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Geachte lezer, 
 
Met veel genoegen bied ik u, namens het bestuur van Streekbelangen, het 
verkiezingsprogramma 2022-2026 met als campagnethema “Bouwen & Verbinden” aan. 
 
Als ‘kleine’ lokale partij is het van belang om thema’s te kiezen die dicht bij de inwoners van 
onze gemeente staan. We hebben geprobeerd landelijke thema’s te vertalen naar lokale 
proporties en lokale problematiek te voorzien van creatieve, betaalbare en vooral haalbare 
oplossingen. 
 
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 fractie en het bestuur. Tijdens vele persoonlijke gesprekken is 
geluisterd naar de problemen en wensen van de bewoners van Stichtse Vecht. 
 
Het motto van Streekbelangen voor de komende raadsperiode is “Bouwen & Verbinden”. 
 
Bouwen 
Er moet op vele terreinen worden gebouwd. Denk hierbij aan woningen, veiligheid, 
economisch herstel, de energietransitie en de algemene leefbaarheid en gezondheid van 
onze mooie gemeente en haar inwoners. 
 
Daarnaast moet er ook worden gebouwd aan een betere, transparante en betrouwbare 
communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Daarom moet er ook serieus gebouwd 
worden aan wederzijds vertrouwen. 
 
Verbinden 
Als lokale politieke partij, realiseren wij ons hoe belangrijk het is om de kennis en ervaring 
van de bewoners uit alle twaalf kernen van Stichtse Vecht te benutten, met elkaar te delen 
en te verbinden. 
 
Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de gezondheid, het sociale en economische welzijn van de 
bewoners van Stichtse Vecht. Daar wil Streekbelangen ook de komende raadsperiode 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 stem, zodat wij deze plannen voor onze inwoners, bedrijven en 
organisaties van de Gemeente Stichtse Vecht kunnen realiseren. 
 
Stem op 14, 15 of 16 maart 2022 dan ook op ons! 
 
Namens het bestuur, 
Bert Simhoffer, Voorzitter bestuur Streekbelangen 
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Streekbelangen en de lokale politiek 
Streekbelangen is de ‘politiek onafhankelijke’ partij voor alle 12 kernen van de gemeente 
Stichtse Vecht. Al meer dan 50 jaar zijn wij actief in de lokale politiek: vaak in de coalitie, de 
afgelopen vier jaar met drie zetels in de oppositie. 
 
Politiek onafhankelijk 
Als lokale partij is Streekbelangen niet gebonden aan landelijke partijpolitieke standpunten. 
Wij zijn dan ook ‘politiek onafhankelijk’ en baseren onze standpunten op wat naar onze 
overtuiging het beste is voor de gemeente en haar inwoners. Landelijke thema’s vragen om 
landelijke oplossingen, maar lokale thema’s vragen om lokale oplossingen!  
 
Natuurlijk zijn er thema’s die vanuit de landelijke politiek een lokale uitwerking moeten 
krijgen. Denk hierbij aan de energietransitie, de nasleep van de coronapandemie en de 
steeds groter wordende woningnood. 
 
Als lokale partij kunnen wij staan voor onze eigen overtuigingen en zijn we in staat keuzes te 
maken die passen bij onze gemeente en onze inwoners. 
  
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. 
 

Groot in kleinschaligheid 
 
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. 
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Kennis van de streek 
Streekbelangen vindt het belangrijk dat de inwoners van Stichtse Vecht in de 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 fractie-, raads- en commissieleden, en (bij 
deelname aan een coalitie) de wethouder voortkomen uit verschillende kernen. Daardoor 
weten we ons verzekerd van lokale kennis en inbreng uit de gehele gemeente. 
 
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. Of deze nu in de coalitie of oppositie zitten, een links of rechts geluid 
brengen, van een grote of kleine partij zijn.  
 

In de gemeenteraad gaan wij kritisch, maar altijd respectvol om met mede-
raadsleden 

 
De afgelopen periode heeft Streekbelangen zich altijd constructief opgesteld en zonder de 
eigen standpunten tekort te doen, gezocht naar consensus en samenwerking. We mogen 
ons dan ook met recht een ‘verbindende’ partij noemen. 
 

Wat hebben we bereikt en hoe bouwen we verder 
Door de coronapandemie en de daarmee gepaard gaande maatregelen is er door de raad en 
de commissies vanaf maart 2020 digitaal vergaderd. Ook heeft de gemeente sinds 6 februari 
2020 een nieuwe burgemeester. 
 
Het digitaal vergaderen heeft naar ons idee niet bijgedragen aan het onderling sociaal 
verkeer, waarbij het echter niet duidelijk is wat daarvan de effecten zijn geweest op de 
uiteindelijke besluitvorming.  
 
Omdat tijdens het toenmalig fysiek vergaderen voorafgaand aan de raadsvergadering 
interviews werden gehouden voor RTVSV, en wij voor de camera door hen nog wel eens 
werden betiteld als de grote motie- en amendementenleverancier, hebben we op basis van 
informatie uit het raadsinformatiesysteem gekeken hoe dit getalsmatig zit. 
 

RTV Stichtse Vecht noemt Streekbelangen de grote motie- en 
amendementenleverancier 

 
Uit deze gegevens blijkt dat er in 2020 totaal circa 45 moties zijn aangenomen, hiervan 
waren er 11 van Streekbelangen. Zestien andere door ons ingediende moties werd 
verworpen. De Raad nam in totaal ca. 25 amendementen aan, waarvan 4 van 
Streekbelangen. Tien van de door ons ingediende amendementen werden verworpen.  
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Het College moet flink door ons geholpen worden om tot goede besluiten te komen.  
 

 
 
 
Voor die toekomst zijn de Regionale Energie Strategie1 (RES) en het Ruimtelijk Economisch 
Programma2 (REP) belangrijke visiedocumenten, evenals het Integraal Ruimtelijk 
Perspectief3 (IRP). Dat laatstgenoemde document beoogt onderdelen van het RES en REP te 
integreren tot een verstedelijkingsstrategie op hoofdlijnen. 
 

RES – REP – IRP, veel belangrijke afkortingen die onze bijzondere aandacht 
verdienen 

 
Die onderwerpen zijn een aantal keer in (informatieve) Commissievergaderingen en in de 
Raad geagendeerd. Op het beleid daarover dat in U10/U16-verband wordt ontwikkeld, zijn 
we zeer kritisch. Een van de redenen daarvan is dat we willen waken om niet door de 
belangen van de stad Utrecht ondergesneeuwd te raken. Daar zijn we niet gerust op omdat 
in het politiek krachtenspel de stad Utrecht redelijk dominant is. Dit heeft gevolgen voor 
subsidiestromen vanuit het Rijk. Een heikel punt vormen de windmolens en zonnevelden. 
Het beleid van de gemeente Stichtse Vecht is om geen windmolens op het eigen 
grondgebied te plaatsen. Onze gemeente wil haar aandeel in energieopwekking (0,1 TW) 
middels zonnevelden realiseren. Hierbij stellen wij als enige fractie vragen over zowel de 
consequenties voor het bevorderen van de extensieve landbouw en veeteelt als de 
grensproblematiek die kan optreden bij het plaatsen van windmolens rondom de 
gemeentegrenzen door grensgemeenten. 
  
Veel plannen, te weinig grond 
Voor onze gemeente zouden de regionale ruimtelijke voornemens voornamelijk neerkomen 
op grote hoeveelheden nieuwbouw nabij het station Breukelen richting Kockengen.  
Dit uiteraard naast de bestaande en bekende bouwlocaties, zoals in Maarssenbroek. Een 
tweede concrete uitwerking van de regionale voornemens is het plaatsen van zonnevelden. 
Dit zou een oppervlakte van 70 tot 100 hectare weiland moeten innemen. Of dat uit het 
oogpunt van een vitaal platteland en landbouwbelangen wel verantwoord is, vragen wij ons 
af.  
  

                                                        
1 RES 1.0 document 
2 REP documenten 
3 IRP document 
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Invloed behouden 
Deze onderwerpen laten zien dat het belang en de invloed van de regio voortdurend 
toeneemt. De gemeentegrenzen vervagen, waardoor het democratisch peil van de besluiten 
ernstig in het geding kan komen. Dat houden wij goed in de gaten en waar nodig zullen wij 
actie ondernemen. 
  
Tot nu toe lukt het nog niet goed om overleg tussen gemeenteraden echt van de grond te 
tillen. Wij zijn zoals gezegd als fractie kritisch ten aanzien van de RES/REP/IRP dossiers. Wij 
willen voorkomen dat wij als Raad vooral dienstdoen als applausmachine voor alles wat 
vanuit de regio bedacht wordt. Hoewel steeds gezegd wordt dat het de Raad is die 
uiteindelijk besluiten neemt, is het wel de intentie van de regio dat alle Raden uiteindelijk op 
één lijn zitten. De inspraak van inwoners speelt een belangrijke rol bij het opstellen van het 
omgevingsplan als uitwerking van de omgevingsvisie. Onze fractie vreest dat tegen die tijd 
de kaders al te veel vastliggen en we er alleen nog op detailniveau iets van kunnen vinden. 

De raad mag geen applausmachine van de regio worden en 
moet bij de besluitvorming voldoende zeggenschap behouden 

Ook hier zullen wij scherp en waakzaam blijven zodat de belangen van de inwoners en de in 
onze gemeente gevestigde bedrijven niet in het geding komen. 
  
  
Inclusie en toegankelijkheid  
Inclusie en toegankelijkheid zijn onderwerpen die wij ons als partij aantrekken. Wij zijn van 
mening dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Waar dit nog niet zo is, moeten wegen 
gevonden worden om dit alsnog te realiseren. Wij hebben ons sterk gemaakt voor de komst 
van openbare toegankelijke (inclusieve) toiletten in onze dorpskernen en bij TOP’s 
(Toeristische Overstap Punten). De motie die wij als fractie daarvoor hebben ingediend, is 
unaniem aangenomen.  
 
De uitvoering laat, zoals wel vaker het geval is, lang op zich wachten. Ondanks de vertraging 
vertrouwen wij erop dat er in 2022 werk van gemaakt zal worden en onze inwoners en 
bezoekers (mensen met en zonder een aandoening of beperking) hiervan gebruik kunnen 
gaan maken. De komst van deze toiletvoorzieningen zal een positieve impuls geven aan 
winkelgebieden en horeca en het bezoek aan een van onze vele recreatiegebieden 
verhogen. Daarnaast hebben we inclusie als voorwaarde gesteld bij de ontwikkeling van de 
Visie Waardevol Toerisme. 
 
Bouwen, bouwen, bouwen 
Tenslotte hebben we als Streekbelangen veel aandacht gegeven aan de noodzaak om 
woningen te bouwen. Dat lukt tot nu toe maar mondjesmaat – mede door de hoge 
duurzaamheidseisen –  waardoor de betaalbaarheid van de bouw van sociale- en midden-
huurwoningen in het geding komt. Ook de stikstofcrisis heeft hier een belangrijke bijdrage 
aan geleverd. Wij pleiten ervoor om alternatieve wegen te bewandelen, zoals ook bij andere 
gemeenten gebeurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aankoop van bestaande 
huurwoningen van ontwikkelaars en het innemen van strategische grondposities. 
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In mei 2021 hebben wij de Notitie Versnellen Woningbouw geschreven. Hierin wordt een 
aantal belangrijke onderwerpen en richtingen benoemd dat kan bijdragen aan het 
bevorderen en versnellen van de noodzakelijke uitbreiding van de woningvoorraad in 
Stichtse Vecht. In het hoofdstuk Wonen vindt u onze standpunten hierover. 
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Onze thema’s en standpunten voor de 
raadsperiode 2022-2026 
Wonen 
Wij merken dat ondanks goede bedoelingen het daadwerkelijk bouwen van nieuwe 
woningen al lange tijd stagneert. Ook zijn er te weinig sociale huurwoningen en woningen 
die doorstroom mogelijk maken in onze gemeente. De tekorten bestaan al te lang en zouden 
wat ons betreft de hoogste bestuurlijke prioriteit moeten hebben. 
 
In de komende raadsperiode willen we de nadruk leggen op het versnellen van de duurzame 
en circulaire woningbouw. Ook onze gemeente heeft te maken met vergrijzing. Daarom 
moet er ook aandacht zijn voor woningen voor ouderen. Hierbij denken wij ook aan andere 
woonvormen zoals wooncoöperaties, 50+-huizen en kangoeroewoningen. 
 
Woningbouw versnellen door creatieve oplossingen te bedenken waardoor voor 

alle groepen woningzoekenden aan passende woningen kunnen worden 
geholpen 

 

Economie & Financiën 
Een levendige lokale economie is van essentieel belang voor de werkgelegenheid en 
leefbaarheid in de kernen van onze gemeente. Het is daarom belangrijk dat ondernemers 
goed gefaciliteerd worden. Korte lijnen met de gemeentelijke organisatie en het vermijden 
van onnodige regelgeving en bureaucratie horen daarbij.  
 

Ondernemers laten ondernemen 
 
Betrek de lokale ondernemers meer bij de voorbereiding en uitvoering van het economische 
beleid. Knip grotere opdrachten op in kleinere vormen die door lokale ondernemers te 
behappen zijn. 
 
De functie van de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris willen wij daarom handhaven en 
waar nodig uitbreiden. 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 alles via één loket te laten verlopen. Wij begrijpen dat onder de huidige 
omstandigheden met betrekking tot de onderbezetting van de ambtenaren er keuzes 
gemaakt moeten worden. Ondanks dit blijven wij van mening dat ondernemerschap binnen 
onze gemeente een hoge prioriteit moet hebben en houden. 
 

Goede faciliteiten voor ondernemers via één loket borgen als 
voorwaarde voor een goed ondernemingsklimaat 



 

Bouwen & Verbinden – Verkiezingsprogramma Streekbelangen 2022-2026 11 
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Bij het beoordelen van onder meer vergunningsaanvragen, bestemmingsplannen dient het 
economisch belang serieus te worden afgewogen. Hierbij valt te denken aan het creatiever 
interpreteren van de voorschriften en regels wanneer dit economische voordelen voor de 
gemeente als geheel zou kunnen opleveren. 
 

Creatiever interpreteren van voorschriften en regels als dat 
economische of sociale voordelen voor de gemeente oplevert 

 
Bereikbaarheid en mobiliteit 
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor inwoners, maar ook voor de ondernemers in Stichtse 
Vecht grote knelpunten. 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. Wij streven er immers naar 
een inclusieve gemeente te zijn. 
 
Hoewel het vaak gaat om zaken die vanuit de provincie worden geregeld, zijn er ook 
voldoende onderwerpen waarbij de gemeente zeker invloed heeft op de besluitvorming. 
Bijvoorbeeld bij herinrichting van verkeerssituaties zoals eenrichtingsverkeer of de 
aanpassing van de maximumsnelheid op bepaalde wegen. 
 
Wij staan voor goede bereikbaarheid van winkels en bedrijven, zonder dat er betaalde 
parkeerzones worden ingevoerd bij winkelgebieden. De mogelijkheid om vlakbij winkels te 
kunnen parkeren stimuleert de lokale economie. 
 

Goede bereikbaarheid garanderen en bij winkelgebieden bij 
voorkeur geen invoering van betaald parkeren maar een 

doordacht verkeers- en parkeerbeleid ontwikkelen 

 
Wij willen alternatieve vervoersmogelijkheden stimuleren door kansrijke initiatieven 
startsubsidies of gemeentelijke faciliteiten aan te bieden. Alternatieve vormen van openbaar 
vervoer zullen we steunen. Denk bijvoorbeeld aan (vracht)vervoer via de Vecht, die voor dat 
doel nog beter benut kan worden. 
 
Voor de meer afgelegen kernen denken we aan schoolbussen, deelauto’s of een belbus met 
vrijwilligers. Door de vergrijzing zullen mobiliteitsbeperkingen toenemen. Prettige en 
betaalbare bereikbaarheid van NS-stations, zorgcentra en ziekenhuizen zijn dan essentieel. 
 

Zorgen voor betaalbare bereikbaarheid van NS-stations, zorgcentra en 
ziekenhuizen. 
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Voor het oplossen van de verkeersproblemen door het vracht- en landbouwverkeer op het 
Zandpad blijven wij ons inspannen. Ondanks het feit dat de Raad in de vorige raadsperiode 
ons voorstel voor aanleg van een Tweede Vechtbrug niet heeft overgenomen, zullen wij ook 
in de komende raadsperiode waar mogelijk dit onderwerp in brede zin weer op de agenda 
zetten. Hierbij zullen wij altijd zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de 
bewoners en bedrijven die hier mogelijk hinder van ondervinden.  
 

Een tweede Vechtbrug in Breukelen blijft volgens ons een goede 
oplossing voor de toenemende verkeersproblemen, slechte 

bereikbaarheid en doorstroming  

 
Transparantie bij inkoop & aanbesteding 
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 zaken als het groenonderhoud door lokale 
bedrijven te laten uitvoeren. Verfraaiing van de eigen kern werkt immers 
kwaliteitsverhogend en vergroot de leefbaarheid. Opdrachten die onder de 
aanbestedingsnormen vallen zouden zoveel mogelijk gegund moeten worden aan lokale 
ondernemers. Dit heeft ook weer een positieve invloed op de economie. 
 

Waar mogelijk kiezen voor lokale ondernemingen voor uitvoer 
van bijvoorbeeld groenonderhoud 

ZZP-ers 
ZZP-ers moeten goed gefaciliteerd worden. De afgelopen anderhalf jaar werkten de meeste 
mensen geheel of gedeeltelijk vanuit huis. Niet voor iedereen was dit een ideale situatie. 
Werkenden met bijvoorbeeld kleine kinderen kregen er veel taken bij. Niet iedereen heeft 
de beschikking over een goede werkplek thuis en daardoor kan stress ontstaan en kregen 
mensen zelfs psychische problemen.  
 
Streekbelangen is voorstander van werken op afstand, maar dit mag niet ten koste gaan van 
het sociaal en mentaal welbevinden. Ook zouden er faciliteiten moeten zijn voor hen die wel 
thuis willen, maar niet kunnen werken. Veel ZZP-ers werken (ook voor de coronapandemie) 
vanuit huis. Daarom vinden wij dat initiatieven om vanuit een woonhuis bedrijfsactiviteiten 
te verrichten (zonder dat dit tot overlast voor de woonomgeving leidt of reguliere 
regelgeving teveel overschrijdt) gestimuleerd moeten worden. Regelgeving die dit in de weg 
staat, moet opzijgezet kunnen worden en regelgeving in bestemmingsplannen moet daarop 
kunnen worden aangepast. 
 

Verminder beperkende regels voor ZZP-ers: zij zijn een serieus 
onderdeel van de (lokale) economie en dat moet gesteund 

worden 
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Platforms als ZZP-platform Stichtse Vecht, een organisatie die opkomt voor de belangen van 
ZZP-ers in onze gemeente, moeten alle steun krijgen om deze activiteiten te kunnen blijven 
uitvoeren. Wij juichen dergelijke initiatieven toe en zullen waar dat nodig en mogelijk is onze 
steun aan hen geven. 
 
Streekbelangen is blij met de goed functionerende Ondernemersvereniging Stichtse Vecht 
(OVSV). Wij vinden daarom dat deze ondernemersvereniging een raadgevende functie zou 
kunnen vervullen richting College en Raad, zoals dit bijvoorbeeld met de WMO raad of 
Vechtplassen commissie het geval is.  
 
Sociale verbinding faciliteren 
Wij willen de sociaal verbindende en versterkende functies in de kernen behouden en waar 
nodig zelfs uitbreiden. Gemeentelijke gebouwen, waarin bijvoorbeeld een dorpshuis, 
bibliotheek of een streekmuseum is gevestigd, mogen niet verloren gaat ten gevolge van 
onvoldoende verdienvermogen. Het onlangs opgeleverde dorpshuis in Nieuwersluis is een 
goed voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen gemeente, dorpsraad en in dit 
geval lokale vastgoedeigenaren.  
 
Goed op de uitgaven letten 
De huidige financiële situatie van de gemeente Stichtse Vecht vraagt om extra aandacht en 
de juiste prioriteiten. Veel geld voor extra maatregelen of investeringen is er niet en 
daarvoor moeten alternatieven worden gevonden, bijvoorbeeld uit het gemeentefonds.  
Er moet dan ook goed op de uitgaven worden gelet. Ondanks deze situatie zijn wij van 
mening dat dit niet ten koste mag gaan van maatschappelijke voorzieningen. Wij zijn dan 
ook een voorstander van her-prioritering van uitgaven en tegenstander van het laten 
oplopen van de reserves, zolang dit niet echt noodzakelijk is. 
 

Reserves niet laten oplopen zolang dit niet echt noodzakelijk is 

Sport & bewegen 
Voor Streekbelangen is het van groot belang dat iedereen mee kan doen met sporten en 
bewegen. Dit kan in verenigingsverband, maar ook in individueel of ongeorganiseerd 
groepsverband. Hierbij is het belangrijk dat sportaccommodaties waaronder ook de 
sportvelden vallen, van een goed kwaliteitsniveau zijn en goed onderhouden kunnen 
worden. Wij zijn voorstander van maatwerk, om het voortbestaan van de verenigingen te 
garanderen. Dit geldt voor de grote, maar ook zeker voor de kleine kernen, waar sport een 
zeer belangrijke verbindende factor is.  
 

Sport & bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen 
 
Toegankelijkheid en inclusie 
Als je wil dat iedereen mee kan doen, dan moet er meer aandacht worden besteed aan de 
toegankelijkheid van sport en bewegen binnen onze gemeente.  
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Hoeveel sportclubs hebben bijvoorbeeld een goed toegankelijke kantine of kleedkamers? 
Hoe is het gesteld met de parkeerplaatsen voor mensen met een fysieke beperking? Welke 
mogelijkheden biedt de gemeente om sport en bewegen toegankelijker te maken? 
 
Uit veel onderzoek blijkt dat sport belangrijk is voor het ontstaan van sociale cohesie en 
wederzijds begrip. Hoe betrek je groepen als sociale minima, statushouders e.d. bij sport?   
Kortom, er is nog veel te werk te verzetten voordat echt iedereen kan meedoen.  
 

Schoolzwemmen behouden om ongelukken met kinderen die niet kunnen 
zwemmen te voorkomen 

 
Aanbod voor senioren 
Er wordt steeds beter, maar nog te weinig, ingesprongen op de toenemende vergrijzing. 
Mogelijkheden om te sporten en te bewegen op verschillende niveaus is van groot belang 
voor ouderen. Voor hun gezondheid, maar ook voor het onderhouden van sociale contacten. 
Sportverenigingen kunnen hier veel aan bijdragen. Bijvoorbeeld door nog beter inzichtelijk 
te maken wat zij specifiek voor ouderen aanbieden. De website van Het Sportpunt biedt 
hierin al wel een overzicht, hier is goed te vinden wat er waar te doen is. Het aanbod kan 
nog wel verder worden uitgebreid, met name in de kleine kernen. 
 
Buurt-sportcoaches 
Om een ongezonde leefstijl, verveling en eenzaamheid bij jongeren te voorkomen stellen wij 
voor om gebruik te maken van sport/buurtcoaches. Zij bieden sport en bewegen aan door 
gebruik te maken de openbare ruimte en zij kunnen ook jeugd bereiken die niet naar 
sportverenigingen gaan. 
 

Inzetten van buurt/sportcoaches om eenzaamheid en verveling te voorkomen 
 
Advies aan de Raad in plaats van het College 
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 naar 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.  

 

Organisatie en gemeentelijke dienstverlening 
Streekbelangen wil een betrouwbare gemeente die dicht bij haar inwoners staat. Ze moet 
transparant zijn en vooral zeggen wat ze doet en doen wat ze zegt. 
 
Behoud kennis en ervaring 
Wij vinden het belangrijk dat de ambtenaren een gezonder werkomgeving, acceptabele 
werkdruk en een positieve werksfeer verdienen. De service aan de inwoners en bedrijven 
mag niet in het gedrang komen door interne personeelsproblemen of een te hoog verloop. 
Een flexibele schil met interim-medewerkers om eventuele pieken op te vangen is prima, 
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maar voor het behoud van kennis en ervaring is het van belang dat dit niet de overhand 
krijgt.  
 
Om eventuele problemen tussen inwoners en de gemeente tijdig op te lossen en mogelijke 
juridische procedures te voorkomen, wil Streekbelangen dat de dialoog tussen gemeente en 
inwoners op gang blijft en liever nog een extra impuls krijgt. Gevallen die vastlopen moeten 
kunnen rekenen op hulp van een onafhankelijk mediator. De middelen die daarvoor nodig 
zijn willen wij hiervoor beschikbaarstellen. 
 

Beschikbaar stellen van een onafhankelijk mediator bij vastgelopen dialoog 
tussen gemeente en inwoners 

 
Haal-, maar vooral ook brengplicht 
In plaats van dat de burgers in de meeste gevallen naar de gemeente toe moeten gaan, 
willen wij ook dat de gemeente naar haar inwoners toegaat. Toegankelijkheid, directe 
contacten, realistische reactietermijnen en voorkomen dat processen vastlopen 
zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Zo streven wij ernaar dat alle kernen periodiek en op 
vaste tijden worden bezocht door een gemeentelijke servicebus, zodat inwoners 
documenten kunnen afhalen of afgeven en er met vragen terecht kunnen.  
 

Alle kernen periodiek bezoeken met een service-bus zodat inwoners 
documenten kunnen afhalen of afgeven en vragen kunnen stellen 

 
 
De digitale gemeente 
De digitalisering is in volle gang. Ook gemeenten stappen steeds meer over op digitale 
systemen voor haar dienstverlening. Dat is op zichzelf een goede ontwikkeling, maar het 
vraagt aanpassingsvermogen van zowel de ambtelijke organisatie als de burgers. 
Streekbelangen is voor informatie op maat: de gemeente mag niet alleen op een digitale 
manier met inwoners communiceren, er moet altijd een niet-digitale tweede manier 
mogelijk zijn. Dit zal in onze optiek een overgangsperiode zijn. Binnen 5-10 jaar zal iedereen 
digitaal voldoende vaardig zijn en kan het alternatief deels worden uitgefaseerd. Tot die tijd 
is het wel zaak om zowel digitaal als analoog met elkaar te kunnen blijven communiceren. 
Die processen verdienen extra aandacht en afstemming. 
 
Digitale vaardigheden 
Het aantal inwoners met een internetaansluiting is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. 
Ook de digitale vaardigheden van de inwoners is sterk verbeterd. Toch blijft het van belang 
om hen die deze faciliteiten of vaardigheden nog niet hebben, te blijven ondersteunen en 
betrekken bij de ontwikkelingen. Waar mogelijk steunen wij organisaties die zich inzetten 
voor het begeleiden van de groepen met hulpvragen. In dit kader zijn wij dan ook 
voorstander van het behoud van de ouderenadviseur. Hij/zij speelt een belangrijke rol in de 
noodzakelijke ondersteuning. Ook initiatieven als Stichtse Vecht Computer Café (SCC) dat 
cursussen aanbiedt voor digitale vaardigheden speelt hierin een belangrijke rol.  
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Gerichte communicatie  
Wij zijn van mening dat voor een wijk of kern relevante gemeentelijke informatie, 
kernsgewijs 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. Maandelijks kunnen 
inwoners live meekijken met de raadsvergaderingen via de televisiekanalen waarop RTV 
Stichtse Vecht uitzendt en ook is er een livestream die voor iedereen toegankelijk is. Het 
programma Rondom de Raad biedt inwoners en andere geïnteresseerden de mogelijkheid 
op de hoogte te blijven van activiteiten, knelpunten en oplossingen van de gemeente en de 
raad. De commissievergaderingen worden door de gemeente zelf live via internet 
gestreamd. 
 

Regionale samenwerking 
Streekbelangen is voorstander van regionale samenwerking, maar wel met sterke controle 
en gedragen door een toekomstvisie. Waar wij voor willen waken is dat de gemeenteraad als 
applausmachine gaat fungeren waar voorgekookte voorstellen worden ingebracht waarop 
feitelijk alleen nog maar een JA kan worden gestemd. 
 
Het Rijk hevelt steeds meer taken over naar gemeenten, waardoor regionale samenwerking 
onvermijdelijk wordt. Onderwerpen als de energietransitie, opvang van vluchtelingen, 
arbeidsmigratie, huiselijk geweld, multi-probleemgezinnen waar kinderen soms opgroeien 
met een taalachterstand of met een tekort aan aandacht en zorg, vragen om regionale 
afstemming. Maar ook recreatievoorzieningen, inkoop- en uitvoeringstaken binnen het 
sociale domein en het efficiënt uitvoeren van gemeentelijke diensten (ICT, belastingheffing, 
intergemeentelijke kenniscentra e.d.) zijn voorbeelden van onderwerpen die soms beter in 
regionaal verband kunnen worden aangepakt. 
 
Een belangrijk onderwerp dat de komende jaren op de agenda staat is de Regionale Energie 
Strategie (RES). Dit is een bijzonder ingewikkeld onderwerp dat gaat over de toekomst van 
energie en warmte opwekking en distributie als onderdeel van de landelijke energietransitie.  
 
De eerste versie van de RES (versie 1.0) is onlangs door de raad goedgekeurd. Dit is een 
eerste stap naar meer duidelijkheid over het hoe en wat van de energietransitie binnen de 
regio en onze gemeente. Het gehele rapport beslaat niet minder dan 127 pagina’s en zal nu 
verder worden uitgewerkt door de betrokken gemeenten.  
 
Voor ons is het vooral van belang dat de gemeente invloed blijft houden op de uitwerking en 
zich niet het bos in laat sturen door besluiten op een hoger niveau, onduidelijke of niet 
concrete verwoordingen en voldongen feiten.  
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Werkgelegenheid en scholing 
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 inwoners en optimale inzet 
van KANSIS / KANSIS Groen (waar mensen werken met een achterstand tot de arbeidsmarkt) 
willen wij maximaal ondersteunen! Daarnaast willen wij dat uitkeringsgerechtigden 
benaderd worden om zo mogelijk ook actief deel te nemen aan de samenleving. 
Bijvoorbeeld door het aanbieden van vrijwilligerswerk of stagemogelijkheden. Dit voorkomt 
het risico dat deze groep in een sociaal isolement terechtkomt. 
 

Wijkgericht werken 
Streekbelangen is een overtuigd voorstander van kleinschaligheid. Ons uitgangspunt is 
daarom ‘doe 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, maar hebben daar ook als eerste profijt van. 
 
Doe wat in de kern of wijk kan en doe alleen op gemeentelijk niveau wat moet 

 
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 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 tegen 
regels aan 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.  
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Zowel de ambtelijke organisatie als de gemeenteraad zullen zich op een andere wijze dan tot 
nu gebruikelijk moeten opstellen. Dat heeft 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 schijnwerpers zetten. 
 

Veiligheid en leefbaarheid 
Voor veilige schoolroutes, rotondes in plaats van gevaarlijke kruisingen en 
snelheidsbeperkende maatregelen in de woonwijken die daarom vragen, kunt u op 
Streekbelangen rekenen. Wegen en fietspaden moeten doelmatig verlicht zijn. 
 
In de afgelopen jaren leken de criminaliteitscijfers in de gemeente te stabiliseren, maar met 
een piek in 2019 volgde een duidelijke daling van het aantal misdrijven in 2020. De daling in 
het aantal misdrijven en daarmee het verhoogde veiligheidsniveau, willen wij tenminste 
consolideren. Daarnaast richten wij ons op de aanpak van verschillende thema’s waarbij we 
ons constructief opstellen. Belangrijke thema’s zijn ondermijning4, jeugdcriminaliteit en 
veilige schoolroutes. Door toewijzing van een ‘eigen’ wijk kunnen Bijzondere 
opsporingsambtenaren (BOA’s) de wijkagent vervangen of diens taken aanvullen.  
 

Jaarlijkse klus- en opruimdagen in de wijk of kern willen we stimuleren. 
 
De inzet van de dierenambulance willen wij in stand houden. De aanpak voor het 
voorkomen van dierenleed willen wij verbeteren. Hiervoor moet dit onderwerp voldoende 
aandacht krijgen binnen de gemeente. 
 
 

Energie & Duurzaamheid 
 
Streekbelangen is in principe tegen het verplicht afstappen van aardgas zolang er geen 
duurzaam en haalbaar alternatief is. Een gemeente vol zonneparken en de zo omstreden 
windturbines zien wij niet als een alternatief voor de huidige situatie. Biomassa is eveneens 
omstreden, net als aardwarmte en warmte uit oppervlaktewater. Kortom, momenteel is er 
nog te veel onduidelijk en dat is geen goede basis voor afspraken of verplichtingen. 
 

Een goed doordachte transitie van fossiele naar groene energievoorzieningen 
en slimme keuzes maken 

 
Nu overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven kan nog niet, omdat 
het percentage beschikbare duurzame energie op dit moment veel te laag is (rond de 8-9%). 
Uit onderzoek is gebleken dat er de komende 10 jaar nog niet voldoende duurzame energie 

                                                        
4 Criminelen maken voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Hierdoor vervagen 
normen en neemt het gevoel van veiligheid en leefbaarheid af. Dit effect heet ook wel ondermijning. 
 



 

Bouwen & Verbinden – Verkiezingsprogramma Streekbelangen 2022-2026 20 

beschikbaar is om volledig over te stappen. Uiteindelijk zal de gemeente afstappen van 
aardgas als voornaamste energiebron. Wat de alternatieven zijn is nu nog ongewis.  
Het is wat ons betreft dan ook te vroeg voor radicale keuzes.  
 

Wij zijn tegen het verplicht afstappen van aardgas zolang er geen duurzaam 
haalbaar en betaalbaar alternatief is 

 
Waterstof is een belofte voor de toekomst. Nederland is nu de op een na grootste producent 
van waterstof. Deze waterstof wordt voornamelijk industrieel toegepast voor bijvoorbeeld 
de productie van ammoniak, het raffineren van olie, en productie van nylons. Om waterstof 
duurzaam te produceren, is er meer groene elektriciteit nodig. Waterstof is overigens een 
energiedrager en geen energiebron (zoals een boom, aardgas, wind en zon). Je moet 
waterstof maken en dat kost altijd energie.  
 
Juiste keuzes maken 
Om later geen spijt te hebben van keuzes die nu gemaakt worden, wil Streekbelangen dat er 
wordt nagedacht over de mogelijkheden om hierop voorbereid te zijn. Wij zien dan ook 
kansen in een uitgebreidere energie- en warmte-infrastructuur. Dit betekent dat wij zouden 
willen pleiten voor het opnemen van meer in plaats van minder infrastructuur bij de bouw 
van nieuwbouwwijken en bestaande bouw in wijken die volgens de plannen ‘van het gas af’ 
worden gehaald. 
 

Voorbereid zijn op toekomstige warmte- en energiebronnen door meer 
infrastructuur in wijken aan te leggen in plaats van minder 

 
Als je nu investeert in meer infrastructuur (meer leidingen voor mogelijke toekomstige 
energievormen) is er altijd een mogelijkheid om energie of warmte naar woningen en 
bedrijven te transporteren. Mocht bijvoorbeeld blijken dat waterstof, de belofte voor de 
toekomst, toch niet de heilige graal is, maar aardwarmte bijvoorbeeld wel, dan is het zonde 
om die leidingen en kabels niet in een keer in de grond te leggen op het moment dat er toch 
een hele woonwijk openligt of de bouw nog moet beginnen. De kosten van het direct 
aanleggen van extra kabels en buizen in de grond is vele malen lager dan het later toe te 
moeten voegen.   
 
Er moet niet gegokt worden op (nog) ongewisse paarden, maar worden gekozen voor 
zekerheid van levering door goed doordacht een netwerk aan te leggen waarmee je meer 
kanten op kunt. 
 
Duurzaamheid is het zoeken naar evenwicht tussen uitputting van natuurlijke bronnen, 
toepassing van groene alternatieven, economische en sociale belangen. Natuur en 
biodiversiteit in de gemeente zijn voor iedereen belangrijk. Wij steunen initiatieven voor 
meer biodiversiteit en zullen zoveel mogelijk de natuur binnen onze gemeente behouden.  
 
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. 
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Particulier initiatief 
Om particulier initiatief t.a.v. het verduurzamen van de gemeente te stimuleren moet er een 
breder perspectief zijn. Dat perspectief willen wij mede helpen vormgeven door duidelijke 
en breed gedragen richtingen en beoordelingscriteria te formuleren. Hierdoor moeten de 
risico’s van de initiatiefnemers afgedekt worden, zowel in de aanvraag als in de uitvoering. 
Ieder initiatief dat volgens die spelregels wordt ingediend heeft recht op een onafhankelijke 
beoordeling. Hiervoor kan een speciale commissie in het leven geroepen worden die de 
politiek onafhankelijk beoordeelt.  
 

Initiatieven voor verduurzaming van de gemeente faciliteren 
 
Als blijkt dat een initiatief levensvatbaar is en het de bewoners en omgeving daadwerkelijk 
iets oplevert, moeten dergelijke projecten kunnen rekenen op een open vizier vanuit 
regelgeving. Wij willen dan ook het eigen initiatief van bewoners op het gebied van 
duurzaamheid faciliteren. 
 
Transparante communicatie en informatie 
Streekbelangen wil dat inwoners, bedrijven en organisaties actief worden geïnformeerd over 
het verduurzamen van de bebouwde omgeving, het buitengebied, het stimuleren van 
elektrisch rijden voor particulier, bedrijfsmatig of openbaar vervoer. Ook moet de gemeente  
vorderingen, tegenslagen of beperkingen duidelijk communiceren. Alleen door hierover 
transparant te zijn, bouw je aan vertrouwen en zal de samenwerking verbeteren. 
 
Informeren en activeren schept ook een verplichting als gemeente. Zo moet er ook een 
vervolg gegeven worden aan verduurzaming. Realisatie van meer elektrische oplaadpunten 
voor fietsen en auto’s is daar een voorbeeld van. Het is hierbij belangrijk dat de inwoners 
zien dat er wat gebeurt. 
  
Bewustwording creëren  
Op lokale schaal moet worden gewerkt aan bewustwording/voorlichting om spaarzaam om 
te gaan met natuur en milieu en de verwerking van afvalstromen. Wij willen duurzaamheid 
koppelen aan economische voordelen voor burgers en ondernemers. Agrariërs (en 
inwoners) kunnen energieleveranciers worden in plaats van energiegebruikers. De afbouw 
van de vergoeding voor teruglevering van zelfopgewekte zonne-energie aan het net is een 
nationale maatregel die wij graag gemeentelijk zouden willen handhaven als blijkt dat dit 
een belangrijke financiële motivatie is.  
 

We zijn tegen het plaatsen van grote windturbines vlakbij woningen.  
De overlast en mogelijk zelfs gezondheidsproblemen die hiervan het gevolg 

kunnen zijn, wegen niet op tegen de voordelen. 
 
Toch is zonne-energie alleen niet genoeg om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom 
willen wij dat alle alternatieven worden bekeken op haalbaarheid en acceptatie (van de 
inwoners) zodat we in dialoog kunnen kiezen voor ‘onze’ mix van duurzame energie.  
Hierbij denken wij aan gele, groene (verkoeling en biodiversiteit) en blauwe (wateropvang 
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en -berging) daken. Dit past in onze visie dat energie- en warmteopwekking ook op 
wijkniveau kan worden georganiseerd. 
 

Kunst & Cultuur 
Streekbelangen ziet kunst en cultuur als verbindende factor in een sociale en inclusieve 
samenleving. Het verenigingsleven is de motor die kunst en cultuur op gang houdt. Wij 
willen elke vorm van afbraak hiervan tegengaan. 
 
De gemeente Stichtse Vecht is rijk aan cultuur. Een groot deel van de financiële middelen 
komt tegenwoordig vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds Stichtse Vecht. Daarmee is de 
gemeente op iets meer afstand komen te staan en is haar directe betrokkenheid 
verminderd. Wij vinden 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 is opgehouden te bestaan. Naast positieve effecten van schaalvergroting kan dit voor de 
sociale cohesie binnen kernen 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 en een meerjarenperspectief te krijgen of te houden. 
 
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. 
 

Kunst en cultuur zien als verbindende factor in een sociale en inclusieve 
samenleving 

 
 
Kunst en cultuur helpen ons om anders en ruimer te denken en elkaar beter te begrijpen. 
Cultuur is ook dingen samendoen 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 is tegen nieuwe bezuinigingen op kunst en cultuur, want het 
verenigingsleven stimuleert het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen en het 
begrip en respect voor elkaar. 
 

Niet verder bezuinigen op kunst en cultuur 
 

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 cultuur (educatie) stevig in het zadel houden. 
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Recreatie & Toerisme 
Streekbelangen wil hoogwaardig inclusieve recreatie en toerisme faciliteren, waarbij 
overlast en hinder voor inwoners zo beperkt mogelijk moeten zijn, maar wel iedereen ervan 
kan genieten. En met iedereen bedoelen wij ook iedereen. Een inclusief en toegankelijk 
aanbod van recreatiemogelijkheden.  
 

Hoogwaardig inclusief toerisme faciliteren 
 
De gemeente Stichtse Vecht is een zeer aantrekkelijk gebied om in te recreëren. Denk aan 
de plassen, de Vecht, de natuurzwembaden, het vele culturele erfgoed (zelfs volgens 
UNESCO) zoals de Hollandse Waterlinie en Slot Zuylen.  
 
Toerisme is goed voor lokale ondernemers. Initiatieven voor verblijfsmogelijkheden in het 
buitengebied zoals minicampings en kleinschalige horeca, worden door ons ondersteund. 
Ook zijn horecaondernemers met goede plannen voor grootschaliger initiatieven van harte 
welkom in onze gemeente. Een mooi voorbeeld hiervan is Flora Batava in Nieuwersluis.  
 
Dit prachtige hotel en restaurant laat zien wat er mogelijk is met gebouwen langs de Vecht 
die niet meer in gebruik zijn en hoe dat met respect voor cultuur, natuur en omgeving 
gerealiseerd kan worden.  
 
Waar nodig willen wij de infrastructuur voor het toerisme verbeteren en beter toegankelijk 
maken door bijvoorbeeld de aanleg van nog meer fiets-, loop- en ruiterpaden. Voor ons is 
het evenwicht tussen draagkracht en recreatiezwaarte in een specifieke omgeving van groot 
belang. Grote bussen en groepen motorrijders op het Zandpad willen we ontmoedigen of 
indien mogelijk op bepaalde tijden verbieden.  
 
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. Het 
aantal VVV-vestigingen in onze gemeente is inmiddels uitgebreid zoals is afgesproken in de 
eindrapportage Economisch beleid Stichtse Vecht. Wij zullen erop toezien dat deze 
vestigingen ook open kunnen blijven. 
 

Sociaal domein 
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 
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 eigen kracht 
ontbreekt en als ondersteuning noodzakelijk is die de eigen sociale leefomgeving niet kan 
bieden. 
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Er zijn voor hen die daadwerkelijk hulp nodig hebben. 
 
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 hulpvragers inzichtelijk worden gemaakt en doorgevoerd. 

Jeugd 
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 GGZ moeten 
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 fijne 
toekomst maar ook een prettig heden bieden. Opleidingsmogelijkheden, scholing en 
vrijetijdsbesteding spelen daarin een grote rol. Informeer de jeugd ook over alle 
mogelijkheden: denk hierbij 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 
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 
Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is een maatschappelijke taak. 
Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Overal zijn vrijwilligers 
actief voor doelen die zijzelf belangrijk en nodig vinden. Zij spelen vaak een rol op diverse 
gebieden, zoals bijvoorbeeld zorg, jeugd, sport, cultuur. Op eigen initiatief, maar ook als de 
gemeente hen daarom vraagt. 
 
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. 
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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. 
 
Mantelzorgers verdienen extra aandacht en ondersteuning vanuit de gemeente  
 
In 2015 is voor het eerst door de gemeente zelf (in SWW5-verband) invulling gegeven aan de 
mantelzorgwaardering onder andere door middel van een gemeentelijk 
mantelzorgcompliment. Een mooi initiatief dat heel even door de coalitie werd afgeschaft, 
maar later mede door toedoen van Streekbelangen gecontinueerd werd. Dit willen wij zo 
houden. 

Tot slot 
 
Streekbelangen is een partij die een duidelijke mening heeft en een stevig lokaal geluid 
voortbrengt.  
 
Wij zijn voor een pragmatisch optredende raad die een duidelijke visie heeft op de 
toekomst. Een raad die zich niet te veel wentelt in politieke afrekeningen of eindeloze 
debatten zonder duidelijke uitkomst. Om onze standpunten om te zetten in beleid hebben 
we de steun van andere partijen nodig. Daarom is het van groot belang de relaties onderling 
goed te (onder)houden. Uiteraard kunnen we van mening verschillen, maar daarin ligt juist 
de uitdaging. Het samenbrengen van verschillende standpunten tot een werkbare oplossing. 
Een verbindende partij die samen met anderen bouwt aan een mooie gemeente. 
 
Wij willen als partij ook na de verkiezingen van 2022 weer een kwalitatief goede bijdrage 
kunnen leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van onze gemeente.  
 
Uw stem en steun zijn daarvoor basisvoorwaarden. 
 
Streekbelangen, januari 2022 

                                                        
5 Stichting Welzijnswerk 


