Wij vinden het 
belangrijk dat ook inwoners die niet uit Nederland komen de geschiedenis en cultuur 
van Wijdemeren en haar dorpen kennen. De gemeente besteedt hier aandacht aan 
bij het inburgeringsproces. De VVD is een warm pleitbezorger van cultuur-historische 
evenementen in onze dorpen, die door ons bloeiend verenigingsleven georganiseerd 
worden, zoals de Sinterklaasintocht, de jaarlijkse braderie, het jazzfestival, Wonderfeel, 
hoorn blazen op Sypesteyn en dorpsfeesten. Door middel van het subsidiebeleid 
ondersteunt de VVD historie en cultuur.

Duurzaamheid en Klimaat
Duurzaamheidsmaatregelen worden vooral op landelijk niveau besloten. We geven 
als gemeente het goede voorbeeld. Gemeentelijk vastgoed wordt verduurzaamd met 
onder andere zonnepanelen; we stellen daken beschikbaar voor collectieve projecten 
en realiseren daardoor besparingen. Als gemeente steunen wij de Energiecoöperatie 
Wijdemeren. Op de gemeentelijke communicatiekanalen zoals de website en via 
social media brengen we de noodzaak van de energietransitie voortdurend onder de 
aandacht. Zo worden tips opgenomen over besparingsmogelijkheden, duurzaam energie 
opwekken uit bijvoorbeeld de Loosdrechtse Plassen of andere duurzame acties zoals 
het vergroenen van tuinen. We geven als gemeente het goede voorbeeld. Via het 
energieloket van de gemeente krijgen inwoners antwoord op hun duurzaamheidsvragen. 

Openbare orde en veiligheid
Criminelen worden hard aangepakt 
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 criminelen op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief 
gebruik van al haar bevoegdheden en mogelijkheden die tot haar beschikking staan 
om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Wat de VVD betreft komt 
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er echt een focus op handhaving. 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 hierover regelmatig verantwoording af te leggen. Vergunningen 
worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van 
criminele activiteiten. 

In Wijdemeren moeten we ons veilig kunnen voelen 
De hulpdiensten moeten op tijd en goed bereikbaar zijn als je ze nodig hebt. Daarbij 
maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen. Aangifte doen kan 
telefonisch, op het bureau, via internet en via de eigen wijkagent, die in dat geval op 
afspraak langskomt. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. 

Schone dorpen
We wonen graag in schone en leefbare dorpen. 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. 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 door bijvoorbeeld het inleveren 
van tuintegels voor planten en de Operatie Steenbreek. Dit bevordert de natuurlijke 
waterberging. 


