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Inleiding
Bunschoten is een mooie gemeente met een prachtige historie en eigen cultuur. Inmiddels telt onze
gemeente meer dan 21.000 inwoners. We wonen in een ondernemend dorp waar mensen grote
waarde hechten aan hard werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en een overheid die niet teveel
regels oplegt aan haar inwoners en ondernemers.
Het is een dorp van ‘doeners’, allemaal mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Iedere
ochtend vertrekken dan ook vele brood- en viswagens uit ons dorp om naar allerlei plaatsen in het land
te gaan. Het is een dorp met prachtig cultureel erfgoed, zoals de Dorpstraat in Bunschoten met de
eeuwenoude Sint Catharinakerk tot de historische museumhaven in Spakenburg met haar
indrukwekkende bottervloot.
We zijn een topsportgemeente en onze voetbalclubs zijn bekend in het hele land en zelfs daarbuiten.
Ook dit is mede bepalend voor onze identiteit. Wij houden niet van half werk, alles wat we doen willen
we echt goed doen. We zijn in dit dorp bereid om hard te werken en onze eigen verantwoordelijkheid te
nemen. We zijn trots op wie we zijn, bekend in het hele land. Hard werken, goede financiën en je eigen
broek ophouden, dat zijn de gedeelde kernwaarden van de mensen in ons dorp en de VVD.
We hebben een mooi team samengesteld met allemaal mensen die zich hard willen gaan inzetten voor
een vrij, veilig en welvarend Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. We zitten in onze
gemeente al 65 jaar vrijwel onafgebroken met dezelfde partijen in het gemeentebestuur. De scherpte
moet terug, tijd voor een frisse wind!
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Ik wil wonen in een gemeente:
1. Waar het fijn en goed leven is
We zetten ons in voor een gemeente waar het leven fijn en goed is. Dat is een gemeente met een
kleine overheid die zicht richt op kerntaken. Zo houden we onze belastingen zo laag mogelijk. Maar ook
een gemeente waar je betaalbaar kunt kopen en huren en de schaarse woningen zoveel mogelijk
terecht komen bij de eigen inwoners.
Een gemeente waar de huisvestingen van doelgroepen goed is geregeld. Zoals de vele
arbeidsmigranten die het afgelopen decennium in onze gemeente zijn komen wonen. We willen geen
huizen volproppen met arbeidsmigranten maar een verantwoord huisvestingsbeleid waar aandacht is
voor de omgeving en voor de woonomstandigheden van de arbeidsmigranten zelf.
Een gemeente waar de belangrijkste voorzieningen gewoon aanwezig zijn. Zoals bijvoorbeeld de
vuilnisbelt, we willen dat deze behouden blijft voor ons dorp. We willen ook dat het alternatieve
afvalsysteem van nascheiden wordt onderzocht. Als blijkt dat dit een goed alternatief is switchen we op
termijn naar dit nieuwe systeem.
Daarnaast streven we naar het behouden van ons cultureel erfgoed, zoals de botters en de mooie
museumhaven in het centrum.

Actiepunten:















Belasting verlagen.
Betaalbare koop- en huurwoningen.
Woningen voor eigen inwoners.
Welstandsvrij bouwen.
Niet meer dan vier arbeidsmigranten per woning.
De vuilnisbelt blijft bestaan in ons eigen dorp.
Onderzoek naar nascheiden van afval.
PMD frequentie blijft op eens per twee weken.
Ondergrondse containers voor hoogbouw.
Behouden van haven en botters.
Pont op Eemdijk blijft behouden.
Betere ontsluiting Rengerswetering.
Vervuiling Westdijk volledig opruimen.
Geen ontsluiting Vathorst over ons grondgebied.
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1.1 Een gemeente waar je fijn en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het
is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun
leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te
passen of door te stromen.
Betaalbare koop- en huurwoningen
 We willen dat er voldoende betaalbare koopwoningen zijn voor starters. De gemeente moet zoveel
mogelijk aansturen op betaalbare woningen bij de ontwikkelaars. We vinden startprijzen van de
huidige nieuwbouwwoningen veel te hoog, zeker voor alleenstaande starters waarvoor het vrijwel
onmogelijk is te kopen.
 Een deel van onze jongeren vertrekken naar Amersfoort waar de appartementen een stuk
goedkoper zijn. We streven er naar om starterswoningen vanaf €150.000,- te realiseren.
 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn
we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit via de Onroerendezaakbelasting (OZB).
Voor je eigen spullen voel je je het meest verantwoordelijk. Daarom willen we zoveel mogelijk het
eigen woningbezit stimuleren, zodat wijken niet verpauperen.
 Sociale huurwoningen verpauperen snel, daarom streven we naar betaalbare huurwoningen in de
particuliere sector.
Huur voor eigen inwoners
 Sociale huurwoningen bouwen we voor onze eigen inwoners. Sociale huur wordt gebouwd voor
mensen met geen of een laag inkomen. In veel gevallen kan dit gepaard gaan met werkloosheid en
bijstandsuitkeringen. De afgelopen jaren zijn onnodig veel sociale huurwoningen weggegeven aan
mensen uit de regio, bijvoorbeeld mensen uit Amersfoort. Deze woningen hadden ook naar onze
eigen inwoners kunnen gaan. Wij vinden dit onacceptabel en streven er naar zoveel mogelijk van
onze sociale huurwoningen toe te laten komen aan onze eigen inwoners.
 Uiteraard komen we onze verplichtingen na m.b.t. de huisvesting. We streven zoveel mogelijk naar
een evenwichtige verspreiding van sociale huurwoningen door het dorp.
 We moeten zorgen dat er meer huurwoningen in Bunschoten komen. Maar wij willen de gemeente
niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. We streven betaalbare particuliere huur na.
 Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen er moet sowieso
gestreefd worden naar een goede mix. Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen
die dat echt nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het
actief stimuleren van doorstromen.
Ruimte voor eigen wensen
 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben
om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het
bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn.
 De welstandscommissie wordt afgeschaft waardoor mensen welstandsvrij kunnen gaan bouwen.
 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe
woonvormen.
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De gemeente maakt samen met de buurgemeenten een woonvisie met als doel dat de
woningbouw aan de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspraken met
woningbouwcorporaties vastgelegd.
Oude bedrijfsterreinen knappen we op en sluiten we beter aan op de omgeving, dus bereikbaar,
veilig en modern. We vinden het verstandiger om oude bedrijfsterreinen te verfraaien, dan steeds
nieuwe bedrijfsterreinen aan te leggen. Zodra een bedrijfsterrein niet meer opgeknapt kan worden,
dan beziet de gemeente of het terrein om te zetten is naar woningen.
Daarnaast moeten er kavels zijn voor mensen waar ze de vrijheid hebben om een eigen huis te
bouwen.
We blijven controleren op illegale bebouwing en illegaal grondgebruik en proberen eerlijke en
goede afspraken te maken over de eventuele koop van de illegale grond.

Huisvesting arbeidsmigranten
 Onze gemeente heeft veel arbeidsmigranten die werkzaam zijn bij bedrijven. We vinden het
onacceptabel om huizen vol te proppen met mensen. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd in
mensonwaardige omstandigheden en overlast. We stellen daarom dat er niet meer dan vier
arbeidsmigranten per reguliere woning mogen worden gehuisvest.
 De gemeente onderhoudt goed contact met de uitzendbureaus en bedrijven over toezicht
woonomstandigheden. De gemeente kijkt naar ideeën voor alternatieve vormen van huisvesting
maar houdt de veiligheid kritisch in het oog.

1.2 Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is
en het riool gewoon werkt
We wonen graag in een schone, leefbare gemeente. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage
leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente
stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan de
afvalstoffenheffing omlaag.
Afval
 Het huidige aanbiedstation (beter bekend als vuilnisbelt/stort) moet behouden blijven voor onze
inwoners binnen onze eigen gemeente.
 Voor ondernemers die geen ruimte hebben om containers te plaatsen gaan we gezamenlijk op
zoek naar een goede oplossing.
 Voor de hoogbouw komen er ondergrondse containers voor het GFT.
 De gemeente gaat vervuiling van buurten tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom
afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld.
Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
 Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van het nascheiden van afval. Als blijkt dat dit een
goed alternatief is wordt gestopt (uitfaseren) met het huidige afvalsysteem.
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Water
 De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren worden neergelegd. De
gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het
grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan
de kosten, dus niet alleen woningeigenaren.
 De gemeente gaat de samenwerking opzoeken met waterschappen om oplossingen te zoeken die
wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Ook weg- en natuuronderhoud hoort
daarbij.
 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente regenwater van
huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief
tegenover het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.
Vervuilde grond Westdijk
 Voor de VVD is er maar één oplossing voor de vervuilde grond aan de Westdijk. De grond moet
eruit. We gaan toekomstige generaties niet opzadelen met de problemen van nu.
Onkruid
 De laatste jaren zien we een wildgroei aan onkruid. We willen graag meer inzet voor de bestrijding
en verwijdering van het onkruid.
Fonteinkruid
 Fonteinkruid vormt een belemmering voor onze botters en watersporters. De VVD streeft naar een
regionale aanpak, waarin we samen optrekken met andere gemeenten om zo de kosten
beheersbaar te houden. We blijven ook van mening dat de beheerder van het water
Rijkswaterstaat, primair verantwoordelijk is.
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1.3 Waar je kunt genieten van onze geschiedenis.
Ons dorp heeft een rijke historie. We willen dit koesteren door ons cultureel erfgoed te behouden voor
toekomstige generaties. Denk hierbij aan de historische haven en de prachtige Dorpsstraat.
Bunschoten heeft een rijke geschiedenis en we mogen daar trots op zijn.
Stadsweide
 De stadsweide is een mooi natuurgebied in ons dorp. Heerlijk om te wandelen en te genieten van
de rust. We behouden de stadsweide zoals deze is, er komt geen extra fietspad door de
stadsweide. We nemen onze verantwoordelijkheid voor het onderhouden van dit stuk cultureel
erfgoed en zien er op toe dat eigenaren de grond goed beheren.
Dorpsstraat
 We zetten ons in voor het behoud van het cultureel erfgoed in de Dorpsstraat, zoals de oude
boerderijen.
Museumhaven en botters
 We zetten ons in voor het behoud van de bottervloot en de historische museumhaven van
Spakenburg. Het is een belangrijke publiekstrekker en een prachtig stuk cultureel erfgoed dat veel
vertelt over onze geschiedenis.
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1.4 Waar vervoer van A naar B vlot gaat
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en
om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor
een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Daarom investeren we in een
goede bereikbaarheid door de aanleg van voldoende en goede wegen.
Veilig fietsen
 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe
vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik
op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.
Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes.
Openbaar vervoer
 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de
auto, maar een aanvulling. We zijn terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander
van het laag houden van de belasting. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte
alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen.
Verkeersveiligheid
 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als standaard
mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van relevante partners en
ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige
fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politiediensten samen
kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan.
 Rotondes moeten waar nodig overzichtelijker worden.
Aanleg en onderhoud van wegen
 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een
wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt.
 De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat
mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder ‘zoekverkeer’ is.
 De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te delen.
Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten en bewoners worden goed
geïnformeerd.
Veerpont Eemdijk
 De pont op Eemdijk blijft behouden.
Brug Eembrugge dicht tijdens de spits
 Iedere ochtend gaan velen naar hun werk via de Bisschopsweg. Het is belangrijk dat de
doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Verschillende vormen van vervoer
kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Wij vinden het vervelend dat de brug bij Eembrugge
telkens openstaat tijdens de spits, het resulteert in vertraging en file. Daarom gaat de gemeente in
gesprek met de betrokken instanties over het zoveel mogelijk dicht houden van de bruggen tijdens
de spits.
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De Nijkerkerweg (N806)
 De N806 is een belangrijke verkeersader voor ons dorp. Inmiddels loopt dit regelmatig vast ter
hoogte van Rengerswetering. De verkeersituatie moet worden aangepast om de verkeersstromen
beter aan te kunnen, zeker met de groei van Rengerswetering in de toekomst.
 Een groot deel van de overlast wordt veroorzaakt door sluipverkeer van buiten. We gaan actief in
overleg met betrokken partijen om het sluipverkeer terug te dringen.
 Daarnaast moet sterk worden ingezet om van de N806 een 80km weg te maken in overleg met de
betrokken partijen. De huidige snelheid van 60km is niet realistisch en leidt tot gevaarlijke
inhaalmanoeuvres. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de veiligheid van het fietspad.
Rengerswetering
 Er komt een onderzoek naar een goede of extra ontsluiting van Rengerswetering.
 De wegen rond Rengerswetering lopen inmiddels regelmatig vast. Er moet een onderzoek komen
hoe de verkeerssituatie moet worden aangepast om de grotere verkeersstroom het hoofd te
kunnen bieden.
Dorpsstraat
 We erkennen dat er een verkeers- en parkeerprobleem is in de Dorpsstraat en daar moeten we een
goede oplossing voor vinden. Dit mag er echter niet toe leiden dat het probleem verschoven wordt
naar andere straten. Wij pleiten dan ook voor een breed gedragen oplossing in overleg met experts
en natuurlijk de bewoners.
Zevenhuizen
 De bewoners van Zevenhuizen hechten aan een veilige verkeerssituatie voor hun kinderen. Daarom
denken wij als lokale overheid met hen mee om dit te realiseren. We houden goed contact met de
bewoners van Zevenhuizen.
Ontsluiting Vathorst
 We willen geen ontsluiting over het grondgebied van Bunschoten.
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2. Een gemeente waar ruimte is voor het eigen initiatief en
ondernemerschap
Actiepunten:












Inwoners betrekken (burgerparticipatie).
Gratis parkeren.
Minder regels voor ondernemers.
Opknappen Visserssteeg en Oostpoortplein.
Verruiming sluitingstijden horeca.
Precariobelasting horeca wordt afgeschaft.
Snel proces vergunningverlening.
Markt blijft in het centrum Spakenburg.
Agrarische bedrijven faciliteren.
Geen windmolens.
Aanpakken overlast Biogascentrale

2.1 Waar mensen de ruimte krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke
vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen
zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het
gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze
initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, ons streven naar een krachtige
gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.
Vrijheid van meningsuiting
 We vinden dat iedereen de vrijheid moet hebben om zijn of haar mening te uiten.
Burgerparticipatie
 Wij willen inwoners betrekken bij de besluitvorming door middel van burgerparticipatie. We blijven
avonden organiseren om inwoners de kans te geven mee te debatteren over diverse onderwerpen
in hun eigen omgeving. Onze raadsleden zoeken actief de inwoners op en begeleiden hen als ze
vragen hebben over het gemeentelijk beleid.
 De VVD vindt dat het mogelijk moet zijn om de mening van inwoners te peilen in welke vorm dan
ook over onderwerpen die nog niet actueel waren tijdens de verkiezingen en waar inwoners zich
dus niet over uit hebben kunnen spreken.
Gratis parkeren
 Gratis parkeren behouden we in het hele dorp. Door parkeren gratis te stellen kunnen we ons
onderscheiden van andere gemeente die wel betaald parkeren hebben ingevoerd. Op die manier
blijven we aantrekkelijk voor toeristen om ons centrum te bezoeken en geeft dit een stimulans aan
onze lokale economie.
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We blijven voortdurend zoeken naar extra goede parkeervoorzieningen in de buurt van het
centrum. Blijvend in overleg met ondernemers om bijvoorbeeld de auto’s van werknemers buiten
het centrum te parkeren.
Er komt een onderzoek hoe we de parkeergelegenheid bij de Nieuwe Schans kunnen verbeteren.

2.2 Waar ondernemers de ruimte krijgen.
Een baan is de beste sociale voorziening, ondernemers zorgen voor banen. Daarom moeten we er alles
aan doen om ondernemerschap te stimuleren. We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed
leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin absoluut onmisbaar. Het zijn
ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is
dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed
met de gemeente. De vis- en koekindustrie helpen vele mensen in ons dorp aan het werk, maar ook de
horeca en velen meer. Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft
de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente
ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.
Ondernemers
 Eén loket waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen.
 We streven naar lagere administratieve lasten voor ondernemers, maximaal één aanslag per jaar
waar alle lokale lasten op staan.
 Voor ondernemers die hun marktkar niet op eigen terrein kunnen stallen, gaan we actief zoek naar
betaalbare alternatieven.
 Facturen van ondernemers worden op tijd betaald. Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en
kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig
dagen.
 Een overnachting en meerdaagse recreatie zijn goed voor uitgaven van toeristen en daarmee goed
voor onze ondernemers. Daarom wordt dit gestimuleerd.
 De gemeente denkt actief mee met ZZP’ers om hen zo veel mogelijk te faciliteren.
Minder regels
 Alle ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
 Flexibel om kunnen gaan met bestemmingsplannen zodat maatwerk geleverd kan worden.
 Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een
meldingsplicht of algemene regels.
 Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels.
Dit doen we door periodiek een evaluatie te maken van de bestaande regels.
 Een van de wethouders wordt verantwoordelijk voor de coördinatie van de vermindering van de
regeldruk voor ondernemers.
 We streven naar vergunningen regelen in 1 dag. De gemeente streeft na dat aanvragers van kleine,
simpele vergunningen binnen 1 dag te horen krijgen of ze de vergunning krijgen of niet.
 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.
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Centrum
 De Visserssteeg wordt opgeknapt en blijft behouden als winkelgebied voor ons dorp. Het is een
unieke straat gelegen aan de historische museumhaven. Er komt cameratoezicht en de verlichting
in de steeg wordt verbeterd.
 Het Oostpoortplein wordt opgeknapt, zodat het aantrekkelijker oogt voor het winkelend publiek.
 De gemeente ziet er op toe dat de belangen van alle ondernemers worden behartigd in de plannen
voor citymarketing en de bedrijven investeringszone (BIZ) in het centrum.
Horeca
De horeca is de plek waar je elkaar ontmoet en kunt ontspannen en is tevens een bron van
werkgelegenheid in ons dorp. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en
aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en
trekt mensen aan van buitenaf.
 Bij het sluiten van de horeca komen vaak grote groepen jongeren in een keer op straat te staan. Dit
resulteert in veel onrust en opstootjes. We streven daarom naar een meer geleidelijke uitstroom
van bezoekers uit de horeca. Daarom willen we een verruiming van de sluitingstijden.
 Horecaondernemers moeten niet dubbel worden belast, de precario voor terrassen komt bovenop
de BIZ bijdrage. Daarom willen wij de precario voor terrassen afschaffen.
 Vergunningverlening bij evenementen, zoals Koningsdag en de Spakenburgse Dagen, verloopt
soepel en snel en evenementen en de gemeente stelt zich constructief op.
Recreatie
 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de
gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve
ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt
toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.
Agrarische bedrijven
 We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de
agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor
nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
 We staan positief tegenover agrarische bedrijven en boeren die willen uitbreiden, maar daarbij
wordt ook rekening gehouden met het open landschap.
Markt
 De markt blijft een belangrijke plaats innemen in ons centrum. De markt is een belangrijke
publiekstrekker en zorgt voor een wisselwerking tussen de vaste ondernemers en de
markverkopers. Marktleges worden zo laag mogelijk gehouden om te zorgen dat we aantrekkelijk
blijven voor de marktverkopers.

13

2.3 Waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met het milieu.
Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor
economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente kan
duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere
procedures, niet door subsidies.
Vervoer
 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt
actief mee aan voldoende oplaadpunten.
 We zijn tegen de invoering van milieuzones, we blijven autovriendelijk.
Natuur en Milieu
 Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te
beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met
subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt
de overheid grenzen.
 Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen
van mensen en bedrijven zelf.
Zonnepanelen
 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnepanelen door minder regels en eenvoudige
procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken.
Geen windmolens
 We zijn tegen het realiseren van windmolens in onze polders.
Biogasinstallatie
 Voor de VVD is het hoofdzaak om de stankoverlast van de biogasinstallatie aan te pakken.
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3. Een gemeente met kansen om jezelf te ontwikkelen
We vinden het belangrijk dat mensen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Werk is van groot
belang voor mensen en onze samenleving. De beste uitkering die er bestaat is een baan. Het zorgt
daarnaast voor contacten en ontplooiing. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven, dat geld
geven we uit en zo houden we de economie draaiend. Werk zorgt voor contact met andere mensen.
Daarnaast speelt goed onderwijs een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft
er belang bij. Onderwijs biedt kansen in het latere leven en biedt meer mogelijkheden. Daarnaast vinden
we sport belangrijk, sport houdt je gezond en zorgt voor sociale contacten.

Actiepunten:
Werk en inkomen:
 VOG voor vrijwilligers gratis.
 Opdrachten naar lokale ondernemers.
 Tegenprestatie voor bijstand.
 Sober minimabeleid om baan zoeken te stimuleren.
 Fraude uitkeringen keihard aanpakken.
Onderwijs:
 Kleine klassen met aandacht voor individuele kind.
 Multifunctionele schoolgebouwen.
 Taalachterstanden aanpakken.
 Aandacht voor geschiedenis van ons dorp op scholen.
 Behoud van school Eemdijk.
 Snel realiseren school Rengerswetering
 Vervoer naar speciaal onderwijs.
 Faciliteren ondernemend onderwijs Oostwende College.
Zorg:
 Zorg toegankelijk voor iedereen.
 Waardering voor mantelzorgers.
Sport:
 Investeren in sport en vitaliteit.
 Sportdocenten op basisscholen.
 Aandacht voor sportclubs.
Eigen cultuur:
 Behouden traditie Sinterklaas.
 Behouden van cultureel erfgoed (Museumhaven, Botters, Dorpsstraat).
 Nieuwkomers passen zich aan.
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3.1 Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed
leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie
werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
Lokale kracht en vrijwilligers
 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel
mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de
gemeente een leukere plek om te wonen. Een VOG die vereist is voor vrijwilligerswerk wordt gratis.
Iedereen aan de slag
 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.
 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn,
kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan
het werk.
 Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten.
Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of
haar uitkering.
 Mensen die echt niet kunnen werken verdienen een vangnet. Ook mensen die hun baan kwijtraken,
verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je
baan is ingrijpend genoeg.
 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een
betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel
merkbaar.
 Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af. We voeren
geen ruimhartig maar een sober minimabeleid om te zorgen dat mensen gemotiveerd zijn om weer
een baan te vinden. We houden wel oog voor kinderen en het welzijn van het kind.
 Fraude met uitkeringen is diefstal. We gaan de toetsing vooraf verbeteren om onterechte
uitkeringen te voorkomen. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent
teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.
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3.2 Waar kinderen met plezier naar school gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren
we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school
leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven
van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen
voor de klas.

Basisonderwijs










We willen bevorderen dat scholen klein blijven zodat er genoeg aandacht en tijd is voor het
individuele kind. Wel moeten we oppassen dat het niet leidt tot onnodige overhead (management)
kosten. Samenwerking van schoolbesturen is daarom goed. De gemeente blijft goed in overleg met
de schoolbesturen.
De functie van een schoolgebouw is primair voor scholing. Toch staan gebouwen buiten de
schooluren vaak leeg. School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente
dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals
ruimte voor muziek, sport en cultuur.
Door bouwen van multifunctionele accommodaties (mfa) kan het gebouw meer benut worden, zo
kan deze gebruikt worden door verenigingen in ons dorp die huisvesting zoeken.
Het concept van de ‘Bibliotheek op School’ wordt uitgebreid naar zoveel mogelijk scholen.
We willen jongeren optimale kansen geven in het leven. Daarom stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of
kinderdagverblijven. De taalachterstand in ons dorp is groter dan gemiddeld, we zullen dus sterk
moeten investeren in het wegwerken van taalachterstand zodat onze kinderen de beste kansen
krijgen later in hun leven.
In overleg met de scholen vragen we meer aandacht voor de lokale geschiedenis van ons dorp op
basisscholen.

Kiss and Ride
 De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede
mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. We onderzoeken de
wenselijkheid van de aanleg van ’Kiss and Ride’ parkeerplekken bij school.
Basisschool Eemdijk
 Het is belangrijk dat we zorgen dat de kinderen in Eemdijk naar de basisschool kunnen. We zetten
ons in voor behoud van de basisschool op Eemdijk.
Basisschool Rengerswetering
 We willen dat er zo snel als mogelijk wordt begonnen met de realisatie van een basisschool in
Rengerswetering. Dit kan de ontwikkeling van de wijk stimuleren en versnellen. Ook kan dit te volle
klassen op de omringende scholen voorkomen.
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Voortgezet Onderwijs













Veel kinderen gaan naar scholen in de regio. Dit is een vrije keus van het kind en de ouders. Toch
willen we gaan voor een verbreding van het aanbod van voortgezet onderwijs in ons dorp, zodat
leerlingen in ons dorp meer keus hebben en het aanbod kwalitatief omhoog kan.
Afstemming tussen bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs moet zoveel mogelijk worden
gestimuleerd. Inventariseren waar bedrijven behoefte aan hebben en onze jongeren op een jonge
leeftijd kennis laten maken met bedrijven en ondernemers. De gemeente kan hier een faciliterende
rol in spelen.
De uitvoering van het onderwijs is en blijft de verantwoordelijkheid van onafhankelijke scholen en
hun schoolbesturen. Toch kan de gemeente een belangrijke rol innemen bij het verbeteren van het
onderwijs door zich actief op te stellen als verbinder en initiator tussen scholen en andere partners
in ons dorp, zoals bijvoorbeeld sportclubs of ondernemers.
Door ondernemers en scholen met elkaar in contact te brengen kan de vorming van
leerwerkbedrijven of ruimte voor stageplaatsen worden gestimuleerd.
Bunschoten is een ondernemende gemeente, het ondernemende concept van onze middelbare
school het Oostwende College moeten we daarom omarmen en ondersteunen.
School moet een veilige plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een
taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, pesten, loverboys en huiselijk geweld. De
gemeente treedt in overleg met de scholen om ontwikkelingen en aanpak hiervan te bespreken.
Daar waar gezamenlijk kan worden opgetrokken zal dit gebeuren.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op
hun baan voor later.
Er wordt aandacht gevraagd voor de lokale geschiedenis op school en daarnaast voor het lokale
democratische proces.

Onderwijs algemeen





School is belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen tot zelfstandige en kritisch denkende
individuen. Het missen van school kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind en de
gemeente treedt daarom hard op tegen schoolverzuim.
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.
Om een gezonde keuze te kunnen maken, is het belangrijk dat er informatie beschikbaar is over
een gezonde leefstijl. Of het nu gaat om gezonde voeding, voldoende bewegen of de balans tussen
werk en privé. Dit is vooral voor jongeren van belang. Door hen al op jonge leeftijd kennis te laten
maken met gezonde voeding en gebitsverzorging, te informeren over alcohol, tabak en drugs en te
voorzien van seksuele voorlichting, kunnen zij zelf de keuze maken voor een gezonde leefstijl.
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3.3 Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het
normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele
medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Langer zelfstandig: Zorg dichtbij
 Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk
zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig
hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom
steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.
Toegankelijke zorg
 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen
goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt
voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om
duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.
 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen
en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
Betaalbare zorg
 De zorgkosten blijven groeien. Toch willen we de zorg ook betaalbaar houden voor iedereen en
daarmee ook beschikbaar.
 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door
ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken.
 De zorgdiensten worden scherp ingekocht.
Mantelzorgers
We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is
ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen
dat mantelzorgers overbelast raken.
 De gemeente maakt gebruik van de zogeheten ‘mantelzorgwaardering’ om mantelzorgers een
financiële tegemoetkoming te geven.
 De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorg steunpunt, die mantelzorgers raad
kan geven.
 De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand
kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even overneemt.
Eenzaamheid
 Eenzaamheid komt steeds vaker voor in onze samenleving. Daarom willen wij dat er in de
gesprekken tussen gemeente en zorgvragers ook bij eenzaamheid wordt stilgestaan.
Laaggeletterdheid
 We zetten ons sterk in om laaggeletterdheid terug te dringen.
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3.4 Waar ruimte is voor sport
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale
contacten. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat elk kind kan sporten. In Bunschoten hebben we
een rijk verenigingsleven, dat is een enorme kracht van ons hechte dorp.
Sport
 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen daarom
fitparken realiseren. Dit om het buitensporten te stimuleren onder jong en oud. In andere
gemeenten worden deze parken als succesvol toegepast. Aan de gebruikers van
sportvoorzieningen mag een bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld door middel van
cofinanciering, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
 De gemeente onderhoudt goed contact met sportverenigingen.
 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van buurtsportcoaches.
 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking.
 Onze kinderen zijn de toekomst, sport is belangrijk voor vitaliteit. We streven er naar om op
basisscholen te gaan werken met gecertificeerde sportdocenten.
Voetbal
Onze voetbalclubs zijn onze trots, in het hele land en zelfs ver daarbuiten kennen ze onze clubs. Het is
citymarketing in de zuiverste vorm.
 De gemeente zorgt dat de contacten met de voetbalclubs optimaal zijn en zorgt voor afstemming
tussen clubs en horeca bij grotere evenementen.
 Graag behouden we het amateurvoetbal in zijn huidige vorm, omdat de unieke charme van het
amateurvoetbal door velen wordt gewaardeerd. Echter, de ledenvergadering van de club bepaalt
uiteindelijk de koers van de club en niet de overheid.

3.5 Waar aandacht is voor onze cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit.
Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Cultuur in BunschotenSpakenburg is van iedereen. Voor ons zijn daarin het behouden van ons cultureel erfgoed en het
beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.
Cultureel erfgoed
 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren en investeren in het behoud
daarvan. De prachtige boerderijen in de Dorpsstraat, de mooie kerken en natuurlijk de beeldschone
museumhaven. Daarbij horen ook evenementen zoals de Sinterklaasintocht, de Spakenburgse
Dagen, de Visserijdag, de Boeren- en Beestenboel, de Kunstroute, etc.
 Sinterklaas is een Nederlandse traditie, ook in ons dorp vieren we het. De laatste jaren is er een
flinke discussie over zwarte piet. Wij zien zwarte piet als een onschuldige traditie, een kindervriend
en rechterhand van Sinterklaas. Een leuk kinderfeest, niets waar je ruzie over moet maken maar
waar je samen van kunt genieten. In onze gemeente blijven we Sinterklaas gewoon vieren zoals we
dat gewend zijn.
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Eemlandia
Er moet echt iets gebeuren met het gebouw van de voormalige zuivelfabriek Eemlandia. Het gebouw is
compleet verwaarloosd tot ergernis van omwonenden. We willen zo snel mogelijk een restauratie van
het pand.

3.6 En waar nieuwkomers zich aanpassen.
In Nederland worden mensen die vluchten van oorlog en geweld opgevangen, maar als het veilig is dan
gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. We willen dat de landelijke overheid zich inspant
om opvang in de regio van het vluchtland te realiseren om migratiestromen zoveel mogelijk te
beperken.










Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen en bij ons komen wonen, de
geschiedenis en cultuur van Nederland en de gemeente Bunschoten goed kennen.
Zolang nieuwkomers in ons dorp zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal
leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren
is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te zorgen
dat er voldoende cursussen zijn in de Nederlandse taal.
Bijstandsontvangers die geen Nederlands spreken en zich niet inspannen dat te leren worden
gekort op hun uitkering.
Voor haatpredikers is er in ons dorp geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het
voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te
negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in Bunschoten.
Om de asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de
regio tussen buurgemeenten.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente
ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
De gemeente communiceert alleen in het Nederlands.
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4. Een gemeente waar we veilig kunnen leven
Voor de VVD staat een veilige gemeente voorop. Veiligheid zien we als een kerntaak van de overheid
en een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Als iemand zich niet aan de regels houdt willen we dat er
keihard wordt opgetreden. Het bestrijden van kleine criminaliteit zoals winkeldiefstallen en
fietsendiefstallen is belangrijk. Een goede en krachtige samenwerking tussen onze gemeente, de
politie, inwoners en het bedrijfsleven kan bijdragen aan een daling van de criminaliteit zodat iedereen
zich veilig voelt in ons dorp.

Actiepunten:








Wijkagenten
BOA’s richten zich op aanpak criminaliteit en overlast.
Steun burgerinitiatieven als buurtpreventie en WhatsApp-groepen.
Criminelen en tuig worden keihard aangepakt.
Woonoverlast van asociale buren wordt harder aangepakt.
Inzet om overlastveroorzakers zo snel mogelijk uit huis te plaatsen.
Woningcorporaties worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

4.1 Een gemeente waar je je veilig voelt
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Wij vinden het daarom belangrijk
dat op ons veiligheidsbeleid niet wordt gekort. Inmiddels telt ons dorp meer dan 21.000 inwoners,
daarom we willen dat er meer in onze veiligheid wordt geïnvesteerd.












Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd
zijn als je ze nodig hebt.
In het centrum komt permanent cameratoezicht om winkeldieven, vandalen en geweldplegers beter
te kunnen opsporen en traceren.
De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar het blijft mogelijk om
misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket
en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt.
Onze waardering is groot voor de vrijwillige brandweer in Bunschoten. We zetten ons in voor het
behouden van en goed uitrusten van de brandweer in Bunschoten.
Veel mensen geven bij ons aan dat ze de BOA´s niet genoeg zien op straat. Onze BOA’s moeten
zich meer bezig gaan houden met de zaken die onze bewoners belangrijk vinden, zoals overlast en
(kleine) criminaliteit, en niet alleen parkeeroverlast. We willen daarom op de terreinen criminaliteit
en overlast de inzet van onze BOA’s vergroten en hen meer inzetten in de weekenden.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor en steunt actief
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om
verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de
telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.
De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.
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4.2 Een gemeente waar criminelen hard worden aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den
boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de
publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op
tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die
moeten ze nu ook durven inzetten.














De politie is goed zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid,
handhaving en bestrijding van de (kleine) criminaliteit en overlast.
De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers
worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die
van het lokaal gezag.
De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken
om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn
bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te
handhaven en overlast te bestrijden.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en eventueel helmcamera’s.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit
veroorzaken.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van
criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB
(bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.
Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De gemeente
houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan
te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding. Als
hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van de gemeentewet in beslag
genomen worden.
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4.3 Een gemeente waar overlast keihard wordt aangepakt












Samenleven doe je samen, in een buurt of wijk hou je rekening met elkaar en behandel je elkaar
met wederzijds respect. Niets is vervelender dan asociale buren die geen rekening houden met
anderen.
We pakken veroorzakers van burenoverlast keihard aan, eerst met een gesprek en bemiddeling. Als
dat niets uitvoert moeten er zware sancties volgen zoals het verwijderen van de
overlastveroorzakers uit de buurt.
De nieuwe wet aanpak woonoverlast wordt gebruikt om de burgemeester in staat te stellen om tuig
dat veel overlast veroorzaakt de woning uit te zetten.
De gemeente spreekt woningcorporaties actief aan als zij overlastveroorzakers niet aanpakken en
klachten van bewoners negeren.
Hangplekken mogen geen overlast veroorzaken bij omwonenden. De gebruikers gaan respectvol
om met de eigendommen van de gemeente.
Vernielingen die worden aangericht moeten worden betaald door de gemeente en uiteindelijk dus
door ons allemaal via de belastingen. Tuig dat vuurwerk gebruikt om vernielingen aan te richten
pakken we hard aan, de kosten worden op hen verhaald.
Het instellen van een vuurwerkverbod of vuurwerkvrije zones is niet nodig, hard aanpakken van
vandalen wel.
Misbruik van sociale voorzieningen wordt bestraft en volledig terugbetaald. Toetsing vooraf moet
optimaal zijn en waar nodig verder worden verbeterd.
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5. Een zelfstandige gemeente met een krachtige lokale
overheid
Bunschoten is een uniek dorp met een onderscheidende cultuur. Een gemeente die niet te vergelijken
is met haar buurgemeenten. Daarom staan wij voor een zelfstandige gemeente Bunschoten nu maar
ook in de toekomst. De zelfstandigheid van onze gemeente zien wij als een belangrijke voorwaarde
voor het behouden van onze unieke eigen cultuur. Toch zien we dat de taken die gemeenten krijgen
steeds complexer en groter worden, waardoor het lastig is voor een kleine gemeentelijke organisatie
als die van Bunschoten om deze taken te blijven uitvoeren. Daarvoor is het belangrijk dat we
samenwerken met anderen om zo onze zelfstandigheid te blijven garanderen.

Actiepunten:















Behouden van zelfstandigheid Bunschoten.
Digitaal werken wordt gestimuleerd.
Investeren in optimale digitale dienstverlening.
Avondopenstelling gemeentehuis tot 22:00 uur in plaats van 19:00 uur.
Onderzoek naar uitbreiden, ook op vrijdagavond.
Antwoorden op WOB-verzoeken online zetten.
Misbruik WOB-verzoeken voorkomen.
Zelf kiezen wie jou trouwt (bijv. familielid of vriend).
Leegstand aanpakken door flexibel te zijn.
Wethouders zijn dienstbaar en fatsoenlijk naar de gemeenteraad.
Belastingverlaging en afschaffen van belastingen
Goede financiële cijfers conform richtlijnen VNG.
Minder regels, richten op kerntaken en optimale transparantie.
Gemeente niet als ondernemer, passief grondbeleid.

25

5.1 Een gemeente die dienstbaar en modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom
een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de
bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de
gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen onze inwoners hun zaken
regelen, wanneer het hen uitkomt.
Dienstverlening
 Bunschoten moet een zelfstandige gemeente blijven die dicht bij haar inwoners een optimale
dienstverlening kan bieden.
 We streven naar zoveel mogelijk digitaal werken. Daarom investeren we in groei en uitbreiding van
onze digitale dienstverlening. De openingstijden van onze publieksbalie zijn beperkt, dit kunnen we
compenseren door een uitstekende digitale dienstverlening.
 Met prijsdifferentiatie stimuleren we het gebruik van onze online producten, ouderen en mensen
die moeite hebben met een digitale omgeving blijven we goed begeleiden.
 Er komt een avondopenstelling van het gemeentehuis op woensdag tot 22:00 uur zodat mensen
die fulltime werken ook gebruik kunnen maken van onze publieksbalie.
 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles
aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.
 We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt
regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je
ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.
 We streven naar een optimale communicatie en voorlichting naar de inwoners.
Organisatie
 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT van de organisatie bij de tijd zijn, dat
persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
 De VVD wil misbruik van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) voorkomen. Verzoeken die slechts
via e-mail worden gestuurd, worden niet langer in behandeling genomen. De VVD wil dat de
gemeente dit op haar website bekendmaakt.
 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de
mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te
maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.
 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners
borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals
identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
 Medewerkers worden bijgeschoold op het gebied van privacy en voorkomen van datalekken.
 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
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5.2 Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor
de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van
specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante
bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij
de besluitvorming.
Trouwen
 Onze gemeente werkt met door het college aangewezen trouwambtenaren. Wij vinden dat je zelf
mag bepalen wie jou trouwt, bijvoorbeeld een vriend of familielid. We geven mensen zelf de
vrijheid om te kiezen voor een professional van de gemeente of een vriend of familielid.
Kleine overheid en minder regels
 Wij willen een kleine en sterke overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.
 Regels en wetgeving belemmeren onze inwoners en ondernemers. De VVD is van mening dat
overtollige wet- en regelgeving uitgebannen moet worden. De honger naar betutteling moet een
halt toe geroepen worden.
 Onze begroting is inmiddels gebaseerd op 130 beleidsnotities. Als het aan de VVD ligt gaat daar
eens flink de bezem door. We kijken of notities kunnen worden samengevoegd of kunnen worden
geschrapt.
 Leegstand wordt aangepakt door ruimere mogelijkheden.
Samenwerken
 Het leven stopt niet bij onze gemeentegrens. De taken die de gemeente krijgt worden steeds
complexer. Om zelfstandig te blijven moeten we samenwerken met anderen. Gemeentelijke taken
kan de gemeente uitbesteden of in samenwerkingsverbanden uitvoeren als dit daadwerkelijk
goedkoper, kwalitatief beter en efficiënter kan.
 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen. De gemeente brengt
de omgevingswet actief tot uitvoering.
 We laten onze Rekenkamer kritisch kijken naar de huidige mandaten en gemeenschappelijke
regelingen. De raad moet zoveel mogelijk de regie behouden in het besturen van ons dorp, niet het
alleen het college of andere partijen.
Raad en college
 De gemeenteraad wordt door de bevolking gekozen en is het hoogste orgaan van de gemeente
Bunschoten. Wethouders voeren het door de raad gestelde beleid uit en zijn dienstbaar. De raad is
er om het college te controleren en de kaders te stellen voor het beleid dat moet worden
uitgevoerd. Wethouders die niet respectvol omgaan met leden van de gemeenteraad, zowel leden
van oppositie als coalitiepartijen, worden ontslagen.
 Een gemeenteraad heeft de keuze om veel over te laten aan burgemeester en wethouders. Dat
heet een mandaat. De VVD wil deze graag nog eens kritisch tegen het licht houden.
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5.3 Een gemeente die zinvol met ons belastinggeld omgaat
Verantwoord financieel beleid is voor ons het fundament voor het totale gemeentelijk beleid en
daarnaast een belangrijke voorwaarde voor behoud van onze zelfstandigheid. Voor ons is een sluitende
begroting en meerjarenraming een absolute voorwaarde. Daarnaast streven wij naar een gezonde
reservepositie voor de opvang van risico’s en acceptabele waarden van onze financiële kengetallen. We
willen dat onze planning en control (P&C) producten worden doorontwikkeld en gemoderniseerd.
We streven naar minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt
verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door
hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We
willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. Ook moet actief gestuurd worden
op goede financiële kengetallen, dat zijn getallen die een indicatie geven van de financiële positie van
onze gemeente.
Belastingen: Minder en lager
 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Zo willen wij
de hondenbelasting en precariobelasting voor terrassen afschaffen. Horecaondernemers betalen al
mee aan de Bedrijven Investeringszone (BIZ) van het centrum, de precariobelasting is voor hen
een dubbele belasting.
 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.
 We zijn trots op ons cultureel erfgoed en onze monumenten. Eigenaren van monumenten zijn vaak
gebonden aan meer regels en hebben meer onderhoud aan hun pand, vandaar dat wij willen kijken
hoe we de lasten voor hen kunnen verlagen als compensatie.
 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de
instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken.
Leges en rechten
 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel als allerlei
kosten worden afgewenteld op de aanvrager. Wij staan voor het principe dat de opbrengsten niet
hoger mogen zijn dan de kosten, de leges en heffingen zijn dus kostendekkend.
 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen kosten te betalen. Zo’n
situatie is al vervelend genoeg.
Goede financiële cijfers
 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte
scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met
structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra
uitgaven.
 Er moet een plan komen om de gemeentelijke solvabiliteit (de schulden van de gemeente ten
opzichte van het eigen vermogen) binnen 5 jaar op minimaal 30% te krijgen. Dit is een door de
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) als acceptabel aangemerkt niveau.
 Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek doet de
gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio als ook de netto
schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.
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De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige
inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. Hiervoor moeten onze P&C-producten
worden verbeterd en doorontwikkeld.
Afschrijvingstermijnen moeten niet te lang worden gemaakt, uitgangspunt is behoudend en
realistische afschrijvingstermijnen van onze gebouwen.

Rekenkamer
 Iedere gemeente heeft een rekenkamer. Een rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van
de gemeente. Het gaat dan over doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Bijvoorbeeld
onderzoek naar de vervuilde Westdijk. We streven er naar dat dit instrument meer wordt benut.
Minder regels
 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel
eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door
voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen
invoeren.
Kerntaken
 De gemeente richt zich op kerntaken als veiligheid, onderwijs en infrastructuur. Overheden hebben
de neiging telkens groter te worden qua activiteiten. Daarom is het belangrijk dat er met enige
regelmaat gekeken wordt wat nu onze kerntaken zijn en welke taken we kunnen afstoten. Een
discussie over de kerntaken, dus via een kerntakendiscussie. Wat de VVD betreft vindt iedere 4
jaar een kerntakendiscussie plaats kort na de verkiezingen
 We staan voor een effectief maar sober subsidiebeleid. Ook onze subsidies moeten iedere twee
jaar kritisch worden doorgelicht bij de kerntakendiscussie. Een subsidie moet een duwtje in de rug
zijn, geen infuus waar je afhankelijk van wordt. We werken daarom meer met incidentele subsidies
en projectsubsidies.
Transparantie
 Vertrouwelijke vergaderingen moeten tot een minimum worden beperkt. Alleen als de informatie in
openbaarheid echt (financiële) schade kan berokkenen aan de gemeente is dit voor de VVD reden
tot vertrouwelijkheid. Met als voorwaarde dat de informatie in een later stadium, als dit geen
gevolgen meer heeft, zo spoedig mogelijk alsnog openbaar wordt gemaakt.
Passief grondbeleid
 De gemeente moet niet op de stoel van ondernemer gaan zitten. Actief grondbeleid gaat gepaard
met grote financiële risico’s. We beperken ons daarom tot een passief grondbeleid.
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