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Breukelen/Loenen/Maarssen,	  november	  2017	  
	  
	  
	  
	  
Geachte	  lezer,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Met	  veel	  genoegen	  bied	  ik	  u,	  namens	  het	  bestuur	  van	  Streekbelangen,	  het	  
verkiezingsprogramma	  2018-‐2022	  “Constructief	  en	  Verbindend”	  aan.	  	  

Er	  is	  hard	  gewerkt	  om	  een	  inhoudelijk	  goed	  en	  evenwichtig	  verkiezingsprogramma	  voor	  de	  
komende	  raadsperiode	  te	  schrijven.	  Dit	  programma	  is	  tot	  stand	  gekomen	  mede	  dankzij	  de	  
input	  van	  de	  leden,	  de	  raadsleden	  en	  commissieleden.	  Tijdens	  vele	  bijeenkomsten	  en	  in	  
persoonlijke	  gesprekken	  is	  ook	  geluisterd	  naar	  de	  wensen	  van	  de	  bewoners	  van	  Stichtse	  
Vecht.	  	  	  

Het	  motto	  van	  Streekbelangen	  voor	  de	  komende	  raadsperiode	  is	  “Constructief	  en	  
Verbindend”.	  ‘Constructief	  ‘omdat	  we	  hebben	  aangetoond	  dat	  we	  de	  afgelopen	  
raadsperiodes	  ons	  constructief	  hebben	  opgesteld	  en	  als	  coalitiepartner	  hebben	  meegewerkt	  
aan	  het	  nemen	  van	  belangrijke	  besluiten.	  Hierbij	  staat	  pragmatisme	  bij	  Streekbelangen	  hoog	  
in	  het	  vaandel.	  ‘Verbindend’	  omdat	  we	  als	  lokale	  politieke	  partij	  als	  geen	  ander	  ons	  
realiseren	  hoe	  belangrijk	  het	  is	  om	  de	  kennis	  en	  ervaringen,	  die	  in	  alle	  twaalf	  kernen	  van	  
Stichtse	  Vecht	  aanwezig	  zijn	  te	  mobiliseren,	  met	  elkaar	  te	  verbinden	  en	  te	  delen.	  

Uiteindelijk	  gaat	  het	  natuurlijk	  om	  het	  welzijn	  van	  de	  bewoners	  van	  Stichtse	  Vecht	  en	  daar	  
wil	  Streekbelangen	  de	  komende	  periode	  graag	  weer	  flink	  aan	  bijdragen.	  

Namens	  het	  bestuur	  wil	  ik	  iedereen	  die	  heeft	  meegedacht,	  meegeschreven	  en	  meegewerkt	  
aan	  het	  programma	  heel	  hartelijk	  bedanken	  voor	  de	  tijd	  en	  denkkracht	  die	  men	  hierin	  
geïnvesteerd	  heeft.	  	  

Wij	  vragen	  om	  uw	  steun	  om	  deze	  plannen	  voor	  alle	  bewoners	  van	  de	  Gemeente	  Stichtse	  
Vecht	  te	  realiseren.	  	  

Stem	  op	  ons!	  
	  
	  
Namens	  het	  bestuur,	  
	  
	  
	  
Afien	  N.H.	  Nap,	  Voorzitter	  bestuur	  Streekbelangen	  
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Streekbelangen	  en	  de	  lokale	  politiek	  
	  
Streekbelangen	  is	  een	  lokale	  politieke	  partij	  die	  al	  meer	  dan	  50	  jaar	  actief	  is	  in	  de	  lokale	  
politiek,	  veelal	  deel	  uitmakend	  van	  de	  coalitie.	  Streekbelangen	  is	  ontstaan	  uit	  een	  fusie	  van	  
de	  Loenense	  partij	  “Streekbelangen/NigtevechtPlus,	  de	  Maarssense	  partij	  
“MaarssenNatuurlijk!”	  en	  de	  Breukelse	  partij	  “Streekbelangen93”	  waardoor	  Streekbelangen	  
zich	  verzekerd	  weet	  van	  de	  kennis	  en	  kunde	  van	  vertegenwoordigers	  uit	  de	  voormalige	  
gemeenten	  Breukelen,	  Loenen	  en	  Maarssen.	  	  
	  
Als	  lokale	  partij	  is	  Streekbelangen	  niet	  gebonden	  aan	  landelijke	  partijpolitieke	  standpunten.	  
Wij	  zijn	  onafhankelijk	  en	  baseren	  onze	  standpunten	  op	  wat	  naar	  onze	  overtuiging	  het	  beste	  
is	  voor	  de	  gemeente.	  Landelijke	  thema’s	  vragen	  om	  landelijke	  oplossingen,	  maar	  lokale	  
thema’s	  vragen	  om	  lokale	  oplossingen!	  
Kleinschaligheid	  en	  invloed	  kunnen	  hebben	  op	  de	  eigen	  directe	  leefomgeving	  vinden	  wij	  zeer	  
belangrijk.	  Gemeentelijk	  beleid	  wordt	  gemaakt	  in	  samenspraak	  met	  de	  inwoner.	  De	  inwoner	  
staat	  bij	  Streekbelangen	  centraal.	  
	  
Wij	  stellen	  ons	  als	  lokale	  partij	  ongebonden	  en	  objectief	  op	  en	  richten	  ons	  naar	  de	  belangen	  
van	  de	  inwoners	  van	  al	  onze	  twaalf	  kernen.	  Wij	  komen	  niet	  op	  voor	  het	  belang	  van	  één	  
specifieke	  kern,	  maar	  houden	  het	  algemeen	  belang	  als	  richtsnoer	  voor	  ons	  handelen.	  	  
	  
Het	  directe	  belang	  van	  alle	  inwoners	  van	  Stichtse	  Vecht	  staat	  voor	  ons	  centraal.	  Wij	  gaan	  
voor	  inhoudelijk	  de	  beste	  keuzes	  en	  zijn	  wars	  van	  populisme.	  Wij	  zijn	  ons	  er	  daarbij	  van	  
bewust	  dat	  keuzes	  die	  goed	  zijn	  voor	  de	  langere	  termijn,	  soms	  pijn	  kunnen	  doen	  op	  korte	  
termijn.	  
Streekbelangen	  acht	  het	  daarom	  van	  belang	  dat	  de	  inwoners	  van	  Stichtse	  Vecht	  in	  een	  
gemeenteraad	  worden	  vertegenwoordigd	  door	  mensen	  die	  hun	  eerste	  belang	  leggen	  bij	  de	  
ontwikkeling	  van	  en	  de	  leefbaarheid	  in	  de	  kernen	  van	  onze	  gemeente	  en	  het	  langere	  
termijnperspectief	  dat	  daarbij	  hoort.	  Wij	  vinden	  het	  daarom	  belangrijk	  dat	  onze	  leden,	  
raadsleden	  en	  wethouder	  voortkomen	  uit	  verschillende	  kernen.	  Daardoor	  weten	  we	  ons	  
verzekerd	  van	  lokale	  kennis	  en	  inbreng	  uit	  de	  kernen.	  	  	  	  
Wij	  zetten	  ons	  in	  om	  dit	  ook	  voor	  de	  komende	  Raadsperiode	  te	  kunnen	  voortzetten.	  
	  
In	  de	  gemeenteraad	  gaat	  Streekbelangen	  kritisch,	  maar	  altijd	  respectvol	  om	  met	  
mederaadsleden,	  ongeacht	  of	  ze	  in	  de	  coalitie	  of	  oppositie	  zitten.	  Ook	  gedurende	  de	  
afgelopen	  periode	  heeft	  Streekbelangen	  zich	  constructief	  opgesteld	  en	  actief	  bijgedragen	  
aan	  de	  uitvoering	  van	  het	  Coalitie-‐	  en	  Collegeprogramma	  2014-‐2018.	  	  
	  
De	  afgelopen	  periode:	  	  
	  
Streekbelangen	  heeft	  deze	  raadsperiode	  deel	  uitgemaakt	  van	  de	  coalitie.	  Door	  middel	  van	  
de	  coalitieonderhandelingen	  en	  door	  de	  inbreng	  van	  de	  fractie	  en	  wethouder	  heeft	  
Streekbelangen	  een	  groot	  deel	  van	  haar	  prioriteiten	  en	  speerpunten	  weten	  te	  realiseren.	  	  
	  

• Deelname	  aan	  het	  college	  met	  wethouder.	  Portefeuille:	  Sport	  en	  spelen,	  sociale	  
zaken	  (inclusief	  vluchtelingenbeleid/participatiewet),	  maatschappelijk	  vastgoed,	  
inkoop	  en	  aanbestedingen,	  grondbedrijf	  
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• Zoals	  in	  ons	  verkiezingsprogramma	  2014-‐2018	  gemeld,	  wilde	  Streekbelangen	  
investeren	  in	  de	  sport.	  Dat	  is	  gelukt	  door	  het	  geven	  van	  een	  financiële	  impuls,	  
waardoor	  o.a.	  buitensportaccommodaties	  geoptimaliseerd	  konden	  worden.	  
(Kunstgrasvelden	  NITA,	  FC	  Breukelen)	  

• Een	  zeer	  ruimhartig	  minimabeleid.	  Het	  Nationaal	  Instituut	  voor	  Budgetvoorlichting	  
(NIBUD),	  een	  onafhankelijk	  voorlichtingsinstituut	  heeft	  een	  Minima	  Effect	  
Rapportage	  (MER)	  uitgevoerd	  (landelijke	  en	  gemeentelijk)	  en	  concludeert	  dat	  het	  
minimabeleid	  van	  de	  gemeente	  Stichtse	  Vecht	  zeer	  ruimhartig	  is.	  	  De	  gemeente	  kent	  
voor	  alle	  huishoudens	  verschillende	  vormen	  van	  inkomensondersteuning	  die	  een	  
positief	  effect	  hebben	  op	  de	  bestedingsruimte	  van	  inwoners.	  	  

• Het	  armoedebeleid	  van	  de	  gemeente	  Stichtse	  Vecht	  kan	  als	  voorbeeld	  dienen	  voor	  
veel	  andere	  gemeenten.	  Ook	  deze	  conclusie	  komt	  naar	  voren	  uit	  het	  onderzoek	  van	  
het	  Nibud.	  	  

• Reeds	  in	  haar	  verkiezingsprogramma	  2006-‐2010	  had	  Streekbelangen	  aangegeven	  een	  
duidelijke	  visie	  op	  het	  ouderenbeleid	  te	  willen.	  De	  “nota	  bouwstenen	  ouderenbeleid”	  
van	  de	  Seniorenraad	  zou	  daarvoor	  als	  leidraad	  moeten	  dienen.	  Bij	  de	  coalitie	  
onderhandelingen	  in	  2014	  heeft	  Streekbelangen	  opnieuw	  dit	  voor	  haar	  belangrijke	  
punt	  ingebracht	  en	  nu	  ligt	  er	  een	  Nota	  Ouderenbeleid.	  

• Nota	  Een	  Sterke	  Basis.	  Een	  belangrijk	  document,	  waarin	  wordt	  beschreven	  hoe	  we	  
willen	  inzetten	  op	  het	  vitaliseren	  van	  de	  samenleving,	  het	  bevorderen	  van	  de	  
zelfredzaamheid	  van	  inwoners,	  positief	  jeugdbeleid	  en	  hoogwaardige	  
basisvoorzieningen	  waarin	  een	  signaleringsrol	  wordt	  belegd.	  	  

• Bij	  de	  behandeling	  van	  de	  Programmabegroting	  2018	  heeft	  Streekbelangen	  tesamen	  
met	  Lokaal	  Liberaal,	  PvdA	  en	  Het	  Vechtse	  Verbond	  een	  amendement	  ingediend	  om	  	  
€75.000	  van	  het	  voordelig	  saldo	  voor	  de	  binnensport	  te	  bestemmen.	  Het	  
amendement	  is	  aangenomen.	  	  

	  
De	  komende	  periode	  
	  
Financiën	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  wil	  waar	  nodig	  uitbreiding	  van	  sociaal	  verbindende	  faciliteiten	  
en	  wil	  bestaande	  ontmoetingsplekken	  zoals	  dorpshuizen,	  bibliotheken	  en	  streekmusea	  
behouden,	  ook	  als	  dit	  extra	  investeringen	  vergt.	  
	  
Streekbelangen	  staat	  voor	  een	  degelijk	  financieel	  beleid.	  Zoals	  in	  voorgaande	  perioden	  
achten	  wij	  verhoging	  van	  de	  gemeentelijke	  woonbelasting	  (OZB)	  onwenselijk,	  behoudens	  
indexeringen	  en	  de	  eventuele	  uitbreiding	  van	  het	  gemeentelijk	  belastinggebied.	  Alleen	  in	  
extreme	  situaties	  is	  voor	  ons	  een	  uitzondering	  mogelijk.	  	  
	  
Wij	  willen	  de	  sociaal	  verbindende	  en	  versterkende	  functies	  in	  de	  kernen	  behouden	  en	  waar	  
nodig	  uitbreiden.	  Gemeentelijke	  gebouwen,	  waarin	  bijvoorbeeld	  een	  dorpshuis,	  	  bibliotheek	  
of	  een	  streekmuseum	  is	  gevestigd,	  mogen	  niet	  verloren	  gaat	  ten	  gevolge	  van	  onvoldoende	  
verdienvermogen.	  Daarom	  moet	  een	  op	  de	  betreffende	  situatie	  toegesneden	  meerjarige	  
subsidieregeling	  of	  aanpassing	  van	  de	  huurprijs	  mogelijk	  zijn	  met	  het	  doel	  de	  sociale	  functie	  
meerjarig	  (5	  jaar)	  overeind	  te	  houden.	  
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Spaarzaamheid	  is	  goed,	  maar	  wij	  willen	  de	  reserves	  niet	  vergroten	  als	  maatschappelijke	  
voorzieningen	  in	  het	  gedrang	  komen.	  	  
	  
	  
Organisatie	  en	  gemeentelijke	  dienstverlening	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  wil	  een	  gemeente	  die	  dicht	  bij	  de	  burger	  staat.	  Een	  service	  bus	  
voor	  alle	  kernen,	  teneinde	  de	  toegankelijkheid	  en	  bereikbaarheid	  van	  de	  gemeente	  te	  
vergroten	  
	  
Streekbelangen	  is	  voorstander	  van	  een	  zo	  klein	  mogelijke	  gemeentelijke	  organisatie	  met	  
flexibele	  medewerkers.	  Het	  klantgericht	  denken	  moet	  verder	  worden	  uitgebouwd.	  Denk	  
hierbij	  aan	  een	  integrale	  werkwijze	  ten	  behoeve	  van	  de	  inwoners.	  	  
Om	  problemen	  die	  kunnen	  ontstaan	  tussen	  inwoner	  en	  Gemeente	  tijdig	  op	  te	  lossen	  en	  
eventuele	  juridische	  procedures	  te	  voorkomen,	  wil	  Streekbelangen	  haar	  
volksvertegenwoordigende	  rol	  inzetten.	  Maar	  ook	  hulp	  van	  een	  onafhankelijk	  mediator	  
moet	  in	  bepaalde	  gevallen	  mogelijk	  zijn.	  Daarvoor	  willen	  wij	  zo	  nodig	  aanvullende	  middelen	  
beschikbaar	  te	  stellen.	  
	  
In	  plaats	  van	  dat	  de	  burgers	  naar	  de	  gemeente	  toe	  moeten	  gaan,	  willen	  wij	  dat	  de	  gemeente	  
naar	  haar	  inwoners	  toe	  gaat.	  Toegankelijkheid,	  directe	  contacten	  en	  voorkomen	  dat	  een	  
burger	  van	  het	  kastje	  naar	  de	  muur	  wordt	  gestuurd,	  zijn	  daarbij	  belangrijke	  voorwaarden.	  Zo	  
worden	  alle	  kernen	  periodiek	  op	  vaste	  tijden	  bezocht	  door	  een	  gemeentelijke	  service	  bus,	  
zodat	  inwoners	  documenten	  kunnen	  afhalen	  of	  overhandigen	  of	  informatie	  kunnen	  
verkrijgen.	  
	  
	  
Communicatie	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  is	  voor	  informatie	  op	  maat:	  de	  gemeente	  mag	  niet	  alleen	  op	  
digitale	  manier	  met	  inwoners	  communiceren,	  er	  moet	  altijd	  een	  2e	  manier	  mogelijk	  zijn,	  op	  
papier.	  
	  
Communicatie	  met	  en	  tussen	  inwoners	  dient	  te	  worden	  bevorderd	  door	  nog	  meer	  gebruik	  te	  
maken	  van	  internet	  en	  voorlichting	  via	  lokale	  en	  regionale	  weekbladen	  en	  andere	  media.	  Er	  
is	  een	  groep	  inwoners	  die	  niet	  over	  een	  internetaansluiting	  beschikt	  en/of	  niet	  digitaal	  
vaardig	  is.	  Deze	  groep	  moet	  ook	  worden	  bediend	  en	  dat	  gebeurt	  ook,	  bijvoorbeeld	  door	  
middel	  van	  de	  papieren	  seniorengids	  die	  is	  verschenen.	  In	  een	  aantal	  gevallen	  zal	  het	  nodig	  
zijn	  dat	  de	  ouderenadviseur	  wordt	  ingeschakeld	  voor	  een	  persoonlijk	  advies.	  	  
Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  voor	  een	  wijk	  of	  kern	  relevante	  gemeentelijke	  informatie,	  specifiek	  
voor	  die	  kern	  of	  wijk	  gecommuniceerd	  dient	  te	  worden	  vanuit	  de	  gemeente.	  Streekbelangen	  
wil	  dat	  vanuit	  de	  Gemeente	  de	  mogelijkheden	  die	  moderne	  digitale	  communicatie	  kan	  
bieden	  bij	  het	  verlevendigen	  van	  de	  democratie	  in	  onze	  gemeente,	  optimaal	  benut	  worden.	  
	  
RTV	  Stichtse	  Vecht	  heeft	  haar	  bestaansrecht	  inmiddels	  wel	  bewezen.	  Rond	  de	  
gemeenteraadsverkiezingen	  speelt	  RTV	  Stichtse	  Vecht	  een	  belangrijke	  rol	  in	  de	  
informatieverstrekking	  naar	  inwoners	  en	  trekt	  waar	  mogelijk	  gezamenlijk	  op	  met	  de	  afdeling	  
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communicatie	  van	  de	  gemeente	  Stichtse	  Vecht.	  Streekbelangen	  is	  er	  voorstander	  van	  dat	  dit	  
niet	  alleen	  rond	  de	  verkiezingen	  gebeurt,	  maar	  dat	  de	  Gemeente	  de	  lokale	  omroep	  er	  meer	  
bij	  betrekt.	  Besteed	  het	  maken	  promotiefilmpjes	  e.d.	  niet	  meteen	  aan	  derden	  uit,	  maar	  
bedenk	  dat	  wij	  kwaliteit	  in	  eigen	  huis	  hebben	  en	  maak	  daar	  gebruik	  van.	  
	  
	  
Regionale	  samenwerking	  	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  is	  voorstander	  van	  regionale	  samenwerking,	  maar	  wel	  met	  
sterke	  controle	  en	  gedragen	  door	  een	  toekomstvisie.	  
	  
Het	  Rijk	  hevelt	  steeds	  meer	  taken	  naar	  gemeenten	  over,	  waardoor	  regionale	  samenwerking	  
onontkoombaar	  wordt.	  Onderwerpen	  als	  vluchtelingen,	  arbeidsmigratie,	  huiselijk	  geweld,	  
multi-‐probleemgezinnen	  waar	  kinderen	  soms	  opgroeien	  met	  een	  taalachterstand	  of	  met	  een	  
tekort	  aan	  aandacht	  en	  zorg,	  maar	  ook	  klimaatadaptatie	  en	  energietransitie.	  Maar	  ook	  
recreatievoorzieningen,	  inkoop-‐	  en	  uitvoeringstaken	  binnen	  het	  sociale	  domein	  en	  het	  
efficiënt	  uitvoeren	  van	  gemeentelijke	  diensten	  (ICT,	  belastingheffing,	  intergemeentelijke	  
kenniscentra	  e.d.).	  Deze	  veelheid	  van	  grote	  onderwerpen	  maken	  regionale	  samenwerking	  
onontkoombaar.	  	  	  
Streekbelangen	  is	  voorstander	  van	  samenwerking,	  maar	  alleen	  daar	  waar	  het	  kan	  en	  als	  het	  
ook	  iets	  oplevert.	  Daarvoor	  is	  een	  toekomstvisie	  nodig.	  Wij	  willen	  daarom	  de	  bestaande	  
toekomstvisie	  ‘Focus	  op	  morgen’	  actualiseren.	  Want	  alleen	  zo	  kunnen	  we	  als	  Gemeente	  
onze	  eigen	  doelstellingen	  in	  stand	  houden	  en	  voorkomen	  dat	  de	  belangen	  van	  onze	  
gemeente	  worden	  verkwanseld	  in	  regionale	  doelen	  en	  projecten	  die	  geen	  voordeel	  voor	  
onze	  gemeente	  opleveren.	  Omdat	  er	  steeds	  meer	  geld	  omgaat	  in	  regionale	  verbanden	  willen	  
wij	  een	  sterke	  controle	  en	  sturing	  realiseren.	  Daarom	  streven	  wij	  naar	  een	  invloedrijke	  
regionale	  positie.	  	  
	  	  
	  
Economie	  	  
	  
Kernpunt:	  Betrek	  de	  locale	  ondernemers	  meer	  bij	  de	  voorbereiding	  en	  uitvoering	  van	  het	  
economische	  beleid.	  Knip	  grotere	  opdrachten	  op	  in	  kleinere	  opdrachten	  die	  door	  locale	  
ondernemers	  te	  behappen	  zijn..	  
	  
Een	  levendige	  lokale	  economie	  is	  van	  essentieel	  belang	  voor	  de	  werkgelegenheid	  en	  
leefbaarheid	  in	  de	  kernen	  van	  onze	  gemeente.	  Het	  is	  daarom	  belangrijke	  dat	  ondernemers	  
goed	  gefaciliteerd	  worden.	  Korte	  lijnen	  met	  de	  gemeentelijke	  organisatie	  en	  het	  vermijden	  
van	  onnodige	  regelgeving	  en	  bureaucratie	  horen	  daarbij.	  De	  functie	  van	  gemeentelijke	  
bedrijfscontactfunctionaris	  willen	  wij	  daarom	  handhaven	  en	  waar	  nodig	  versterken.	  Een	  
verdere	  intensivering	  van	  deze	  functie	  is	  wenselijk:	  begeleiding	  gedurende	  en	  goede	  
afronding	  van	  het	  gehele	  proces.	  Er	  moet	  worden	  vermeden	  dat	  ondernemers	  of	  
winkeliersverenigingen	  voor	  het	  regelen	  van	  vergunningen	  en/of	  het	  organiseren	  van	  
activiteiten	  langs	  verschillende	  afdelingen	  moeten,	  hetgeen	  kan	  worden	  vermeden	  door	  één	  
loket.	  	  
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Bij	  het	  beoordelen	  van	  vergunningaanvragen,	  bestemmingsplannen	  e.d.	  dient	  het	  
economisch	  belang	  serieus	  te	  worden	  afgewogen.	  Maatwerk	  gaat	  voor	  rigide	  toepassing	  van	  
regelgeving.	  
	  
Bereikbaarheid	  en	  mobiliteit	  zijn	  voor	  de	  ondernemers	  in	  Stichtse	  Vecht	  de	  grootste	  
knelpunten.	  Vaak	  gaat	  het	  dan	  om	  zaken	  waar	  de	  Provincie	  over	  gaat,	  maar	  bijvoorbeeld	  bij	  
het	  invoeren	  van	  30	  of	  50	  km	  zones	  en	  inrichtingsverkeer	  binnen	  de	  gemeente,	  speelt	  de	  
gemeente	  wel	  degelijk	  een	  rol.	  	  
Wij	  staan	  voor	  goede	  bereikbaarheid	  van	  winkels	  en	  bedrijven,	  zonder	  dat	  voor	  het	  winkelen	  
parkeergeld	  moet	  worden	  betaald,	  want	  dat	  stimuleert	  de	  lokale	  economie.	  	  
	  
Streekbelangen	  heeft	  zich	  steeds	  ingezet	  en	  blijft	  zich	  inzetten	  voor	  een	  transparant	  inkoop-‐	  
en	  aanbestedingsbeleid	  waarbij	  nadrukkelijk	  rekening	  wordt	  gehouden	  met	  lokale	  
ondernemers.	  Wij	  zijn	  er	  voorstander	  van	  om	  het	  groenonderhoud	  door	  lokale	  bedrijven	  te	  
laten	  doen.	  Verfraaiing	  van	  de	  eigen	  kern	  werkt	  immers	  kwaliteit	  verhogend	  en	  vergroot	  de	  
leefbaarheid.	  
	  
Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  ZZP-‐ers	  ook	  goed	  gefaciliteerd	  moeten	  worden.	  	  
Indien	  er	  initiatieven	  zijn	  om	  in	  of	  vanuit	  een	  woonhuis	  bedrijfsactiviteiten	  te	  verrichten	  
zonder	  dat	  dit	  tot	  overlast	  voor	  de	  woonomgeving	  leidt	  (fysiotherapeuten,	  kunstenaars),	  zal	  
Streekbelangen	  dit	  stimuleren.	  Hinderlijke	  regelgeving	  moet	  dan	  opzij	  gezet	  worden	  en	  
regelgeving	  in	  bestemmingsplannen	  moet	  daarop	  worden	  aangepast.	  	  
	  
Bed	  &	  Breakfastvoorzieningen	  dienen	  ruimhartig	  toegestaan	  te	  worden.	  
Streekbelangen	  wil	  dat	  lokale	  ondernemers,	  waaronder	  ZZP-‐ers,	  voorrang	  moeten	  krijgen	  bij	  
het	  verwerven	  van	  gemeentelijke	  aanbestedingen.	  Er	  moet	  strikt	  op	  worden	  toegezien	  dat	  
de	  gemeente	  op	  tijd	  aan	  haar	  betalingsverplichtingen	  voldoet.	  Dienstaanbieders	  moeten	  
niet	  lang	  op	  hun	  geld	  hoeven	  te	  wachten.	  
Het	  aanleggen	  van	  glasvezel	  op	  bedrijventerreinen	  en	  in	  buitengebieden	  willen	  wij	  
bevorderen,	  niet	  alleen	  met	  het	  oog	  op	  toekomstige	  moderne	  zorgvoorzieningen	  voor	  
ouderen,	  maar	  ook	  met	  het	  oog	  op	  de	  vele	  versnipperde	  bedrijven	  die	  overal	  in	  de	  
gemeente	  gehuisvest	  zijn,	  de	  thuiswerkende	  ZZP-‐ers	  en	  de	  agrariërs.	  Aanbieders	  en	  
aanvragers	  kunnen	  bij	  elkaar	  worden	  gebracht	  door	  bijvoorbeeld	  aan	  te	  sluiten	  bij	  
provinciale	  initiatieven.	  	  
Indien	  individuele	  aansluitkosten	  t.b.v.	  zorg	  op	  afstand	  niet	  opgebracht	  kunnen	  worden,	  
dient	  daarvoor	  een	  voorziening	  te	  komen,	  zodat	  men	  niet	  onnodig	  van	  zorg	  op	  afstand	  
verstoken	  is.	  
	  
Streekbelangen	  is	  blij	  met	  de	  goed	  functionerende	  ondernemingsvereniging	  Stichtse	  Vecht	  
(OSV).	  Wij	  vinden	  daarom	  dat	  deze	  ondernemingsvereniging	  een	  raadgevende	  functie	  zou	  
kunnen	  vervullen	  richting	  College	  en	  Raad,	  zoals	  dit	  bijvoorbeeld	  met	  de	  WMO	  raad	  of	  
Vechtplassen	  commissie	  het	  geval	  is.	  	  
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Werkgelegenheid	  en	  scholing	  	  
	  
Kernpunt:	  voor	  iedereen	  die	  kan	  werken	  wil	  Streekbelangen	  zich	  sterk	  maken	  voor	  zo	  
zinvol	  mogelijke	  werkplekken	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  plaatselijke	  ondernemers	  en	  
instellingen.	  
	  
Streekbelangen	  vindt	  dat	  de	  gemeente	  een	  taak	  heeft	  in	  het	  bevorderen	  van	  de	  lokale	  
werkgelegenheid.	  Hiervoor	  zijn	  binnen	  Stichtse	  Vecht	  korte	  lijnen	  nodig	  tussen	  scholen,	  
bedrijven	  en	  de	  gemeente	  omdat	  zij	  uitkeringen	  verstrekt	  aan	  werklozen,	  ZZP-‐organisaties.	  
Maar	  ook	  contacten	  met	  de	  universiteit	  Nyenrode	  en	  andere	  kennisinstellingen	  zijn	  van	  
belang.	  Indien	  er	  re-‐integratietrajecten	  afgesproken	  worden,	  dient	  de	  gemeente	  de	  
bedrijven	  hiervan	  administratief	  te	  ontzorgen.	  
Wij	  vinden	  scholing	  en	  opleiding	  zeer	  belangrijk	  en	  zijn	  van	  mening	  dat	  de	  gemeente	  -‐	  waar	  
mogelijk	  en	  nodig	  –	  daarin	  een	  stimulerende	  en	  faciliterende	  rol	  moet	  vervullen.	  	  
Mensen	  met	  een	  arbeidsbeperking	  doen	  net	  zo	  goed	  mee	  in	  onze	  gemeente.	  Daarom	  maken	  
we	  ons	  sterk	  voor	  zo	  zinvol	  mogelijke	  werkplekken	  of	  plaatsingsmogelijkheden	  in	  nauwe	  
samenwerking	  met	  ondernemers.	  Met	  dienstverleners	  die	  werkzaamheden	  in	  onze	  
gemeente	  verrichten	  behouden	  we	  de	  ingezette	  lijn	  van	  kwantitatief	  benoemde	  sociale	  
plaatsingsmogelijkheden.	  (social	  return),	  tenzij	  het	  bedrijf	  van	  de	  eigen	  lokale	  ondernemer	  
hiervoor	  te	  beperkt	  van	  omvang	  is.	  	  
	  
Een	  goed	  minimabeleid,	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  mensen	  en	  maximale	  inzet	  
van	  WSW’ers	  en	  Pauwbedrijven	  (in	  welke	  nieuwe	  vorm	  ook)	  in	  de	  samenleving	  willen	  wij	  
maximaal	  ondersteunen!	  	  
	  
Benader	  uitkeringsgerechtigden	  actief	  voor	  vrijwilligerswerk	  of	  stagemogelijkheden,	  zo	  
komen	  ze	  ook	  uit	  gemakkelijker	  uit	  hun	  sociaal	  isolement.	  	  
	  
	  
Wijkgericht	  werken	  
	  
Kernpunt:	  per	  kern	  of	  wijk	  bezien	  hoe	  de	  invloed	  van	  inwoners	  beter	  kan	  en	  voor	  alle	  
kernen	  geldt	  	  alleen	  op	  gemeentelijk	  niveau	  doen	  wat	  niet	  lokaal	  kan..	  
	  
Streekbelangen	  is	  een	  overtuigd	  voorstander	  van	  kleinschaligheid.	  Ons	  uitgangspunt	  is	  
daarom	  ‘doen	  wat	  in	  de	  kern	  of	  wijk	  kan	  en	  doe	  alleen	  op	  gemeentelijk	  niveau	  wat	  
moet’.	  Want	  wijk-‐/kerngericht	  werken	  heeft	  als	  doel	  het	  versterken	  van	  de	  leefbaarheid	  
in	  de	  eigen	  woonomgeving	  en	  de	  betrokkenheid	  bij	  een	  prettige	  woon-‐	  en	  leefomgeving.	  
De	  inwoner	  zelf	  is	  daarbij	  als	  eerste	  aan	  zet	  als	  eerstverantwoordelijke,	  maar	  hebben	  
daar	  ook	  als	  eerste	  profijt	  van.	  
	  
Veel	  mensen	  zijn	  niet	  tevreden	  met	  de	  manier	  waarop	  allerlei	  besluiten	  door	  de	  overheid	  tot	  
stand	  komen.	  Streekbelangen	  zoekt	  naar	  nieuwe	  manieren	  om	  de	  invloed	  van	  burgers	  te	  
vergroten.	  Het	  bestaande	  wijkgericht	  werken	  biedt	  kansen	  voor	  meer	  en	  beter.	  Het	  gaat	  er	  
hier	  om	  de	  betrokkenheid	  en	  invloed	  op	  de	  inrichting	  van	  de	  eigen	  kleinschalige	  
woonomgeving	  nog	  verder	  te	  versterken.	  Hierbij	  is	  extra	  aandacht	  nodig	  voor	  de	  afstemming	  
tussen	  dorps-‐/wijkcomités	  en	  de	  uitvoerende	  ambtelijke	  organisatie.	  Per	  kern	  of	  per	  
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wijkcommissie	  kan	  de	  aanpak	  verschillen.	  Lokale	  specifieke	  kennis	  en	  kunde	  willen	  wij	  beter	  
gebruiken	  door	  deze	  te	  mobiliseren.	  
	  
In	  de	  nieuwe	  raadsperiode	  krijgen	  inwoners	  te	  maken	  met	  een	  nieuwe	  wet,	  de	  
Omgevingswet.	  Gemeenten,	  inwoners	  en	  bedrijven	  lopen	  met	  de	  huidige	  wetgeving	  aan	  
tegen	  regels	  die	  ingewikkeld	  zijn,	  onvoldoende	  rekening	  houden	  met	  de	  kenmerken	  van	  een	  
gebied	  of	  zelfs	  strijdig	  zijn	  met	  elkaar.	  Met	  de	  Omgevingswet	  wordt	  het	  omgevingsrecht	  
eenvoudiger	  en	  beter.	  Een	  burger	  of	  bedrijf	  kan	  straks	  bij	  één	  loket	  één	  vergunning	  krijgen	  
voor	  een	  ruimtelijk	  project.	  De	  Omgevingswet	  geeft	  de	  gemeente	  veel	  ruimte	  om	  lokale	  
afwegingen	  te	  maken	  waardoor	  gemeenten	  meer	  maatwerk	  kunnen	  leveren.	  Zowel	  de	  
ambtelijke	  organisatie	  als	  de	  gemeenteraad	  zullen	  zich	  op	  een	  andere	  wijze	  dan	  tot	  nu	  
gebruikelijk	  moeten	  opstellen.	  Dat	  heeft	  dus	  grote	  gevolgen	  voor	  rechtszekerheid	  op	  het	  
gebied	  van	  ruimtelijke	  ordening.	  Denk	  bijvoorbeeld	  aan	  geluid	  en	  veiligheid,	  waarbij	  
bestaande	  normen	  anders	  gehanteerd	  kunnen	  gaan	  worden.	  In	  de	  zoektocht	  naar	  een	  goede	  
uitwerking	  van	  maatwerk	  en	  flexibele	  normen,	  wil	  Streekbelangen	  vooral	  de	  positie	  van	  de	  
belangen	  van	  de	  inwoners	  in	  de	  schijnwerper	  zetten.	  
	  
	  
Veiligheid	  en	  leefbaarheid	  	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  is	  voor	  veilige	  schoolroutes,	  snelheid	  beperkende	  maatregelen	  
en	  rotondes	  in	  plaats	  van	  gevaarlijke	  kruisingen.	  
	  
Voor	  veilige	  schoolroutes,	  rotondes	  in	  plaats	  van	  gevaarlijke	  kruisingen	  en	  tevens	  
snelheidsbeperkende	  maatregelen	  in	  de	  woonwijken	  die	  daarom	  vragen,	  	  kunt	  u	  op	  
Streekbelangen	  rekenen.	  Wegen	  en	  fietspaden	  moeten	  doelmatig	  verlicht	  zijn.	  
In	  de	  afgelopen	  vijf	  jaar	  zijn	  de	  criminaliteitscijfers	  in	  de	  gemeente	  gedaald,	  de	  laatste	  twee	  
jaar	  lijkt	  het	  veiligheidsniveau	  te	  stabiliseren.	  	  
Het	  bestaande	  veiligheidsniveau,	  zoals	  dat	  nu	  uit	  de	  periodieke	  veiligheidsmonitor	  blijkt,	  
willen	  wij	  consolideren.	  Daarnaast	  richten	  wij	  ons	  op	  de	  aanpak	  van	  één	  thema,	  waarbij	  we	  
ons	  proactief	  opstellen.	  Een	  belangrijk	  thema	  is	  ondermijning:	  hennepteelt,	  geld	  witwassen,	  
etc.).	  	  
Bijzondere	  opsporingsambtenaren	  (BOA’s)	  moeten	  alleen	  worden	  ingezet	  om	  echte	  
onveilige	  situaties	  tegen	  te	  gaan,	  maar	  liever	  nog	  door	  hun	  optreden	  preventief	  bezig	  te	  zijn.	  
Door	  toewijzing	  van	  een	  ‘eigen’	  wijk	  kunnen	  BOA’s	  de	  wijkagent	  vervangen	  of	  diens	  taken	  
aanvullen.	  	  
Jaarlijkse	  klus-‐	  en	  opruimdagen	  in	  de	  wijk	  of	  kern	  willen	  we	  stimuleren.	  	  
	  
	  
Mobiliteit	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  wil	  dat	  de	  gemeente	  niet	  alleen	  veilig	  is,	  maar	  ook	  bereikbaar	  
blijft.	  	  Maatschappelijke	  voorzieningen	  dienen	  voor	  iedereen,	  d.w.z.	  ook	  voor	  hen	  die	  geen	  
eigen	  vervoer	  hebben,	  gemakkelijk	  bereikbaar	  te	  zijn.	  
	  
Vervoersmogelijkheden	  en	  bereikbaarheid	  wil	  Streekbelangen	  ten	  behoeve	  van	  onze	  
inwoners	  in	  combinatie	  bezien.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  regiotaxi	  willen	  we	  in	  dat	  verband	  
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kritisch	  tegen	  het	  licht	  houden	  en	  waar	  mogelijk	  verbeteren.	  Naast	  de	  bestaande	  
regiotaxi	  kunnen	  meer	  belbussen	  worden	  ingezet	  waarbij	  de	  gemeente	  vrijwillige	  
bestuurders	  faciliteert	  indien	  de	  regiotaxi	  niet	  voldoende	  aan	  de	  vraag	  kan	  voldoen.	  Wij	  
willen	  alternatieve	  vervoersmogelijkheden	  stimuleren	  door	  waar	  er	  kansrijke	  initiatieven	  
zijn	  hiervoor	  start	  subsidies	  of	  gemeentelijke	  faciliteiten	  beschikbaar	  te	  stellen.	  
Alternatieve	  vormen	  van	  openbaar	  vervoer	  zullen	  we	  steunen.	  Denk	  bv	  (vracht)vervoer	  
via	  de	  Vecht,	  die	  voor	  dat	  doel	  beter	  benut	  kan	  worden.	  	  	  
	  
Voor	  de	  meer	  afgelegen	  kernen	  denken	  we	  aan	  schoolbussen,	  deelauto’s	  of	  belbus	  met	  
vrijwilligers.	  Door	  de	  vergrijzing	  zullen	  mobiliteitsbeperkingen	  toe	  nemen.	  Een	  prettige	  
en	  betaalbare	  bereikbaarheid	  van	  NS-‐stations,	  zorgcentra,	  en	  m.n.	  het	  Antonius	  
ziekenhuis	  en	  het	  AMC	  Utrecht	  zijn	  hiervan	  onderdeel.	  
	  
Voor	  het	  oplossen	  van	  de	  verkeersproblemen	  door	  het	  vracht-‐	  en	  landbouwverkeer	  op	  
het	  Zandpad	  willen	  wij	  ons	  blijven	  inspannen,	  ondanks	  het	  feit	  dat	  de	  Raad	  in	  2016	  ons	  
voorstel	  voor	  aanleg	  van	  een	  Tweede	  Vechtbrug	  niet	  heeft	  overgenomen.	  	  De	  overlast	  
van	  de	  Noordelijke	  Randweg	  die	  langs	  wijken	  in	  Maarssen	  loopt	  mag	  niet	  toenemen	  ten	  
gevolge	  van	  het	  beleid	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  en	  de	  Provincie	  
	  
Voldoende	  en	  slim	  gesitueerde	  aanlegplaatsen	  voor	  de	  recreatievaart	  bevorderen	  de	  
lokale	  economie.	  	  
In	  de	  woongebieden	  moeten	  rolstoelgebruikers	  winkels	  en	  woningen	  zonder	  obstakels	  
kunnen	  bereiken.	  Daarbij	  is	  ook	  overhangend	  groen	  over	  de	  trottoirs	  uit	  den	  boze.	  
	  
	  
Duurzaamheid	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  is	  voor	  particulier	  initiatief	  t.a.v.	  het	  verduurzamen	  van	  de	  
gemeente	  en	  het	  eigen	  initiatief	  van	  de	  bewoners	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid	  willen	  
we	  faciliteren.	  	  
	  
Voor	  ons	  betekent	  duurzaamheid	  het	  zoeken	  naar	  evenwicht	  tussen	  uitputting	  van	  
natuurlijke	  bronnen	  en	  economische	  en	  sociale	  belangen.	  Wij	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  
inwoners	  zelf	  de	  krachten	  bundelen	  en	  initiatieven	  nemen.	  De	  gemeente	  moet	  als	  bijdrage	  
aan	  duurzaamheidsdoelstellingen	  barrières	  verlagen	  en	  initiatieven	  faciliteren.	  	  
De	  gevolgen	  van	  klimaatverandering	  zijn	  nu	  al	  manifest	  in	  onze	  gemeenten.	  Het	  regent	  vaker	  
en	  heviger.	  Voor	  gemeenten	  is	  het	  de	  uitdaging	  om	  met	  kosteneffectieve	  maatregelen	  
schade	  door	  wateroverlast	  zoveel	  mogelijk	  te	  beperken.	  	  
Streekbelangen	  is	  voorstander	  van	  het	  faciliteren	  van	  inwoners	  en	  bedrijven,	  bijvoorbeeld	  
door	  hen	  actief	  te	  informeren	  over	  verduurzamen	  bebouwde	  omgeving,	  het	  stimuleren	  van	  
elektrisch	  rijden	  particulier,	  transport	  en	  openbaar	  vervoer	  en	  corporaties	  te	  stimuleren	  
woning	  te	  verduurzamen	  en/of	  energieneutraal	  te	  maken.	  
Ook	  moeten	  er	  meer	  elektrische	  oplaadpunten	  voor	  fietsen	  en	  auto’s	  komen.	  	  
Op	  lokale	  schaal	  moet	  worden	  gewerkt	  aan	  bewustwording/voorlichting	  om	  spaarzaam	  om	  
te	  gaan	  met	  het	  milieu	  en	  de	  verwerking	  van	  afvalstromen.	  Wij	  willen	  duurzaamheid	  
koppelen	  aan	  economische	  voordelen	  voor	  burger	  en	  ondernemer.	  Agrariërs	  kunnen	  
energieleveranciers	  worden	  in	  plaats	  van	  energiegebruikers.	  
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Alternatieve	  vormen	  van	  energie	  dienen	  gestimuleerd	  te	  worden,	  waarbij	  we	  vooral	  denken	  
aan	  het	  aantrekkelijk	  maken	  van	  plaatsing	  van	  zonnepanelen.	  	  We	  zijn	  tegen	  het	  plaatsen	  
van	  windmolens	  vlakbij	  woningen	  vanwege	  de	  hinder	  die	  deze	  molens	  met	  zich	  
meebrengen.	  	  
Prestatieafspraken	  met	  stakeholders	  als	  scholen,	  sportverenigingen,	  woningbouwvereniging	  
willen	  we	  faciliteren	  en	  indien	  verantwoord	  en	  noodzakelijk	  d.m.v.	  subsidie	  of	  zachte	  
leningen	  bevorderen.	  	  
	  
	  
Sport	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  vindt	  dat	  iedereen	  moet	  kunnen	  meedoen	  met	  sporten	  en	  
bewegen..	  
	  
Voor	  Streekbelangen	  is	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  iedereen	  mee	  kan	  doen	  met	  sporten	  en	  
bewegen	  en	  dat	  natuurlijk	  naar	  ieders	  eigen	  mogelijkheden.	  Dit	  kan	  in	  verenigingsverband,	  
maar	  ook	  in	  individueel	  of	  ongeorganiseerd	  groepsverband.	  Hierbij	  is	  het	  belangrijk	  dat	  
sportaccommodaties	  (ook	  de	  sportvelden)	  van	  een	  goed	  kwaliteitsniveau	  zijn	  en	  goed	  
onderhouden	  worden.	  
In	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  is	  begonnen	  met	  een	  inhaalslag	  wat	  betreft	  die	  kwaliteit	  en	  daarbij	  
tevens	  een	  uitbreiding	  van	  kunstgrasvelden	  bij	  buitensportverenigingen.	  Streekbelangen	  is	  
van	  mening	  dat	  die	  financiële	  impuls	  ook	  de	  komende	  vier	  jaren	  gehanteerd	  moet	  worden.	  
Een	  financiële	  impuls	  van	  4	  x	  250.000	  euro	  is	  hiervoor	  nodig.	  
De	  ontwikkeling	  van	  sportpark	  Zuilense	  Vecht,	  in	  een	  samenwerking	  met	  de	  gemeente	  
Utrecht,	  komt	  moeizaam	  op	  gang.	  Het	  probleem	  is	  dat	  de	  sportnota	  te	  rigide	  wordt	  
toegepast	  op	  dit	  belangrijke	  project.	  Aan	  verenigingen	  kan	  niet	  worden	  gevraagd	  
substantiële	  investeringen	  te	  doen	  voor	  nieuwbouw,	  omdat	  de	  oude	  accommodaties	  
gesloopt	  worden.	  Het	  project	  kan	  gefinancierd	  worden	  uit	  opbrengsten	  van	  grondverkoop	  
voor	  woningbouw	  en	  met	  de	  overwaarde	  kan	  een	  fonds	  ingesteld	  worden	  voor	  de	  sport	  in	  
Stichtse	  Vecht.	  Hiertoe	  is	  het	  nodig	  om	  de	  sportnota	  aan	  te	  passen.	  Ook	  bij	  andere	  locaties	  is	  
herontwikkeling	  mogelijk,	  waarbij	  overwaarde	  in	  dat	  fonds	  gestort	  kan	  worden.	  
	  
Er	  wordt	  te	  weinig	  ingesprongen	  op	  de	  toenemende	  vergrijzing.	  Mogelijkheden	  om	  te	  
bewegen/sporten	  op	  verschillende	  niveaus	  is	  van	  belang	  voor	  ouderen,	  ook	  voor	  de	  sociale	  
contacten.	  Sportverenigingen	  kunnen	  hier	  veel	  aan	  bijdragen.	  Ook	  moet	  beter	  inzichtelijk	  
worden	  gemaakt	  welke	  sportverenigingen	  iets	  aanbieden	  specifiek	  voor	  ouderen.	  	  De	  
website	  van	  Sportpunt	  biedt	  hierin	  minder	  inzicht	  dan	  de	  website	  van	  Spel	  en	  Sport	  
(gemeente	  De	  Ronde	  Venen).	  
	  
Voor	  een	  vitale	  en	  leefbare	  samenleving	  zijn	  sportvoorzieningen	  van	  cruciaal	  belang.	  In	  dit	  
verband	  wil	  Streekbelangen	  ook	  opmerken	  dat	  het	  weer	  invoeren	  van	  schoolzwemmen	  een	  
onderzoek	  waard	  is.	  De	  komst	  van	  vluchtelingen	  en	  statushouders	  naar	  Stichtse	  Vecht	  maakt	  
het	  noodzakelijk	  opnieuw	  naar	  schoolzwemmen	  te	  kijken.	  	  
	  
Voor	  sportcomplexen	  die	  moeten	  worden	  aangepast	  om	  aan	  gestelde	  duurzaamheidseisen	  
te	  voldoen,	  zal	  eveneens	  een	  extra	  budget	  beschikbaar	  moeten	  worden	  gesteld.	  	  
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Streekbelangen	  wil	  ook	  een	  lans	  breken	  voor	  de	  hengelsporters	  die	  gebruik	  willen	  maken	  
van	  de	  wateren	  in	  Maarssenbroek.	  Op	  dit	  moment	  zijn	  er	  diverse	  blokkades	  voor	  het	  
uitoefenen	  van	  de	  hengelsport.	  
	  
De	  Sportraad	  Stichtse	  Vecht	  is	  een	  orgaan	  dat	  ongevraagd	  en	  gevraagd	  advies	  uitbrengt	  aan	  
het	  College.	  Streekbelangen	  wil	  zich	  ervoor	  inzetten	  om	  –	  zoals	  dat	  in	  andere	  gemeenten	  
ook	  wel	  gebeurt	  –	  dit	  te	  wijzigen	  in	  een	  orgaan	  dat	  ongevraagd	  en	  gevraagd	  advies	  uitbrengt	  
aan	  de	  Gemeenteraad.	  Gemeenteraadsleden	  kunnen	  dan	  ook	  lid	  worden	  van	  de	  Sportraad	  
waardoor	  raadsleden	  eerder	  en	  meer	  bij	  de	  besluitvorming	  worden	  betrokken.	  	  	  
	  
	  
Cultuur	  	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  onderschrijft	  het	  verbindende	  belang	  van	  het	  verenigingsleven	  
en	  wil	  afbraak	  daarvan	  tegengaan.	  
	  
De	  gemeente	  Stichtse	  Vecht	  is	  rijk	  aan	  cultuur.	  Door	  de	  overgang	  van	  een	  groot	  deel	  van	  de	  
gemeentelijke	  cultuurmiddelen	  naar	  het	  Prins	  Bernhard	  Cultuurfonds	  Stichtse	  Vecht	  heeft	  de	  
gemeente	  haar	  directe	  betrokkenheid	  op	  afstand	  gezet.	  Streekbelangen	  vindt	  het	  belangrijk	  
dit	  beleid	  grondig	  te	  evalueren.	  Het	  ziet	  er	  nu	  naar	  uit	  dat	  een	  groot	  aantal	  oude	  tot	  zeer	  
oude	  verenigingen	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  gefuseerd	  dan	  wel	  opgehouden	  te	  bestaan.	  Naast	  
positieve	  effecten	  van	  schaalvergroting	  kan	  dit	  voor	  de	  sociale	  cohesie	  binnen	  kernen	  grote	  
negatieve	  gevolgen	  hebben.	  	  
Verenigingen	  die	  (deel)verantwoordelijkheden	  van	  de	  gemeente	  overnemen	  bijvoorbeeld	  op	  
het	  gebied	  van	  jeugd-‐,	  ouderen-‐	  en	  gehandicaptenwerk,	  maar	  ook	  de	  Oranjeverenigingen,	  
dienen	  fatsoenlijk	  gefinancierd	  te	  worden.	  	  
Als	  bijvoorbeeld	  de	  wekelijkse	  muziek-‐	  of	  kooravond	  vervalt,	  ligt	  sociale	  armoede	  op	  de	  loer.	  
De	  gemeente	  dient	  de	  lokale	  infrastructuur	  te	  blijven	  stimuleren,	  zowel	  in	  stenen	  
(dorpshuizen)	  als	  het	  vergemakkelijken	  van	  de	  vergunningen	  voor	  activiteiten	  in	  de	  
openbare	  (buiten)ruimte.	  	  
De	  oprichting	  van	  Leerorkest	  Stichtse	  Vecht	  is	  een	  groot	  goed	  en	  onderstreept	  het	  belang	  
van	  muziek	  op	  de	  vele	  basisscholen	  door	  onze	  gehele	  gemeente.	  Kunst	  en	  cultuur	  helpen	  
ons	  om	  anders	  en	  ruimer	  te	  denken	  en	  elkaar	  beter	  te	  begrijpen.	  Cultuur	  is	  ook	  dingen	  
samen	  doen	  en	  van	  elkaar	  leren.	  Daarom	  verdienen	  onderdelen	  als	  kunsteducatie,	  
buurthuizen,	  historische	  kringen,	  lokale	  muziek-‐,	  toneel-‐	  en	  theaterverenigingen	  en	  
bibliotheken	  gemeentelijke	  steun	  als	  ze	  aan	  publieksverbreding	  en	  vernieuwing	  werken.	  
Streekbelangen	  mist	  een	  film,	  c.q.	  theater	  in	  Stichtse	  Vecht	  en	  wil	  daarvoor	  marktpartijen	  
interesseren.	  
	  
Streekbelangen	  zal	  nieuwe	  bezuinigingen	  op	  cultuur	  alleen	  in	  het	  allernoodzakelijkste	  geval	  
steunen,	  want	  het	  verenigingsleven	  stimuleert	  het	  verbinden	  van	  verschillende	  
bevolkingsgroepen	  en	  het	  begrip	  en	  respect	  voor	  elkaar.	  	  
Het	  is	  van	  belang	  dat	  de	  gemeente	  de	  huidige	  financieringsstructuren	  regelmatig	  evalueert	  
en	  bijstelt,	  de	  huisvestingproblematiek	  onderzoekt	  en	  behulpzaam	  is	  bij	  het	  vinden	  van	  
oplossingen	  die	  cultuureducatie	  stevig	  in	  het	  zadel	  houden.	  	  
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Er	  ligt	  een	  notitie	  “Ambitie	  voor	  Cultuur	  Gemeente	  Stichtse	  Vecht”	  die	  is	  ontwikkeld	  op	  basis	  
van	  gesprekken	  met	  inwoners,	  vertegenwoordigers	  vanuit	  het	  culturele	  veld,	  ambtenaren	  en	  
bestuurders	  van	  de	  gemeente	  Stichtse	  Vecht.	  De	  notitie	  biedt	  handvatten	  voor	  een	  brede	  
samenhangende	  visie	  op	  cultuur	  in	  relatie	  tot	  economie,	  ruimte	  en	  het	  sociale	  domein.	  	  
	  
	  
Recreatie	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  wil	  Recreatie	  en	  Toerisme	  faciliteren,	  waarbij	  overlast	  en	  hinder	  
voor	  inwoners	  zo	  beperkt	  mogelijk	  moeten	  zijn.	  
	  
De	  kernen	  die	  de	  gemeente	  Stichtse	  Vecht	  omvat,	  zijn	  uitermate	  aantrekkelijk	  om	  te	  
recreëren.	  Toerisme	  is	  goed	  voor	  vele	  lokale	  ondernemers.	  Initiatieven	  voor	  
verblijfsmogelijkheden	  in	  het	  buitengebied	  zoals	  bijvoorbeeld	  mini	  campings	  en	  kleinschalige	  
horeca,	  zijn	  door	  ons	  ondersteund.	  	  

Waar	  nodig	  willen	  wij	  de	  infrastructuur	  voor	  het	  toerisme	  verbeteren	  door	  bijvoorbeeld	  de	  
aanleg	  van	  nog	  meer	  fiets-‐,	  loop-‐	  en	  ruiterpaden.	  Maar	  wij	  waken	  voor	  het	  evenwicht	  tussen	  
draagkracht	  en	  recreatiezwaarte	  in	  een	  specifieke	  omgeving,	  dus	  geen	  grote	  bussen	  en	  
groepen	  motorrijders	  op	  het	  Zandpad.	  	  Wij	  zijn	  van	  mening	  dat	  er	  samen	  met	  andere	  Vecht-‐	  
en	  Groene	  Hartgemeenten	  meer	  bekendheid	  moet	  worden	  gegeven	  aan	  de	  
recreatiemogelijkheden	  die	  onze	  streek	  biedt.	  	  Vestiging	  van	  een	  lokale	  VVV	  juichen	  wij	  toe.	  	  

	  
Woningbouw	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  wil	  dat	  de	  lokale	  woningbouwbehoefte	  kan	  worden	  
gerealiseerd	  en	  dat	  er	  zo	  min	  mogelijk	  belemmeringen	  zijn	  voor	  senioren,	  gehandicapten	  
en	  de	  lagere	  inkomens	  om	  in	  hun	  koop-‐	  of	  huurwoning	  te	  kunnen	  blijven	  wonen.	  
	  
Onze	  gemeente	  staat	  voor	  een	  grote	  woningbouwopgave.	  Om	  die	  te	  kunnen	  realiseren	  is	  
verschuiving	  van	  de	  rode	  contour	  voor	  ons	  in	  sommige	  gevallen	  bespreekbaar,	  omdat	  de	  
bouwopgave	  niet	  alleen	  binnen	  “inbreilocaties”	  zal	  kunnen	  plaatsvinden.	  	  
De	  vergrijzing	  in	  combinatie	  met	  de	  ontwikkeling	  dat	  ouderen	  verplicht	  zijn	  langer	  thuis	  te	  
blijven	  wonen	  door	  de	  door	  het	  Rijk	  aangebrachte	  scheiding	  tussen	  wonen	  en	  zorg,	  stelt	  
gemeenten	  voor	  een	  grote	  opgave.	  	  
In	  Stichtse	  Vecht	  is	  een	  groot	  potentieel	  aan	  woningen	  die	  aangepast	  kunnen	  worden	  om	  er	  
ook	  met	  een	  fysieke	  beperking	  in	  te	  kunnen	  wonen.	  	  Streekbelangen	  vindt	  dat	  die	  kansen	  
optimaal	  benut	  moeten	  worden.	  	  
	  
Wij	  willen	  dat	  de	  gemeente	  in	  samenwerking	  met	  de	  woningbouwcoöperaties	  
stimuleringsmaatregelen	  uitwerkt	  om	  de	  woningbouw	  te	  bevorderen	  en	  winkelgebieden	  
aantrekkelijk	  te	  maken.	  	  
Bouwen	  voor	  het	  middensegment	  vinden	  wij	  belangrijk	  (ook	  als	  dat	  soms	  ten	  koste	  gaat	  van	  
de	  30%	  afspraak),	  evenals	  betaalbare	  woningen	  voor	  starters	  en	  mindervermogenden.	  
De	  huisvesting	  van	  ouderen	  verdient	  extra	  aandacht.	  Initiatieven	  voor	  “wooncommunes”	  
van	  senioren	  steunen	  wij.	  De	  vraag	  naar	  koopappartementen	  voor	  senioren	  zal	  toenemen,	  
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evenals	  het	  aanpassen	  van	  grondwoningen	  en	  daar	  moet	  actief	  beleid	  op	  worden	  gevoerd.	  
Nieuwbouwwoningen	  zijn	  levensloopbestendig	  gebouwd.	  
	  
In	  de	  onmiddellijke	  nabijheid	  van	  de	  stations	  Maarssen	  en	  Breukelen	  zien	  we	  mogelijkheden	  
voor	  het	  huisvesten	  van	  ouderen	  en	  studenten.	  Dit	  zal	  de	  economie	  maar	  ook	  leefbaarheid	  
ten	  goede	  komen.	  	  
	  
In	  het	  beleid	  zoals	  dat	  in	  bestemmingsplannen	  is	  neergelegd,	  moet	  meer	  ruimte	  komen	  voor	  
het	  bieden	  van	  maatwerk.	  Een	  belangrijke	  toets	  hierbij	  is	  dat	  er	  geen	  overlast	  mag	  ontstaan	  
voor	  omwonenden.	  Kleinschalige	  en	  geen	  overlast	  veroorzakende	  bedrijfsmatige	  activiteiten	  
in	  of	  vanuit	  een	  woonhuis	  moet	  een	  bestemmingsplan	  mogelijk	  maken.	  
	  
Streekbelangen	  vindt	  dat	  er	  alleen	  in	  uitzonderlijke	  gevallen	  advies	  van	  de	  
welstandcommissie	  ingewonnen	  wordt.	  Geen	  overbodige	  en	  overmatige	  eisen	  waarvoor	  
uiteindelijk	  de	  huiseigenaar	  moet	  betalen.	  	  
	  
	  
Buitengebieden	  	  
	  
Kernpunt:	  Agrariërs	  moeten	  hun	  bedrijf	  in	  stand	  kunnen	  houden	  en	  zijn	  de	  belangrijkste	  
factor	  voor	  een	  vitaal	  platteland	  waarin	  recreatie	  en	  toerisme	  zich	  kunnen	  ontplooien.	  
	  
De	  buitengebieden,	  waaronder	  het	  groene	  hart	  verdienen	  grote	  zorg.	  Agrariërs	  zijn	  de	  
landschapsbeheerders	  en	  moeten	  daartoe	  worden	  gefaciliteerd.	  Zij	  moeten	  hun	  bedrijf	  in	  
stand	  kunnen	  houden	  en	  zijn	  de	  belangrijkste	  factor	  voor	  een	  vitaal	  platteland	  waarin	  
recreatie	  en	  toerisme	  zich	  kunnen	  ontplooien.	  	  
Nieuwe	  woningen	  in	  relatie	  met	  regelgeving	  mogen	  nooit	  leiden	  tot	  sluiting	  van	  een	  
agrarisch	  bedrijf.	  
Regelgeving	  mag	  niet	  leiden	  tot	  praktisch	  onwerkbare	  situaties	  of	  economische	  schade.	  Juist	  
de	  agrariër	  in	  onze	  gemeente	  dient	  met	  waardering	  en	  vanuit	  een	  servicegerichte	  houding	  
door	  de	  gemeente	  tegemoet	  te	  worden	  getreden.	  
Wij	  vinden	  dat	  gebiedsontwikkeling	  in	  nauwe	  samenspraak	  met	  de	  agrariërs	  moet	  
plaatsvinden.	  Alternatieve	  vormen	  van	  energieopwekking	  stimuleert	  en	  faciliteert	  de	  
gemeente,	  denk	  bijvoorbeeld	  aan	  biomassavergassing	  en	  zonnepanelen	  op	  staldaken.	  
De	  overlast	  door	  muskusratten	  en	  ganzen	  moet	  zo	  effectief	  en	  diervriendelijk	  mogelijk	  
worden	  bestreden.	  
	  
	  
Sociaal	  Domein	  
	  
Kernpunt:	  Er	  zijn	  voor	  hen	  die	  daadwerkelijk	  hulp	  nodig	  hebben	  
	  
De	  gemeente	  Stichtse	  Vecht	  heeft	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  zorg	  van	  de	  eigen	  
inwoners.	  	  
Het	  sociaal	  domein	  bestrijkt	  een	  complex	  werkveld,	  met	  als	  kenmerk	  dat	  elke	  hulpvraag	  
uniek	  is.	  Dit	  geldt	  voor	  de	  Wet	  Maatschappelijke	  Ondersteuning	  (WMO),	  maar	  ook	  voor	  de	  
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gemeentelijke	  ondersteuning	  in	  de	  Jeugdzorg	  en	  ook	  voor	  hen	  die	  wel	  kunnen	  werken	  maar	  
het	  zonder	  ondersteuning	  op	  de	  arbeidsmarkt	  niet	  redden	  (Participatiewet).	  	  
Streekbelangen	  heeft	  hierin	  als	  uitgangspunt	  dat	  elke	  inwoner	  gepaste	  hulp	  moet	  krijgen	  als	  
de	  eigen	  kracht	  ontbreekt	  en	  als	  ondersteuning	  noodzakelijk	  is	  die	  de	  eigen	  sociale	  
leefomgeving	  niet	  kan	  bieden.	  	  
Juist	  in	  het	  sociale	  domein	  moet	  de	  controlerende	  rol	  van	  de	  gemeenteraad	  tot	  uitdrukking	  
komen.	  Wij	  willen	  onze	  inspanningen	  op	  dit	  gebied	  dan	  ook	  versterkt	  voortzetten.	  Alleen	  
met	  goede	  monitoring	  van	  de	  prestaties	  van	  de	  gemeente	  op	  dit	  gebied	  kunnen	  eventuele	  
verbeteringen	  voor	  de	  hulpvragers	  inzichtelijk	  worden	  gemaakt	  en	  doorgevoerd.	  	  	  
	  
Jeugd	  
	  
Kernpunt:	  Investeren	  in	  een	  jeugd	  die	  gezond	  is,	  opleidingsmogelijkheden	  heeft	  en	  positief	  
mee	  kan	  gaan	  doen	  in	  de	  maatschappij,	  loont.	  
	  
Streekbelangen	  is	  van	  mening	  dat	  ouders	  primair	  verantwoordelijk	  zijn	  voor	  de	  opvoeding	  
van	  hun	  kinderen,	  maar	  Gemeente	  en	  GG&GD	  dienen	  waar	  nodig	  goede	  informatie,	  
ondersteuning	  en	  zorg	  te	  bieden	  die	  aansluit	  bij	  de	  vraag	  van	  de	  kinderen	  en	  ouders.	  Er	  
moet	  maatwerk	  worden	  geleverd	  en	  professionals	  en	  vrijwilligers	  dienen	  nog	  meer	  samen	  te	  
werken.	  Professionals	  moeten	  vooral	  vrijwilligers	  ondersteunen	  in	  plaats	  van	  andersom.	  	  
Als	  we	  de	  jeugd	  aan	  Stichtse	  Vecht	  willen	  binden,	  moeten	  we	  ze	  niet	  alleen	  een	  toekomst	  
maar	  ook	  een	  prettig	  heden	  bieden.	  Opleidingsmogelijkheden,	  scholing	  en	  
vrijetijdsbesteding	  spelen	  daarin	  een	  grote	  rol.	  Informeer	  de	  jeugd	  ook	  over	  alle	  
mogelijkheden,	  denk	  daarbij	  aan	  het	  Jeugdsportfonds	  en	  Jeugdcultuurfonds.	  
We	  moeten	  in	  het	  bijzonder	  investeren	  in	  de	  kinderen	  in	  de	  leeftijdsgroep	  van	  0	  tot	  12	  jaar,	  
zodat	  zij	  een	  goede	  basis	  krijgen	  om	  mee	  te	  doen	  in	  de	  maatschappij.	  	  
	  
Ouderen	  	  	  
	  
Kernpunt:	  Streekbelangen	  wil	  waar	  mogelijk	  de	  kennis	  en	  kunde	  van	  ouderen	  benutten	  en	  
hen	  een	  respectvolle	  plek	  in	  de	  samenleving	  bieden.	  	  
	  
Ouderen	  beschikken	  over	  veel	  levens-‐	  en	  werkervaring	  die	  niet	  verloren	  mogen	  gaan.	  Als	  
zowel	  jongeren	  als	  ouderen	  die	  ervaring	  beter	  benutten,	  kunnen	  beide	  groepen	  hier	  profijt	  
van	  hebben.	  Voor	  beide	  geldt	  dat	  een	  volwaardige	  plek	  in	  de	  maatschappij	  belangrijk	  is.	  
Streekbelangen	  is	  van	  mening	  dat	  de	  gemeente	  een	  actieve	  rol	  moet	  spelen	  bij	  het	  
mobiliseren	  en	  faciliteren	  van	  ouderen	  en	  op	  hen	  gerichte	  voorzieningen.	  De	  waardevolle	  
adviespositie	  van	  de	  huidige	  Seniorenraad	  dient	  in	  stand	  te	  blijven.	  	  
	  
Vrijwilligers	  
	  
Kernpunt:	  Ondersteuning	  van	  vrijwilligers	  en	  mantelzorgers	  is	  een	  maatschappelijke	  taak.	  
	  
Vrijwilligerswerk	  wordt	  steeds	  belangrijker	  in	  onze	  samenleving.	  Overal	  zijn	  vrijwilligers	  
actief	  voor	  doelen	  die	  zij	  zelf	  belangrijk	  en	  nodig	  vinden.	  Zij	  pakken	  graag	  hun	  rol	  op	  diverse	  
gebieden,	  zoals	  bijvoorbeeld	  zorg,	  jeugd,	  sport,	  cultuur.	  Op	  eigen	  initiatief,	  maar	  ook	  als	  de	  
gemeente	  hen	  daarom	  vraagt.	  	  
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Vrijwillige	  inzet	  ontstaat	  niet	  vanzelf.	  Daarvoor	  is	  ruimte	  en	  vrijheid	  nodig	  en	  de	  gemeente	  
speelt	  hierin	  een	  belangrijke	  rol.	  Het	  creëren	  van	  randvoorwaarden	  waaronder	  het	  brede	  
vrijwilligerswerk	  kan	  floreren,	  is	  onontbeerlijk.	  	  
	  
Mantelzorgers	  verdienen	  extra	  aandacht	  en	  ondersteuning	  vanuit	  de	  gemeente,	  ook	  met	  het	  
oog	  op	  de	  terugtredende	  zorgtaken	  van	  de	  Rijksoverheid	  waardoor	  er	  steeds	  meer	  een	  
beroep	  op	  hen	  zal	  worden	  gedaan.	  	  
In	  2015	  is	  voor	  het	  eerst	  door	  de	  gemeente	  zelf	  (in	  SWW-‐verband)	  invulling	  gegeven	  aan	  de	  
mantelzorgwaardering	  o.a.	  d.m.v.	  een	  gemeentelijk	  mantelzorgcompliment.	  Een	  mooi	  
initiatief	  dat	  wat	  Streekbelangen	  betreft,	  gecontinueerd	  zal	  worden.	  
	  
	  
Tot	  slot	  	  
	  
Streekbelangen	  heeft	  u	  een	  indruk	  willen	  geven	  van	  de	  onderwerpen	  die	  wij	  als	  lokale	  partij	  
belangrijk	  vinden.	  Streekbelangen	  meent	  dat	  alle	  inwoners	  van	  deze	  gemeente	  belang	  
hebben	  bij	  een	  rationeel	  optredende	  gemeenteraad	  die	  pragmatisch	  en	  met	  een	  
voortdurende	  blik	  op	  de	  signalen	  uit	  de	  bevolking	  haar	  werk	  doet.	  	  
Wij	  weten	  dat	  we	  voor	  het	  bereiken	  van	  onze	  doelstellingen	  een	  meerderheid	  in	  de	  
gemeenteraad	  nodig	  hebben.	  Dat	  betekent	  dat	  we	  op	  samenwerking	  met	  andere	  partijen	  
gericht	  zijn	  omdat	  besluiten	  nu	  eenmaal	  door	  een	  meerderheid	  worden	  genomen.	  	  
Wij	  beseffen	  dat	  het	  ondoenlijk	  is	  eenieder	  tevreden	  te	  stellen.	  Algemeen	  belang	  moet	  vaak	  
prevaleren	  boven	  individueel	  belang.	  Het	  vinden	  van	  balans	  in	  afwegingen	  is	  een	  van	  de	  
moeilijkste	  taken	  bij	  het	  besturen	  van	  een	  gemeente.	  Het	  is	  juist	  in	  dit	  proces	  dat	  
Streekbelangen	  wil	  bijdragen	  aan	  een	  open	  discussie	  en	  besluitvorming	  op	  basis	  van	  
zakelijke	  argumenten.	  Streekbelangen	  hoopt	  ook	  na	  de	  verkiezingen	  van	  2018	  een	  
kwalitatief	  goede	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  welzijn	  van	  deze	  gemeente.	  Uw	  stem	  
en	  steun	  zijn	  daarvoor	  basisvoorwaarden.	  
	  
	  
	  
Streekbelangen	  	  
(november	  2017) 
 
 
 


