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Inleiding  De knop moet om 

1) Zoals de gemeente de afgelopen vier jaar door de coalitie, waar aan GroenLinks gewetensvol en 
loyaal deel heeft genomen, is bestuurd vanuit een aantal uitgangspunten neergelegd in het 
coalitieakkoord van 2006, zal dat voor de komende 4 jaar niet meer kunnen. De financiële 
realiteit haalt ons telkenjare weer in en eigenlijk zijn de bestuurders steeds bezig geweest met 
bijstellingen. 

Met een muggenziftende oppositie, die ook niet anders kan dan op details besparingen zoeken en 
zich afreageren op de bestuurder(s) was het kwaad kersen eten, omdat zij politiek en inhoudelijk 
geen ruimte kregen. 

Elk jaar wordt de meerjarenbegroting weer bijgesteld, doordat de algemene uitkering wijzigt, de 
laatste jaren steeds in ons nadeel. Bovendien levert door de economische crisis de bouwleges veel 
minder op en moeten we door de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden meer geld uitgeven. 

Voor 2010 moet er € 1.300.000, - tekort glad gestreken worden. Er ligt bij de begrotingsbehandeling 
een structureel aanvullend bezuinigingsplan dat erg hard zal overkomen, vooral bij diegenen die de 
sociale component hoog in het vaandel hebben. 

GroenLinks voelt zich zeer bezwaard door sanering van het ambtenarenbestand, taken schrappen. 
Taken moeten we terug halen naar de gemeente als dat goedkoper is, subsidies verminderen en 
snijden in de bibliotheekvoorzienig. 

2) GroenLinks hoopt dat het tij keert. 

De realiteit leert voorlopig echter dat door de economische crisis en de “inhaalslag” die de 
rijksoverheid misschien wel tot 2015 moet maken, de kans op betere tijden voor de gemeenten (ook 
in onze regio) erg klein is. 

De provincie is wellicht een reddende engel door een aantal taken van de gemeente over te nemen. 
Zij hebben zoveel geld over door de verkoop van energiebedrijven en de opbrengsten van de 
“opcenten”van de motorrijtuigenbelasting, dat zij beter de gemeenten kan steunen bv. door bijdragen 
in een wegen en rioleringsfonds, dan zich te verliezen in speculatief gedrag in IJslandse en andere 
beleggingen. 

3) Op welke stand moet de knop staan? 

a. We moeten wennen aan OZB-verhogingen, als er geen vlees meer op de botten zit. 

b. De subsidies zullen nog meer naar beneden moeten. 

c. Legestarieven zullen wellicht meer dan kostendekkend moeten worden. 
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4) Verdere toekomst 

Als er, alle maatregelen ten spijt, toch een stevig structureel tekort zal blijven ontstaan. Wat dan? 
Dan rest een zeer vervelende oplossing. Wijdemeren wordt dan een art.12 gemeente. De 
Rijksoverheid controleert en schrijft voor wat wel en niet uitgegeven mag worden. Een gemeente die 
failliet is krijgt de regering als toezichthouder. 

Een alternatieve mogelijkheid is het weer kijken naar een groter bestuurlijk perspectief. Anders 
gezegd: samenvoeging. 

5) Kansen en/of bedreigingen 

GroenLinks ziet na alle onprettige bovengenoemde zaken toch ook nog ontwikkelingen, die in onze 
ogen positief zijn en perspectieven bieden. 

Wijdemeren zou een millenniumgemeente kunnen worden en kunnen participeren in het bereiken 
van de V.N. Millenniumdoelen. Vooral nummer 7: meer mensen in een duurzaam leefmilieu laten 
leven en 8: zorgen voor meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp. We kunnen trachten de 
cabomba bestrijding te linken aan een duurzaam leefmilieu. Het is immers een internationaal 
probleem en niet alleen maar een Loosdrechtse onbenulligheid. 

6) Na deze inleiding zal GroenLinks de lokale aandachtsgebieden de revue laten passeren. 

We zullen niet alleen kijken naar de direct realiseerbare doelen, maar ook naar wenselijke doelen. 
Bovendien hechten we er aan op te merken dat niet alles geld hoeft te kosten.  

Wij volgen daarbij de volgorde van de gemeentelijke beleidsprogramma’s, opdat de duidelijkheid en 
vergelijkbaarheid groter wordt. 
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2. Programma’s 

Programma I.   Bestuur en burger 

Het bestuur van de gemeente is er voor de burgers, de bedrijven en organisaties. In sommige zaken is 
zij autonoom, in veel andere zaken is de gemeente op basis van wetten verplicht tot uitvoering en 
toepassing. (= in medebewind) In wat we uitvoeren en toepassen is weinig keus, maar wel hoe we 
dat doen. 

De burger moet centraal staan is de mening van GroenLinks. Daarvoor willen wij het volgende zien 
te bereiken; 

1. Actieve communicatie en informatie 

2. Continu bijscholing van ambtenaren 

3. Optimale inspraak en participatie 

4. Gebruik maken van alle media 

5. Klankbordgroepen van direct betrokkenen 

6. Eenvoudige procedures bij dienstverlening 

Ad 3. Inspreken in de raad en commissies moet minder steriel. Nu houden insprekers hun verhaal 
van 5 minuten en dat is het dan; vaak heel onbevredigend. Wij stellen voor dat er door de 
raadsfracties direct na de inspreker een voorlopig commentaar wordt gegeven. Daarna kan dat een 
verwijzing volgen naar de juiste commissie van advies. 

Het aantal malen dat over hetzelfde onderwerp wordt ingesproken moet o.i. gelimiteerd worden. 

Andere wensen van GroenLinks in het kader van dit programma zijn; Korte vergaderingen, die 
zakelijk en begrijpelijk verlopen, zo weinig mogelijk externen. Dus geen dure adviseurs. En 
volksvertegenwoordigers die zich zelfstandig opstellen t.o.v. het college. Dualistisch in een 
constructieve stijl. 
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Programma II  Veiligheid 

Veiligheid is bij uitstek wetten- en voorschriften verhaal. Vrijwel alles is wat men noemt 
medebewind wat erop neerkomt, dat de taken opgelegd zijn door het rijk en/of de provincie. 

GroenLinks is uiteraard voorstander van een zo goed mogelijke uitvoering. 

De kosten zijn nauwelijks beïnvloedbaar en worden voor 4/5 deel gevormd door de brandweerkosten 
en rampenbestrijding. ( ruim € 2.000.000, - )  

Een aantal feiten: verplicht, hoge kapitaallasten, iedere burger wil veilig wonen, wij zijn voorstander 
van zoveel mogelijk vrijwilligers; al zal dat in de nabije toekomst steeds moeilijker worden. 

In dit programma zit voor GroenLinks geen politiek verhaal. 

Programma III  Openbare ruimte 

Voor het beleid in dit programma is de gemeente grotendeels autonoom. Al wordt de basis van het 
ruimtelijk beleid toch weer gelegd door vele wetten. Om er een aantal te noemen; de gemeentewet, 
wegenwet, wet milieubeheer, wet verontreiniging oppervlaktewater, afvalstoffenwet, boswet en heel 
belangrijk de binnenkort vast te stellen waterwet. 

GroenLinks wil bij een groot aantal onderdelen van dit programma duurzaamheid een grote rol laten 
spelen. 

Die onderdelen zijn;  a) Wegbeheer 

b) Straatmeubilair 

c) Openbare verlichting 

d) Gladheidbestrijding 

e) Openbaar groen 

f) Vuilafvoer- en verwerking 

g) Gemeentelijk rioleringsplan 

GroenLinks vindt de openbare ruimte van eminent belang, ook omdat er veel raakvlakken zijn met 
de meeste andere programma’s. Als we naar de dorpsavonden kijken, zien we doorlopend 
belangstelling van onze inwoners voor het verkeersbeleid: parkeren, snelheid, bermonderhoud, 
bomenkap. Veel valt eronder of heeft raakvlakken. Leefbaarheid en welbevinden van de mensen 
wordt erdoor bepaald. 
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GroenLinks wil graag verbeteringen op grond van duurzaamheid en milieuoverwegingen, heeft daar 
ook geld voor over. Ook veiligheid is hier een belangrijke factor. 

1. Een fietspad langs de Kwakel in Kortenhoef is een grote wens van GroenLinks. 

2. Verbeteren fietspad Lambrechtskade is noodzakelijk. 

3. Het onderhoudsniveau van onze wegen kan omhoog, zo gauw de financiën dat toelaten. 

4. Ontwikkel een samenhangend beleid, inclusief openbaar vervoer. 

5. Zorg voor beïnvloeding van het provinciaal bestuur, spreek in, anders is de besluitvorming al 
weer geweest. 

6. Zorg voor een goede wijkontsluiting bij Overmeer Zuid en later bij Ter Sype in Loosdrecht. 

7. Een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers bij de Klapbrug / Noordereinde in ’s-
Graveland. 

8. Voor blauwe parkeerzones en tegen betaald parkeren. Ons parkeerbeleid trekt klanten aan uit 
Hilversum. 

9. GroenLinks is voorstander van collectief vraagafhankelijk openbaar vervoer als alternatief voor 
de buurtbus. 

10. Kortom GroenLinks wil aan iedere zinvolle verbetering meewerken om uit de verkeersellende te 
komen. 

11. Maak gebruik van innovatieve in situ technieken bij rioolvervanging, zodat de straat niet open 
hoeft. 

12. Uitbesteden groot onderhoud op basis van design en construct. 

Programma IV   Economische zaken, recreatie en toerisme 

De gemeente is in dit programma autonoom en kan dus haar eigen beleid bepalen. Wel is het 
moeilijk dit programma af te bakenen. Er liggen tal van dwarsverbanden. Denkt u maar aan het 
programma ruimte, aan natuur en milieu en de ruimtelijke ontwikkeling. Om niet verstrikt te raken in 
allerlei details en nota’s over veel zaken die elkaar allemaal raken, is in 2005 het Visiedocument van 
Wijdemeren, unaniem door de toenmalige raad vastgesteld. 

Eigenlijk moeten alle nota’s, die tussen 2005 en 2009 opgesteld zijn, als hoofdstukken aan het 
Visiedocument toegevoegd worden. Het gaat dan over; 

a) Kamperen 
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b) Permanente bewoning 

c) Geef economie ruimte 

d) Visie op recreatie en toerisme 

e) Horecanota 

f) Detailhandel structuurvisie 

Alleen al uit dit lijstje blijken de uiteenlopende belangen. GroenLinks legt langs alle belangen de 
sociale, groene en economische meetlat om zodoende te komen tot een algemeen belang. In dit 
verband wordt in Natura 2000 het begrip “significant”gebruikt ofwel “van betekenis”. Er moet dus 
veel gewogen en afgewogen worden. 

Nog wat standpunten; 

1. Intensieve recreatie ondersteunen op en om de Loosdrechtse Plassen. 

2. Extensieve recreatie in de andere kernen en op de andere plassen in Ankeveen en Nederhorst den 
Berg. 

3. Bestaande ondernemers faciliteren bij de uitvoering van Natura 2000 met name voor wat betreft 
de beheerplannen. 

4. Extensieve recreatie bevorderen door de infrastructuur van fiets-, wandel- en ruiterpaden te 
verbeteren en uit te breiden. Samen net de provincie uiteraard met het oog op subsidies. 

5. Agrariërs ondersteunen in hun rol als natuurbeheerders. 

6. Oppassen met onomkeerbare ingrepen in de leefomgeving van onze bewoners. 

7. De leefbaarheid in de toekomst mag niet als een knellend korset gaan dienen voor de 
leefbaarheid van nu. GroenLinks is zich bewust van de spagaat waarin de gemeentebestuurders 
terecht kunnen komen. Om het in rond Nederlands te zeggen: Het moet wel allemaal te doen zijn. 

8. Oprichting gewestelijk bureau voor Toerisme. 

9. Milieuvriendelijk brandstofpunt voor motorboten 

10. Een strandje aan de Zuwe realiseren. Dat zal de levendigheid bevorderen samen met de 
bedrijvigheid van Ottenhome. 

Programma V  Zorg, Welzijn en onderwijs 
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Dit programma is zo groot, dat het in het kader van ons verkiezingsprogramma onmogelijk is alle 31 
beleidsaspecten te beschrijven. Daarom is gekozen voor een globale benadering. 

Voor het openbaar basisonderwijs is de gemeente het bevoegd gezag. Dit gezag is overgedragen aan 
de Stichting Primair, die zeer recent weer uitgebreid is met scholen uit Huizen, Blaricum, laren en 
Eemnes. Ook het algemeen bijzonder onderwijs (niet-openbaar) heeft zich onder de vleugels van 
Primair geschaard. De controle op de onderwijskwaliteit valt onder de rijksinspectie. De gemeente 
mag betalen en zorgen voor een goede huisvesting en leerlingenvervoer. 

De taken worden in medebewind uitgevoerd en zijn dus verplicht gesteld door de Rijksoverheid. 
Over de leerplannen van de scholen gaat de gemeente niet. 

GroenLinks wil zich inzetten voor het realiseren van een Brede school, waarin de scholen, 
peuterspeelzalen, buiten- en naschoolse opvang moeten samenwerken. Met sport- en culturele 
verenigingen. Dat hoeft niet te betekenen dat alle functies in één gebouw ondergebracht worden. De 
gesubsidieerde combinatiefunctie onderwijs/sport/cultuur is nieuw. GroenLinks wil zwaar inzetten 
op het realiseren van deze functie. 

Onder welzijn vallen o.a. de sport, kunst en cultuur, het jeugdbeleid, openbare speelruimten. Welzijn 
is vrijwel synoniem aan sociale structuur. 

De visie van GroenLinks is dat de activiteiten binnen deze kaders de ruggengraat vormen van de 
identiteit van onze dorpen. 

Uitgangspunten: 

1. De vrijwilligers zijn een kostbaar bezit en verdienen erkenning, ondersteuning en stimulering. 

2. Het deelnemen van jong, oud en kwetsbare mensen is van groot belang. 

3. De bestaande sociale structuur, waaronder vooral het verenigingsleven, bevordert de samenhang, 
gezondheid en veiligheid. 

4. Blijvende financiële ondersteuning voor het in stand houden van de sociale structuur. 

5. Maatschappelijke stages aantrekkelijk maken en deze bekronen met een certificaat o.i.d. 

6. Multifunctioneel gebruik maken van bestaande gebouwen. 

7. Bibliotheekfunctie in de kernen behouden.  

GroenLinks wil een aandachtspunt voor de positie van jeugd en jongeren 
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Jongeren in onze gemeente zijn essentieel voor de toekomst gezien de vergrijzing. Het gedrag van 
onze opgroeiende jeugd is een aandachtspunt. Er is sprake van irritatie tussen jeugd en volwassenen. 
Wederzijds begrip is belangrijk: 

Volwassenen: inzicht in beperkingen en mogelijkheden van jongeren 

Jeugd: inzicht in tolerantie en beperkingen voor volwassenen. 

Een goed voorbeeld waar jongeren als gesprekspartner en niet als consument bij betrokken waren, is 
de kunstijsbaan in Nederhorst den Berg. 14 hangjongeren hebben 6 weken lang werkzaamheden 
verricht en kregen een certificaat voor hun inzet. 

Instrumenten: Communiceren met jongeren via internet 

Jongeren betrekken bij evenementen 

Vrijwilligerswerk belonen (referenties op schrift, bewijs van deelname) 

Inzet op maatschappelijke stages 

Werkgelegenheid (bijbaantjes) stimuleren. 

GroenLinks wil de specifieke betekenis van kunst en cultuur nog eens onderstrepen. 

Als de Nederlander gevraagd wordt naar het beeld, dat hij voor ogen krijgt bij Loosdrecht dan is dat 
watersport en gezellige horeca; bij ’s-Graveland zijn dat de buitenplaatsen en galeries, terwijl de 
Kortenhoefse school van de kunstschilders voor zichzelf spreekt. Sypestein, Eikenrode, kasteel 
Nederhorst, de Willibrordkerk, zijn beeld bepalende elementen in de dorpsgezichten. 

Bij de instandhouding en stimulering hiervan moet de gemeente actief betrokken zijn, evenals bij 
onze muziekkorpsen, toneelverenigingen, koren, historische kringen en kunststichtingen; die onze 
dorpen kleur geven. 

Standpunten; 

1. Subsidies aan verenigingen en stichtingen in stand houden 

2. Kunstenaars, schrijvers en architecten beschouwen als bijzondere ondernemers, die tevens van 
economisch belang zijn. 

3. Kunstenaars moeten opgenomen worden in de plannen voor toerisme en recreatie. 

4. Ontwikkelen kunst en cultuurkaart in de vorm van een jaaragenda. 
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5. Richt een platform op voor het realiseren van bovengenoemde zaken en tevens als brug naar 
regio en provincie. 

6. Installeren van een dorpsdichter met gezonde afstand tot de politiek, die op humoristische 
relativerende wijze actuele gebeurtenissen voor het voetlicht kan brengen in de lokale 
weekbladen. 

Dat de zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gezondheidszorg veel aandacht krijgt 
is vanzelfsprekend. Iedereen heeft er vroeger en later mee te maken. Veel is echter weer medebewind 
en wat de gezondheidszorg betreft uitbesteed aan de GGD. 

1. Het lokale WMO platform moet een meer zelfstandige rol krijgen in het adviseren van de 
gemeente. 

2. GroenLinks ondersteunt de pilot van gemeente en Connexxion om de wacht en aanrij tijden van 
de OV-taxi te verbeteren. 

 

Programma VI  Werk en inkomen 

Dit programma kenmerkt zich door het doel ervan en het heen- en weer schuiven met geld. 

Het doel is het garanderen van een menselijk bestaan op een basisniveau. GroenLinks zou dat niveau 
wel willen verhogen met 15%. De gemeente echter heeft hier geen zeggenschap over. Het is 
regeringsbeleid. 

Het heen- en weer schuiven met geld gebeurt doordat het rijk budgetten vaststelt en die aan de 
gemeente beschikbaar stelt. De gemeente betaalt uit aan de uitkeringsgerechtigde. Als er geld 
overblijft, hetgeen de laatste tijd zelden gebeurt, vindt boven een bepaalde grens een verrekening 
plaats. Dit gebeurt ook bij tekorten. Er zijn echter altijd marges. Het komt er op neer, dat de 
gemeente in dit programma er geld op moet bijleggen. De verwachting is, dat de komende jaren het 
aantal cliënten van Sociale Zaken zal groeien, zodat er ook evenredig meer geld tekort zal zijn. 
Hetgeen extra druk geeft op de Wijdemeerse begroting. 

a) GroenLinks vindt de financiële ondersteuning, het begeleiden naar werk, het beschikbaar krijgen 
van werk door bijv. “jobhunting”, het invoeren van de Wet investeren in jongeren van essentieel 
belang. Immers werken geeft structuur, sociaal kader en een gevoel van zelfwaarde aan mensen. 

b) In het begeleiden van de mensen zijn het blijvend informatie verstrekken, mondeling toelichten 
op huisbezoeken in de drie kernen en hulp bij aanvragen van voorzieningen, die door de fiscus, 
de SVB en verzekeraars uitgevoerd worden in onze ogen noodzakelijk. Doen we dit niet, dan 
wordt een deel van de doelgroepen niet bereikt. 
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c) Mensen die niets hebben en een aanvraag indienen, komen in nog grotere problemen als Sociale 
zaken er erg lang over doet voordat er een beslissing wordt genomen over het al dan niet 
toekennen van de aanvraag. Betalingsachterstanden ontstaan snel, bestaan vaak al. Denk in dit 
verband aan de huur, verzekeringspremies, de energienota en dergelijke. 

De oplossing hiervoor is het verkorten van de zgn. doorlooptijd tot een zo minimaal mogelijke 
periode. GroenLinks denkt hierbij aan twee weken. Anders moet gedacht worden aan het 
verlenen van een redelijk voorschot. 

Voorwaarde is natuurlijk dat de cliënt volledig meewerkt aan het voldoen van zijn 
verplichtingen. 

d) De regionale samenwerking voor wat betreft de schuldhulpverlening en de Sociale Recherche zal 
moeten worden voortgezet. Als mensen over de “sociale rand” vallen zijn vangnetten 
noodzakelijk. 

e) WSW – Tomingroep 

Begeleid werken voor mensen met een beperking wordt uitgevoerd door het regionale werkschap 
Tomin. In economisch moeilijke tijden is de werkgelegenheid voor deze groep zeer kwetsbaar. 
Wanneer zij geen werk hebben, betaalt de gemeente hun uitkering. De gemeente kan dit 
financiële risico beperken door werk (groenvoorziening, schoonmaakwerk) te gunnen aan de 
Tomingroep. Voorop staat echter, dat wij het een morele plicht vinden om blijvend aandacht te 
schenken aan deze bijzondere doelgroep. 

Programma VII  Natuur en Milieu 

Op lokaal bestuursniveau is in dit programma weinig te besluiten. De gemeente is met handen en 
voeten gebonden en moet uitvoering geven in medebewind van het Rijksbeleid op het gebied van 
milieu. Dat is inhoudelijk gezien maar goed ook, want alle aanscherpingen van bestaande wetgeving 
en vernieuwingen komen uit Europees en Rijksbeleid voort. De Wet geluidhinder, de Wet 
milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO 
vanaf 2010) zijn wetten die voor bedrijven en inwoners van grote invloed zijn. Gelukkig is de 
bodemwetgeving en het vergunningenstelsel sterk vereenvoudigd, waardoor vrijwel alle inrichtingen 
en bodemsaneringen meldingsplichtig zijn geworden en handhaving dus wat eenvoudiger is. 

Voor toepassing van de WABO moet een regionale uitvoeringsdienst worden ingesteld. Ook hier 
weer het wegschuiven van lokale, gemeentelijke inbreng. GroenLinks opteert in dit geval voor het 
onderbrengen bij het Gewest, misschien wel bij de GAD. Groot vraagteken is opnieuw wat de 
financiële consequenties voor de gemeenten zullen worden. Wij zijn er vooralsnog niet gerust op. 
Tevens zullen er gevolgen kunnen zijn voor de gemeentelijke betrokkenheid c.q. formatie. 
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Wat valt concreet onder dit programma? 

1) Natura 2000 

Een groot deel van Wijdemeren is aangewezen als Vogel- en habitatrichtlijngebied. Op deze 
gebieden wordt de Natuurbeschermingswet van toepassing. GroenLinks zal de hele problematiek, die 
van groot belang is voor burgers en bedrijven positief kritisch volgen. Europees en nationaal wordt 
vooral gekeken naar natuurbehoud. Wij kijken lokaal vooral naar het kunnen functioneren van mens 
en bedrijf in dit gebied. Een licht spagaatgevoel maakt zich van ons meester, maar wij van 
GroenLinks gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg. 

Een grote steun is het Visiedocument uit 2005, waarin de Raad zich duidelijk uitspreekt voor 
conservering van onze prachtige landschappen. 

2) Water 

Ruim 40% van het grondgebeid van Wijdemeren bestaat uit water. De nieuwe Waterwet (2009) is 
een uitwerking van de Europese kaderrichtlijn Water. Deze stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit 
van oppervlaktewater, grondwater en riolering. GroenLinks vindt het essentieel om een 
watercoördinator als specialist in dienst te hebben om deze problematiek het hoofd te bieden. 

3) Baggerproblematiek Loosdrechtse plassen 

Haalbaarheid van energiewinning uit slib, bagger en cabomba is voor ons een belangrijk instrument 
om het verdiepingsplan van provincie en waterschap van tafel te krijgen. Bovendien zijn er subsidies 
op alle niveaus om groene energiewinning op te zetten. 

4) Horstermeerpolder 

In 2008 heeft de adviescommissie, waarin o.a. bewoners en bedrijven vertegenwoordigd waren, aan 
Gedeputeerde Staten advies uitgebracht. 

In die geest zal worden verder gewerkt; lees hierover meer in het nawoord van dit 
verkiezingsprogramma. 

5) Groenewoud 

De sanering van de stortplaats Groenewoud in Kortenhoef zal al onze aandacht hebben. De boel is 
ernstig vervuild en met het oog op de zeer dure woningbouw zal er goed gekeken worden naar de 
precieze plaats van de bouw. Wellicht zijn hier ook kansen, gezien de te verwachten financiële 
kaders voor een pilot project duurzaamheid. 

In 2010 en 2011 verwachten wij meer duidelijkheid over dit nog zeer prille project. 
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6) Grondwatersanering 

Deze provinciale – regionale activiteit is van groot belang op de langere termijn. De 
vervuilingprocessen hebben meer dan 60 jaar geduurd, de gezondmaking zal ook een lange adem 
vergen. 

7) Energiebesparing gemeentelijke gebouwen. 

GroenLinks wil hier meer dan het bereiken van energielabel D. Zonnecollectoren zijn het 
onderzoeken waard. De locaties op het dak van het gemeentehuis en op de sporthallen zijn te 
overwegen. 

8) Bij vervanging van apparatuur alleen energielabel A te accepteren 

GroenLinks is vóór; 

1) Respect voor de natuur 

2) Werken aan bewustwording, educatie, adviezen voor inwoners en bedrijven. 

3) Evenwicht tussen ecologie en economie 

4) Aangeven op de plankaarten van de bestemmingsplannen en nog op te stellen Structuurplannen 
waar plaats is voor de verschillende recreatietypen. 

5) Onder voorwaarden benutten van de economische mogelijkheden. 

GroenLinks is tegen: 

1. De natuur als knellend korset. De mens moet onder strikte randvoorwaarden ruimte houden voor 
ingrepen, die de balans tussen belangen in stand houden. 

2. Als leefbaarheid voor de toekomst de leefbaarheid van nu bedreigt. 

Er zal altijd een zekere spanning bestaan tussen de programma’s. Met het laatste programma 
Ruimtelijke ontwikkeling zal dat weer te vinden zijn in relatie met programma III, IV, VII, die ook 
onderling strijdigheid van belangen tonen. 

Het duidelijk zichtbaar maken van die strijdigheden ziet GroenLinks als één van haar taken in de 
gemeentelijke politiek. 

Programma VIII  Ruimtelijke ontwikkeling 
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In dit programma gaat het om activiteiten op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening, om bouw- en woningtoezicht, het exploiteren van water en grond in gemeentelijk 
eigendom. Het beleid wordt bepaald door vele wetten en regelgeving van hogere overheden. 

Er is voor de gemeente een heel strak keurslijf, waarbinnen gehandeld kan worden en dan nog vooral 
als het gaat om gemeentelijk water en gronden. 

GroenLinks vindt in het algemeen de bedoelingen van de uitgebreide wetgeving een goede zaak. 
Bureaucratie ligt hier echter op de loer door de noodzakelijke ambtelijke bemoeienis. Daarom is 
GroenLinks blij met de invoering, waarschijnlijk per 1-1-2010, van de WABO, de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Deze wet vervangt 25 vergunningenstelsels in één systeem. Met één 
loket binnen één gemeente. Daarnaast worden veel milieugerelateerde zaken ondergebracht in een 
regionale uitvoeringsdienst. 

Wat mag de raad nog doen? 

1) Structuurvisie vaststellen 

2) Bestemmingsplannen vaststellen. De provincie kan eventueel de regie van de gemeente 
overnemen, wanneer haar dat noodzakelijk lijkt. 

Wat wil GroenLinks? 

1) De bestaande bouwplannen zo snel mogelijk uitvoeren 

2) Minimaal 35% zgn. “betaalbare”woningen, bijvoorbeeld in de huursector. 

3) Rode contouren (= begrenzing van woongebieden) niet verder oprekken. 

4) Karakter van bebouwde kommen respecteren. 

5) Inbreiplannen ontwikkelen, echter niet ten koste van de leefbaarheid. 

6) Eventuele winst op bouwprojecten ten goede laten komen aan lagere huurniveaus in de sociale 
woningbouw. 

7) Wij willen ons sterk maken tegen ongebreidelde indiening van planschadeclaims. 

8) Burgers in een vroegtijdig stadium betrekken bij nieuwbouwplannen. 

9) GroenLinks wil dat de gemeente zoveel mogelijk gebruik maakt van haar voorkeursrecht om 
gronden aan te kopen t.b.v. woningbouw; dit om grondspeculatie te voorkomen. 

10) De gemeente moet proactief handelen op het gebied van duurzaam bouwen. 
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Nawoord 

Een verkiezingsprogramma wordt altijd geschreven met op de voorgrond de kiezer en hoe die binnen 
te halen is. 

GroenLinks heeft in dit programma bewust gebroken met deze traditie, Wij vinden namelijk dat: 

1) Iedereen en iedere partij zijn eigen gelijk heeft 

2) Partijen die het algemeen belang voorop willen stellen door moeten gaan in de volgende coalitie 

3) Daarom de huidige coalitiegenoten aanknopingspunten moeten kunnen vinden in ons programma 

4) Onze kiezers en vooral onze leden zoveel goeds aantreffen dat ze “con amore”achter ons 
programma staan: rationeel maar ook emotioneel. 

5) D66 vooral op duurzaamheid en rechtvaardig sociaal beleid een betrouwbare medestander kan 
worden. 

6) GroenLinks spoort D66 dan ook aan op basis van overeenkomstige programmapunten zich 
kandidaat te stellen voor de volgende coalitie. 

7) GroenLinks met een open en geest en schone handen de gemeente Wijdemeren wil meebesturen, 
zoals wij dat met wethouder Nelleke Schenkkan de afgelopen vier jaar al hebben gedaan. 

GroenLinks wil tot slot onderstrepen dat er zwaar wordt ingezet op de beleidspunten: 

1) Horstermeer met als uitgangspunt de 4 D’s, droge voeten, duurzaamheid, draagvlak en 
duidelijkheid 

Met als doelstelling het voorkomen van verdroging van de omliggende gebieden, het bergen van 
water en natuurverbetering. 

2) Natura 2000 

Ook hier moet de mens zijn plaats behouden, sociaal en economisch. Het kunnen uitvoeren van 
bestaande activiteiten moet voor alle betrokkenen essentieel blijven. 

Het gemeentebestuur zal de betrokken bewoners en ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen. 
Tegelijk moet iedereen zich bewust zijn van de realiteit om ons heen. 

De provincie trekt aan de touwtjes aangestuurd door Den Haag en Brussel. Het uitwerken van Natura 
2000 in beheerplannen wordt door de provincie gedaan in samenspraak met Natuurmonumenten, 
bewoners, ondernemers, agrarische organisaties en gemeenten. Wees dus alert. 



Werken en Wonen in de Natuur 

Nu en in de toekomst 

2010 – 2014 

  17 

 

3) Duurzaam beleid op alle mogelijke terreinen; waterbeleid, energie, baggerproblematiek, 
afvalstoffen en dergelijke. 

In dit kader heeft GroenLinks ook als wens, dat Wijdemeren toetreedt tot de Millennium gemeenten. 
Een soort inspanningsverplichting van gemeenten om samen met ontwikkelingsgebieden te werken 
aan het verbeteren van de leefmilieus in de wereld. 

189 lidstaten van de VN beloofden binnen 15 jaar de armoede in de wereld terug te dringen. Reeds 
100 Nederlandse gemeenten zijn ons voor gegaan. 

Zichtbaar is nu al de projectmatige samenwerking tussen Nederlandse en bv Afrikaanse gemeenten 
op het gebied van afval- en waterbeheer en Aids. 
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Kandidatenlijst GROENLINKS Gemeenteraadsverkiezingen Wijdemeren 2010 
 

1. Schenkkan, N.H. (Nelleke)  v  Ankeveen 

2. Flameling, F. (Felix)   m  Nederhorst den Berg 

3. Bult, E.A.B. (Edwin)   m  Ankeveen 

4. Jansen, I. (Ingrid)   v  Nederhorst den Berg 

5. Vroegindeweij, D. (Dirk)  m  Ankeveen 

6. Blase, K.L. (Kees)   m  Loosdrecht 

7. de Cocq, P. (Peter)   m  Kortenhoef 

8. Citroen, E.P. (Evelyn)   v  Ankeveen 

9. Abels, M.G.A.C. (Monique)  v  Nederhorst den Berg 

10. Piek, H. (Harm)    m  Ankeveen 

11. Offerhaus-Beck, H.S. (Suse)  v  Kortenhoef 

12. Boeve-Bant, M.A. (Rie)   v  Ankeveen 

 

Namen en mailadres 

 

• Schenkkan, N.H. (Nelleke)  Ankeveen   nh.schenkkan@wijdemeren.nl 

• Flameling, F. (Felix)   Nederhorst den Berg  flameling@casema.nl 

• Bult, E.A.B. (Edwin)   Ankeveen   e.bult@inter.nl.net 
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5. Lijst van tot stand gekomen zaken in de periode 2006 – 2010 

 

1. Bomenbeleid 

2. Rotonde Ankeveen in ontwikkeling 

3. Planmatige uitvoering riolering 

4. Categorale bijstand 65 min ingevoerd 

5. Consulentschap sociale zaken 

6. Verkorte aanvraag bijzondere bijstand 

7. Afschaffing maandelijkse verantwoording formulieren SOZA 

8. Invoering MRT op scholen 

9. Behoud bibliotheekfunctie in de kernen 

10. Sportbeleid 

11. Cultuurbeleid 

12. Brugchelen bestemming starters/senioren 

 


