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Inleiding
Gemeentebelangen zet zich als onafhankelijke en lokale partij al ruim 45 jaar in voor de belangen van
alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel.
Veel inwoners hebben de afgelopen jaren het vertrouwen in ons gesteld door op ons te stemmen en
weten de weg naar onze vertegenwoordigers te vinden. Zij weten dat hun vragen door ons serieus
behandeld worden en ook de komende periode kunnen zij erop rekenen dat wij voor hen klaar staan.
De afgelopen vier jaar heeft Gemeentebelangen zich sterk gemaakt voor het behoud van
voorzieningen in onze gemeente (bijvoorbeeld de bibliotheek en de sporthal) en een goed
onderhouden openbare ruimte (bijvoorbeeld groen en zwerfvuil). Daarnaast is er hard gewerkt om
de financiën op orde te brengen en is er eindelijk een besluit genomen over de toekomst van het
dorpscentrum.
Voor onze fractie hebben de intensieve contacten met inwoners en (lokale) instanties een schat aan
informatie opgeleverd. Het veelvuldig aanwezig zijn bij bewonersoverleggen, buurtactiviteiten en
lokale evenementen geeft ons een goed beeld van wat er leeft in de wijken van onze gemeente. Ook
de komende periode zullen wij weer zichtbaar aanwezig zijn in de samenleving.
In ons verkiezingsprogramma ligt de nadruk op de leefbaarheid van de woonomgeving. Een goede
bereikbaarheid en voldoende woningen vragen om zorgvuldige keuzes met betrekking tot een
groene openbare ruimte waar prettig in geleefd kan worden. Daarnaast dient overlast van
bijvoorbeeld Schiphol aangepakt te worden en moeten er voldoende voorzieningen aanwezig zijn.
Gemeentebelangen kiest ervoor om samen met onze inwoners hier een invulling aan te geven door
hen te stimuleren om mee te denken en mee te praten en de ruimte te geven om zelf beslissingen te
nemen over hun directe omgeving.
Hiervoor zullen wij opnieuw veel aandacht hebben voor communicatie en participatie tussen
gemeente en inwoners. De afgelopen jaren is gebleken dat ondanks zorgvuldige voorbereiding deze
trajecten nog altijd leiden tot veel onduidelijkheid bij inwoners en dit dient naar onze mening te
verbeteren.
Binnen onze gemeente zijn er veel vrijwilligers actief in het verenigingsleven en bij activiteiten. Deze
vrijwilligers verdienen onze steun waar zij dat nodig hebben, zodat de overige inwoners volop
kunnen blijven genieten van het werk dat zij verrichten.
Het verkiezingsprogramma, dat voor u ligt, borduurt voort op een verdere samenwerking tussen het
gemeentebestuur en onze inwoners, want…….de samenleving is nooit af!

Programmacommissie
Uithoorn – De Kwakel
29 november 2017
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1. Een prettige leefomgeving
Onze gemeente is aantrekkelijk om in te wonen. Gemeentebelangen wil dit zo houden en kiest
daarom voor een leefomgeving die groen en duurzaam is ingericht en goed wordt onderhouden.
Inwoners zijn de oren en ogen van onze samenleving. Meldingen van overlast en/of geweld dienen
serieus en adequaat afgehandeld te worden. Hiervoor is zichtbare aanwezigheid van hulpdiensten
wat ons betreft zeer gewenst. Wij zullen ons daarom inzetten om het politiebureau en de
brandweerkazerne in Uithoorn te behouden.

 Groene en duurzame inrichting leefomgeving
 Blijven inzetten voor behoud politiebureau en brandweerkazerne

1.1 Onderhoud openbare ruimte
Een schone en veilige buurt die voor iedereen goed toegankelijk is, draagt bij aan een prettige
leefomgeving. Wijkorganisaties vervullen een belangrijke rol in het contact tussen inwoners en de
gemeente en dienen daarom ondersteund te worden. Gemeentebelangen vindt dat buurtschouwen
en inrichten van de openbare ruimte samen met inwoners, zorgt voor betrokkenheid.
De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Het melden
van klachten moet eenvoudig zijn en er dient snel actie op te volgen. Niet alleen door het probleem
te verhelpen, maar ook door te communiceren over de status van de melding. Zo blijven inwoners
gemotiveerd om meldingen te maken.
Dankzij Gemeentebelangen is een meerjarig onderhoudsplan voor de buitenruimte opgesteld. Goed
onderhoud van groen en grijs (paden, wegen, bruggen, etc.) is hiermee gewaarborgd. Wij zullen ons
blijven inzetten om de kwaliteit van het onderhoud van met name groen te verbeteren. Schone lucht
is voor ons belangrijk. Om de luchtkwaliteit te verbeteren dient niet alleen de uitstoot van
schadelijke stoffen minder te worden, maar moet bij de inrichting van de openbare ruimte ingezet
worden op bomen en planten die deze stoffen kunnen absorberen.
Zwerfvuil zorgt in sommige delen van onze gemeente voor een serieuze aantasting van de kwaliteit
van de leefomgeving. Gemeentebelangen zal zich de komende periode daarom sterk maken voor het
opstellen van een plan van aanpak om zwerfvuil in deze gebieden onder controle te krijgen.
Initiatieven van bewoners voor het zelf onderhouden van de buurt dienen wat ons betreft serieus
bekeken te worden. Het nieuwe beleid voor uitgifte van snippergroen is dankzij Gemeentebelangen
eindelijk opgesteld en zien wij als een goede mogelijkheid om dit te bereiken.








Wijkorganisaties faciliteren en ondersteunen
Melding openbare ruimte direct behandelen en uitvoeren
Meer aandacht voor kwaliteit onderhoud openbaar groen
Luchtkwaliteit verbeteren door meer groen
Opstellen plan van aanpak zwerfvuil
Uitgifte van snippergroen blijven faciliteren
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1.2 Recreatie en ontspanning in de buitenlucht
Veel inwoners gebruiken de buitenruimte voor recreatie, sport en ontspanning. Gemeentebelangen
vindt het belangrijk dat wandel- en fietspaden goed onderhouden worden en daar waar mogelijk
worden uitgebreid (bijvoorbeeld in de Amstelzone als onderdeel van Het Groene Hart).
Specifieke aandacht vragen wij voor oudere inwoners. Voor deze groep zijn voldoende rustpunten
langs wandel- en fietspaden en een goedwerkende straatverlichting van groot belang. Wij vinden dat
samen met hen gekeken moet worden naar het verbeteren en uitbreiden hiervan.
Faciliteiten voor buitensport zijn slechts in beperkte mate aanwezig. Gemeentebelangen vindt dat dit
aantal uitgebreid moet worden waarbij er rekening met de leeftijd van gebruikers wordt gehouden.
Te denken valt aan trimbanen en locaties voor bijvoorbeeld bootcamps.
Het speelbeleidsplan, dat voorziet in speelmogelijkheden voor kinderen en jeugdigen, dient wat ons
betreft rekening te houden met de ontwikkeling van de leeftijd binnen de wijk.
Nieuwe recreatiegebieden, zoals Het Vrije Noortveen bij de Iepenlaan, zijn een verrijking voor de
leefomgeving. Initiatieven voor dergelijke gebieden kunnen op steun van Gemeentebelangen
rekenen evenals het toewijzen en faciliteren van ruimte voor het houden van een volkstuin.






Goed onderhoud en uitbreiding van wandel- en fietspaden
Verbeteren en uitbreiden voorzieningen voor oudere inwoners
Uitbreiding faciliteiten buitensport
Speeltoestellen mee laten groeien met de wijk

1.3 Schiphol als verantwoordelijke buurman
Gemeentebelangen erkent het belang van Schiphol voor de lokale werkgelegenheid. Tegelijkertijd
vinden wij dat Schiphol zich als een verantwoordelijke buurman richting onze inwoners moet
gedragen als het gaat om hinderbeperking in de leefomgeving.
De in het Aldersakkoord gemaakte afspraken over groei van het aantal vliegbewegingen (starts en
landingen) en maatregelen voor hinderbeperking moeten worden nagekomen. In 2018 zal Schiphol
het afgesproken maximum van 500.000 vliegbewegingen bereiken, maar van vermindering van
geluidshinder is in onze gemeente weinig te merken.
Niet alleen de beleving van onze inwoners, maar ook gemeten waarden, wijzen uit dat de
geluidshinder in Uithoorn en De Kwakel fors is toegenomen, nog afgezien van andere aspecten voor
de volksgezondheid zoals de uitstoot van (ultra)fijnstof.
Al jaren wordt gedoogd dat de afgesproken geluidsbelasting op het meetpunt ten noorden van
Uithoorn (punt 25) wordt overschreden. Gemeentebelangen dringt er op aan dat de inspectie weer
gaat handhaven op overtredingen.
De gemeente Uithoorn is bezig met een eigen onderzoek naar mogelijkheden tot aanpassing van de
vliegroutes boven onze gemeente. Wij ondersteunen dit onderzoek van harte, er vanuit gaande dat
veel inwoners hierdoor minder hinder gaan ondervinden.
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Enkele omliggende gemeenten willen bouwen op plaatsen waar dit niet is toegestaan. De provincie
en deze gemeenten zijn met de luchtvaartsector overeengekomen dat hierbij verantwoordelijkheid
voor de overlast overgedragen wordt aan de gemeenten en dat dit in koopcontracten zal worden
geregeld. Wij zijn het hier niet mee eens en zullen ons hiertegen blijven verzetten.
Gemeentebelangen vindt dat Schiphol eerst de afspraken uit 2008 dient na te komen en maatregelen
moet nemen die leiden tot vermindering van de overlast, voordat er gesproken kan worden over
verdere groei van het aantal vliegbewegingen.
Wij nemen deel aan de werkgroep Schiphol van de gemeenteraad en zullen op deze manier blijven
aandringen op bovenstaande punten.






Aandringen op nakomen van afspraken en handhaving op overtredingen
Ondersteunen onderzoek aanpassing vliegroutes
Verzetten tegen clausules in koopcontracten
Deelnemen aan werkgroep gemeenteraad om doelstellingen te bereiken

1.4 Diverse en energieneutrale woonruimte
Bouwen waar vraag naar is, dát is ons uitgangspunt. Door woonbehoeftes goed te volgen kan er tijdig
bijgestuurd worden en kan er woonruimte gerealiseerd worden waar vraag naar is. Het Actieplan
Wonen dat in 2017 mede op initiatief van Gemeentebelangen is opgesteld, is hier een goed
voorbeeld van.
Het toepassen van alternatieve vormen van woningbouw kan op onze steun rekenen, zolang hier
behoefte aan is. Op deze manier kan er een diversiteit aan woonruimte ontstaan in wijken en
voldoende variatie voor verschillende groepen woningzoekenden. Voorbeelden van alternatieve
woningbouw zijn kleinere woningen, tijdelijke woningbouw, maar ook huishoudens met meerdere
personen.
De beschikbare woningbouwruimte binnen de gemeente is schaars en hier moeten we creatief mee
om gaan. Bij het zoeken naar geschikte ruimte vindt Gemeentebelangen dat leefbaarheid voorop
staat en dient voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld jongeren, ouderen en
middeninkomens, meer aandacht te zijn.
In delen van Uithoorn en De Kwakel zullen de komende jaren wijkrenovaties plaats gaan vinden. Bij
eerdere trajecten is gebleken dat gemaakte afspraken niet altijd duidelijk zijn en dat de wensen van
huurders niet altijd gehoord worden.
Gemeentebelangen zal toezien dat er bij onder andere de renovatie van de Mgr. Noordmanlaan, het
dorpscentrum en Thamerdal, voor de start goede en duidelijke afspraken zijn tussen huurders en
woningcorporaties en dat deze afspraken tijdens het traject worden nageleefd.
Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, vinden wij dat bestaande woningen energieneutraal
gemaakt moeten worden. Met woningcorporaties moeten concretere en sneller realiseerbare
afspraken gemaakt worden om huurwoningen energieneutraal te maken.
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Voor huiseigenaren dient de gemeente het voortouw te nemen door voorlichting over besparing op
energieverbruik te geven en door collectieve inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen te faciliteren.
Vooruitstrevend te werk gaan bij nieuwbouw door bijvoorbeeld gasloze woningen te realiseren kan
op onze steun rekenen.
Gemeentebelangen vindt dat voor statushouders de wettelijke verplichting voor huisvesting
nageleefd moet worden.








Vraaggericht bouwen en monitoren woonbehoefte
Creatief omgaan met beschikbare ruimte; leefbaarheid staat voorop
Meer aandacht voor jongeren, ouderen en middeninkomens
Toezien op naleving afspraken huurders en woningbouwcorporaties
Concrete en snel realiseerbare afspraken met woningbouwverenigingen
Voorlichting energiebesparing en faciliteren collectieve inkoop

6
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Gemeentebelangen Uithoorn – De Kwakel

2. Sport, cultuur en onderwijs
Sport, cultuur en onderwijs zijn belangrijk voor ontwikkeling van mensen en dragen bij aan het
welzijnsniveau. Gemeentebelangen vindt dat de gemeente als taak heeft om inwoners, verenigingen
en scholen met elkaar in contact te brengen, zodat zij deze activiteiten kunnen uitvoeren.

2.1 Sport voor iedereen
Sporten heeft een positieve bijdrage aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en is een
belangrijk sociaal bindmiddel. Gemeentebelangen kiest voor brede inzet van bestaande
voorzieningen om zoveel mogelijk gebruikers binnen de gemeente toegang te geven tot sport.
Gemeentebelangen streeft naar voldoende ruimte om te kunnen sporten. Het aantal voorzieningen
moet aangepast worden op de omvang en samenstelling van het aantal sporters in onze gemeente.
Uitbreiding van de bestaande voorzieningen met bijvoorbeeld een derde sporthal wordt door ons
ondersteund.
Benutting en capaciteit van de accommodaties moeten doorlopend in de gaten gehouden worden,
zodat actie ondernomen kan worden en sport voor niemand onbereikbaar wordt. Sportverenigingen
en scholen kunnen samen optrekken om een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod aan sport voor de
jeugd aan te bieden, bijvoorbeeld door het geven van proeflessen of clinics tijdens gymuren.
Gemeentebelangen vindt dat de gemeente hierin een verbindende rol heeft.






Optimaal benutten en toegankelijke sportaccommodaties
Meten en aanpassen ruimtebehoefte breedtesport
Samenwerking tussen scholen en sportverenigingen
Uitbreiding voorzieningen met een derde sporthal

2.2 Cultuur verbindt
Een rijk aanbod van culturele activiteiten is goed voor vorming en educatie van mensen en draagt bij
aan creativiteit en ontmoeten. Voor het welzijn van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel zijn
culturele activiteiten daarom onmisbaar.
Hierbij is ons uitgangspunt dat inwoners zelf de ruimte moeten krijgen om deze activiteiten te
organiseren. Door gebruik te maken van het Initiatievenfonds voor een financiële bijdrage zijn
activiteiten als de Bibliopera en Amstel Proms mogelijk gebleken. Voor Gemeentebelangen zijn de
spelregels van dit fonds niet in beton gegoten en dient elke vraag als maatwerk behandeld te
worden.
Buurthuizen moeten wat ons betreft behouden blijven om kleinschalige activiteiten te kunnen
huisvesten. Voor grotere evenementen zijn er de evenemententerreinen. Behoud van de Hoeksteen
als cultureel centrum is een mooi initiatief; dergelijke initiatieven krijgen van Gemeentebelangen alle
medewerking. Culturele objecten in de openbare ruimte, zoals opgenomen in de beeldenroute, zien
wij graag meer aandacht gegeven bij de promotie van onze gemeente.
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Gemeentebelangen ondersteunt de bescherming van historisch cultureel erfgoed. Wij zien graag dat
ook aan deze objecten meer aandacht geschonken wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden
om de Stelling van Amsterdam meer te benutten voor recreatiemogelijkheden.







Inwoners en organisaties zelf cultuur laten organiseren
Toezien op gebruik spelregels Initiatievenfonds
Buurthuizen behouden voor kleinere evenementen
Beeldenroute bekender maken
Historisch cultureel erfgoed behouden en promoten

2.3 Onderwijs voor iedereen
Binnen onze gemeente is voorzien in basis- en voortgezet onderwijs en is er een praktijkschool.
Gemeentebelangen is trots op dit aanbod van onderwijs en zal zich inzetten om dit te behouden voor
Uithoorn en De Kwakel. Regelmatige contacten houden ons op de hoogte van wat er leeft en speelt
op de scholen.
Combinatie van basisonderwijs en kinderopvang (bijvoorbeeld de Brede School en Het Duet) en
toenemende activiteiten op sociaal-maatschappelijk gebied, zorgen ervoor dat scholen steeds meer
het sociaal middelpunt van de wijk worden. Gemeentebelangen ondersteunt deze ontwikkeling en
vindt dat hiervoor voldoende faciliteiten moeten zijn.
Ouders en/of verzorgers moeten wat ons betreft de keuze hebben om zelf te bepalen naar welke
kinderopvang hun kinderen gaan. Daarom vinden wij dat er ook ruimte en aandacht moet zijn voor
locaties voor kleinschalige kinderopvang.
Voor het veilig brengen en ophalen van kinderen ziet Gemeentebelangen graag dat bij iedere school
kiss-and-ride-zones worden gerealiseerd en dat er voldoende toezicht is op juist gebruik hiervan.
Niet iedereen kan goed lezen en schrijven. Gemeentebelangen vindt dat laaggeletterdheid een
sociaal probleem is, omdat het deelname aan het maatschappelijke leven en de kansen op de
arbeidsmarkt verkleint. Het signaleren gebeurt vaak wel, maar de vervolgstap zetten niet. Door
scholen en instanties hier doorlopend op te wijzen, moet dit onder de aandacht blijven.
De kennis en kunde van migranten kan meer benut worden. Deelname aan de samenleving wordt
bevorderd door zowel de Nederlandse taal als kennis van onze samenleving aan te bieden.
Gemeentebelangen is voorstander om individueel te bekijken welke kansen en mogelijkheden er zijn
om migranten te begeleiden naar passend werk.






Scholen regelmatig bezoeken
Aandacht houden voor kleinschalige kinderopvang
Kiss-and-ride-zones bij elke school en handhaving op gebruik hiervan
Laaggeletterdheid onder de aandacht brengen
 Educatie over onze samenleving aan migranten
 Migranten na integratieperiode begeleiden naar passend werk
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3. Welzijn en zorg
Gemeentebelangen vindt dat iedereen op een volwaardige en gelijkwaardige manier moet mee
kunnen doen. Welzijnsbeleid moet gericht zijn op het voorkomen van een sociaal isolement en zorg
moet op een laagdrempelige manier bereikbaar zijn. Initiatieven als Uithoorn voor Elkaar juichen wij
van harte toe.
Het is belangrijk dat mensen met een beperking mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk
zelfstandig te zijn. Uitgaan van wat er wel kan is voor ons de basis. Wij gaan uit van zelfredzaamheid
en eigen verantwoordelijkheid en zien voor de gemeente een ondersteunende rol indien er
(hulp)middelen nodig zijn.
Ondersteuning vindt Gemeentebelangen belangrijk voor kwetsbare zorgvragers. Zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid kunnen voor deze groep te hoog gegrepen zijn.

3.1 Van transitie naar transformatie
De overgang van zorgtaken naar de gemeente is naar onze mening zonder grote problemen
verlopen. De komende jaren dient het beleid doorontwikkeld te worden. Gemeentebelangen vindt
dat de gemeente elke zorgvraag moet kunnen beantwoorden en dat er gehandeld wordt vanuit het
perspectief van de cliënt.
Het principe van één voordeur, één plan, één coach is voor een groot deel gerealiseerd. Door
toewijzing van een vaste contactpersoon is het cliëntcontact persoonlijker geworden en dit zien wij
als een groot positief effect van de transitie. De komende jaren zullen we inzetten op verdere
uitbreiding van dit principe.
Binnen de verschillende onderdelen van Jeugdzorg (o.a. pleeghulp, jeugdbescherming en
reclassering) zijn de complexe zorgaanvragen een uitdaging. Het in kaart brengen hiervan gebeurt
door het Sociaal Team, zodat jongeren naar de juiste zorg begeleid worden. Om aan de vraag te
kunnen voldoen heeft de gemeente ingezet op vergroting van de regionale samenwerking
(ketenaanpak). Dit dient wat ons betreft verder doorgezet te worden.
Door de transitie zijn er veel nieuwe partijen die toegang hebben gekregen tot privacy gegevens van
cliënten. De gemeente is verantwoordelijk voor beveiliging van en toegang tot deze gegevens en wij
zullen er net als afgelopen jaren op blijven toezien dat dit juist en zorgvuldig gebeurt.

✓ Elke zorgvraag moet beantwoord kunnen worden
✓ Voortzetten principe één voordeur, één plan, één coach
✓ Inzetten op regionale samenwerking Jeugdzorg
✓ Toezien op naleving bescherming privacygegevens
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3.2 Werk en inkomen
Meedoen in de maatschappij en uitgaan van mogelijkheden zijn voor ons belangrijk. Werk geeft een
gevoel van eigenwaarde en bevordert de sociale contacten. Gemeentebelangen pleit voor een actief
re-integratiebeleid, waarbij wordt uitgegaan van het benutten van kansen en het bieden van de
juiste ondersteuning.
Extra aandacht is wat ons betreft nodig voor de groep zzp’ers die niet bewust heeft gekozen voor het
zelfstandig ondernemerschap, maar door omstandigheden hiertoe is gedwongen. Wij zien graag dat
er ondersteuning komt voor deze groep, bijvoorbeeld door middel van coaching.
Ook voor jongere en 50-plus werkzoekenden dient extra aandacht te zijn. De slagingskans op de
arbeidsmarkt is voor deze groepen niet vanzelfsprekend. Gemeentebelangen vindt dat bijvoorbeeld
netwerkbijeenkomsten georganiseerd door gemeente en bedrijfsleven voor deze werkzoekenden
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het vinden van een baan.
✓ Actief re-integratiebeleid; passend werk voor iedereen

✓ Coaching voor gedwongen zzp’ers
✓ Netwerkbijeenkomsten jongere en 50-plus werkzoekenden

3.3 Jeugd heeft de toekomst
Gemeentebelangen vindt dat ieder kind het recht heeft om zorgeloos te kunnen opgroeien en goed
onderwijs te kunnen genieten. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten
kan ontwikkelen. Met deze drie aspecten wordt er een basis gelegd voor een stabiele toekomst.
Opvoeding en signalering van problemen is een belangrijke taak voor ouders en/of verzorgers. Als zij
vragen hebben over het opgroeien en opvoeden van kinderen, moeten zij terecht kunnen bij
makkelijk toegankelijk en deskundig advies.
Samenwerking tussen gemeente en scholen om vroegtijdige uitval te signaleren vinden wij
belangrijk. Vanaf het eerste moment dienen ouders en/of verzorgers betrokken te worden bij de
ketenaanpak die hierop volgt. Zo wordt voorkomen dat jongeren buiten de samenleving komen te
staan.
Gemeentebelangen vindt dat jongeren meer betrokken moeten worden bij het jeugd- en
jongerenbeleid binnen onze gemeente. Hiervoor dienen er vaker en op regelmatige basis gesprekken
gevoerd te worden, die kunnen leiden tot nieuwe inzichten.
✓ Makkelijk toegankelijk advies bij opvoedvragen van ouders en/of verzorgers
✓ Samenwerking school, gemeente en ouders bij vroegtijdige schooluitval
✓ Jongeren betrekken bij jeugd- en jongerenbeleid
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3.4 Aandacht voor ouderen
Om zo lang als mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en actief deel te nemen aan de samenleving,
moeten de juiste hulpmiddelen beschikbaar zijn en dient er een juist aanbod van woonruimte en
voorzieningen te zijn. Gemeentebelangen vindt dat deze woonruimte zoveel mogelijk binnen de
eigen woonplaats geregeld moet worden, zodat op hoge leeftijd verhuizen naar een andere
gemeente niet nodig is.
Veel zorgtaken worden verricht door directe familieleden en partners, het zogenoemde
mantelzorgen. Steeds vaker wordt er gekozen voor een samengestelde woonvorm. Wij pleiten er
voor om procedures voor het realiseren van mantelzorgwoningen te vereenvoudigen.
Gemeentebelangen blijft onverminderd van mening dat we mantelzorgers moeten verlichten en niet
verplichten. Het is belangrijk dat zij tijdig op adem kunnen komen om niet overbelast te raken. Wij
zijn voorstander van het faciliteren van voorzieningen om hen te kunnen ontlasten.
Lokale initiatieven zoals Dagopvang De Nostalgie, Huiskamer van de Buurt en de Koffiekamer, zijn
van groot belang voor het signaleren van hulpbehoevenden die zelf niet in staat zijn om hulp te
vragen. Gemeentebelangen vindt dat er goede samenwerking moet zijn tussen de gemeente en deze
organisaties om zo deze signalen op te kunnen pakken.
Het Sociaal Loket moet voor iedereen met een zorgvraag makkelijk toegankelijk zijn. Voor
Gemeentebelangen betekent dit niet alleen digitale toegankelijkheid, maar juist ook persoonlijk
contact aan de balie en indien nodig aan huis.
Een groep die speciale aandacht vraagt zijn mensen die dementerend zijn en nog thuis wonen. Wij
vinden het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor hun eigen veiligheid en die van hun directe
omgeving. Bezoek aan deze mensen door welzijnsorganisaties kan bijdragen aan het signaleren van
zorgvragen en ervoor zorgen dat er actie ondernomen kan worden. Gemeentebelangen vindt dan
ook dat uitbreiding van deze bezoeken gewenst is.
Voor veel ouderen is de regiotaxi een belangrijk vervoermiddel voor het afleggen van een bezoek aan
dierbaren. Gemeentebelangen vindt de regiotaxi een belangrijk middel voor ouderen om hun sociale
contacten te onderhouden en daardoor deel te nemen aan de samenleving. Bij iedere aanbesteding
van de regiotaxi zullen wij blijven pleiten voor het beperken van de wachttijden en aandringen op
passend vervoer.
Om op de hoogte te blijven van wat er leeft en speelt onder de ouderen in Uithoorn en De Kwakel,
leggen wij regelmatig werkbezoeken af bij welzijnsorganisaties en onderhouden wij contact met de
ouderenbonden.
✓ Procedures mantelzorgwoningen vereenvoudigen
✓ Mantelzorgers verlichten, niet verplichten
✓ Samenwerking tussen gemeente en welzijnsorganisaties
✓ Laagdrempelige toegankelijkheid Sociaal Loket
✓ Uitbreiding huisbezoeken thuiswonende dementen
✓ Wachttijden regiotaxi beperken
✓ Contact onderhouden met ouderenorganisaties en –bonden
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4. Economie en mobiliteit
Ondernemers dienen de ruimte te krijgen om te ondernemen. Gemeentebelangen vindt dat de
gemeente ondersteuning moet geven aan plannen van ondernemers en dient daarom regelmatig
overleg te organiseren. Hierbij moet het ondernemersfonds actief betrokken worden.
Lokale ondernemers, start-ups en zzp’ers dienen wat ons betreft door de gemeente meer betrokken
te worden bij lokale aanbestedingen om zo maatschappelijk verantwoord ondernemen te
stimuleren. Hierbij kan ook gedacht worden aan het faciliteren van winkels met een maatschappelijk
doel (bijvoorbeeld een wereld- of weggeefwinkel).
De economische visie en daarbij horende bestemmingsplannen zijn voor Gemeentebelangen
richtlijnen en geen strikte grenzen. Soepel omgaan hiermee leidt tot kansen voor gemeente en
ondernemer.






Regelmatig overleg tussen gemeente en ondernemers
Ondernemersfonds actief betrekken
Lokale ondernemers, start-ups en zzp’ers betrekken bij aanbestedingen
Soepel omgaan met bestaande regelgeving

4.1 Winkels en horeca
Een gezond winkelaanbod is belangrijk voor de lokale economie en voor inwoners om hun dagelijkse
boodschappen te doen.
Gemeentebelangen vindt dat initiatieven voor uitbreiding en/of vernieuwing van bestaande
winkelgebieden serieus bekeken moeten worden. De gemeente dient hierin een actieve rol te
hebben om eigenaren en geïnteresseerden bij elkaar te brengen.
Het tegengaan van leegstand is belangrijk voor de leefbaarheid van het winkelgebied. Ook hierin zien
wij een actieve rol voor de gemeente om met ideeën en oplossingen te komen, ook indien van
tijdelijke aard.
Gemeentebelangen vindt dat er doorgepakt moet worden om het dorpscentrum verder te
ontwikkelen. De Waterlijn is een aantrekkelijk verblijfsgebied dat verder uitgebreid en benut moet
worden. Bij de invulling van de plannen dienen de lokale ondernemers nauw betrokken te worden.
Monumentale panden zijn een meerwaarde voor de gemeente. Om behoud mogelijk te maken
dienen er heldere en haalbare kaders opgesteld te worden om zo private partijen te interesseren.
Investering van gemeenschappelijk geld is voor ons alleen bespreekbaar als hiermee een openbare
functie gediend wordt.







Aanhouden gezond winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen
Ondersteunen initiatieven uitbreiding en/of vernieuwing
Actieve rol gemeente om leegstand tegen te gaan
Lokale ondernemers nauw betrekken bij inrichting dorpscentrum
Haalbare kaders opstellen voor behoud monumentale panden
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4.2 Glastuinbouw
Een intensieve samenwerking met Greenport Aalsmeer vindt Gemeentebelangen van groot belang
om de ontwikkelingen in de sierteeltsector gezamenlijk aan te kunnen pakken en zo deze belangrijke
motor van onze lokale economie draaiend te houden.
De ruimte-voor-ruimte regeling zorgt voor transformatie van oude glastuinbouwgebieden naar
gebieden met een nieuwe functie en dient wat ons betreft voortgezet te worden.
Tijdelijke arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de sierteeltsector. Huisvesting vindt plaats op
regionaal afgesproken locaties. Het aantal van vier locaties binnen onze gemeente vinden wij
voldoende. Daarnaast vindt Gemeentebelangen dat er aangedrongen moet worden bij andere
gemeenten op het nakomen van deze regionale afspraken.

 Intensieve samenwerking met Greenport Aalsmeer
 Ruimte-voor-ruimte regeling continueren
 Aandringen om afspraken huisvesting arbeidsmigranten na te komen

4.3 Een bereikbare gemeente
Onze dorpscentra dienen bereikbaar te blijven voor onze inwoners. Doorgaand verkeer moet
vroegtijdig richting regionale wegen geleid worden, dit voorkomt dat het een weg zoekt door
Uithoorn en De Kwakel. In regionaal verband moet de gemeente actief aandringen op oplossingen
om doorstroming te houden op het omliggende wegennet.
Toename van het gebruik van elektrische fietsen leidt ertoe dat bestaande fietspaden verbreed en
aangepast moeten worden. Ook hiervoor vindt Gemeentebelangen een regionale aanpak
noodzakelijk.
Binnen de gemeente dient infrastructuur ingericht te zijn op doorstroming. Voor ons is het
uitgangspunt hierbij dat wegen, fiets- en voetpaden worden aangelegd om een verbinding te maken;
beperking hiervan kan alleen als daar zwaarwegende argumenten voor zijn.
Er dient opnieuw gekeken te worden naar verbindingen met een (gedeeltelijke) afsluiting
(bijvoorbeeld de kruising Poelweg/N196 of de kruising Watsonweg/Boterdijk). Daarnaast dient bij
herinrichting van wegen bekeken te worden of er voetpaden aangelegd kunnen worden waar deze
nu nog niet zijn.
Gemeentebelangen vindt dat woonwijken via meerdere wegen toegankelijk moeten zijn. Elke wijk in
Uithoorn en De Kwakel dient meer dan één ontsluiting te hebben. Voorbeelden van wijken waar wij
dit graag gerealiseerd zien worden zijn De Kuil en Park Krayenhoff.







Actieve regionale inzet voor doorstroming hoofdroutes
Regionale aanpak (snel)fietsroutes
Wegen aanleggen om te verbinden
Aanleggen voetpaden bij herinrichting van wegen
Meerdere ontsluitingen per woonwijk
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4.4 Veiligheid, onderhoud en parkeren
Een eenduidig snelheidsbeleid en het voorkomen van plaatsing van overbodige verkeersborden zorgt
er wat ons betreft voor dat het voor weggebruikers overzichtelijk en veilig is.
Veilige en goed begaanbare voetpaden zorgen ervoor dat openbare voorzieningen goed bereikbaar
zijn. Speciale aandacht bij de aanleg van voetpaden vindt Gemeentebelangen nodig voor inwoners
die minder goed mobiel zijn.
Goed en periodiek onderhoud van grijs (weg) en groen (berm) en een goed functionerende
buitenverlichting dragen bij aan veilige en begaanbare wegen. Gemeentebelangen heeft zich de
afgelopen jaren hard gemaakt om de kwaliteit van het onderhoud op niveau te houden en te
verbeteren waar nodig. De komende periode zullen wij dit blijven doen.
Onbetaald parkeren binnen de gemeente blijft voor ons de norm. Daarnaast vinden wij dat
knelpunten in de wijk (bijvoorbeeld parkeren) serieus opgepakt moeten worden om deze samen met
bewoners op te lossen.








Eenduidige snelheid en beperken verkeersborden
Veilige en goed begaanbare voetpaden
Kwaliteit onderhoud wegen en bermen handhaven
Verlichting blijft aan, óók in de buitengebieden
Parkeren binnen de gemeente blijft onbetaald
Knelpunten in woonwijken oplossen samen met bewoners

4.5 Elektrische voertuigen en bereikbaar openbaar vervoer
Vanuit milieuoogpunt en voor een verbetering van de leefomgeving is Gemeentebelangen
voorstander van het stimuleren van het gebruik van elektrische voertuigen zoals fietsen en
scootmobielen. Hiervoor dienen voorzieningen aangelegd te worden bij bijvoorbeeld winkelcentra en
OV-haltes. Daarnaast dient ook gekeken te worden naar de mogelijkheid om binnen de gemeente
voorzieningen te treffen die het fiets- en autodelen mogelijk maken.
Gemeentebelangen vindt dat iedere wijk van onze gemeente een goede OV-verbinding moet
hebben, óók als straks de tram gaat rijden. Wij zullen daarom blijven aandringen bij de Vervoerregio
Amsterdam om de frequentie en routes van buslijnen te verhogen en te optimaliseren (bijvoorbeeld
lijn 174 door Meerwijk en De Legmeer) om zo ook de loopafstanden naar haltes zo kort mogelijk te
houden.
De verbinding met Amsterdam en Schiphol is op dit moment goed geregeld, de verbinding met
Utrecht niet. Gemeentebelangen zal net als de afgelopen jaren aandacht blijven vragen voor het
verbeteren van deze verbinding vanuit Uithoorn.






Faciliteiten aanleggen voor elektrische voertuigen
Mogelijkheden fiets- en autodelen onderzoeken
Routes en frequentie lokaal openbaar vervoer optimaliseren
OV-verbinding met Utrecht verbeteren
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5. Burger en bestuur
Gemeentebelangen vindt dat inwoners uit moeten kunnen gaan van zorgvuldige besluitvorming die
zoveel als mogelijk in openbaarheid plaats vindt. Goed beleid is gebaat bij een correcte uitvoering en
passende handhaving.
Het gemeentebestuur staat in dienst van de inwoners en moet zorgen voor voldoende kennis en
capaciteit in de organisatie. Regionale samenwerking kan hiervoor noodzakelijk zijn, maar niet ten
kosten gaan van de eigen identiteit en kwaliteitsvermindering van dienstverlening aan onze
inwoners.

5.1 Controle op besluitvorming
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat informatie openbaar en makkelijk toegankelijk is. De
gemeentelijke website is hiervoor de primaire bron en dient hierop ingericht te zijn.
Het rechtstreeks uitzenden van raadsvergadering via radio en internet draagt wat ons betreft bij aan
de toegankelijkheid van openbare besluitvorming. Commissievergaderingen willen wij vaker op
locaties in de gemeente houden, met name als actuele onderwerpen hiertoe aanleiding geven.
Inwoners en bestuur moeten op een constructieve manier samen tot oplossingen komen. Mede
hierom zal Gemeentebelangen toezien op de controle van besluitvorming door te luisteren naar
elkaar en alle belangen af te wegen.









Besluitvorming zoveel als mogelijk in openbaarheid
Correcte handhaving op uitvoering aangenomen beleid
Samenwerking waar nodig, met behoud eigen identiteit
Informatie actief openbaar en toegankelijk op website
Rechtstreeks uitzenden raadsvergaderingen
Commissievergaderingen op locaties in de gemeente
Kwaliteit besluitvorming bewaken

5.2 Participeren voor iedereen
Inwoners betrekken bij het opstellen van beleid en te maken keuzes vinden wij belangrijk. Essentieel
is de communicatie in deze trajecten. Vooraf duidelijke kaders stellen, verwachtingen scheppen en
een passend niveau van participatie kiezen, zorgt wat Gemeentebelangen betreft voor een grotere
betrokkenheid en een soepeler proces.
Gelopen trajecten dienen geëvalueerd te worden en moeten leiden tot een continue verbetering van
participatie. Gemeentebelangen vindt dat er minimaal twee trajecten per jaar moeten zijn waarbij
gemeente en inwoners samen beslissen (zgn. co-creatie).
Het inspreekrecht schept bij veel inwoners een bepaalde verwachting die niet juist is. Wij zien
daarom graag dat dit spreektijd genoemd gaat worden, waarbij er voor sprekers meer begeleiding en
uitleg van de procedures dient te zijn. Begeleiding door bijvoorbeeld een raadslid zorgt naar onze
mening voor een betere communicatie en binding met de gemeenteraad.
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Vooraf duidelijke en concrete kaders en doelen opstellen
Evaluatie van gevoerde participatietrajecten
Jaarlijks minimaal twee trajecten op niveau co-creatie
Betere begeleiding sprekers bij vergaderingen

5.3 De gemeentelijke portemonnee
Om een onafhankelijke gemeente te blijven zijn gezonde financiën noodzakelijk. Gemeentebelangen
vindt dat de schuldenlast verlaagd moet worden zonder verhoging van lokale lasten of bezuinigingen.
Samenwerking om schaalvoordeel te behalen wordt door ons ondersteund. Gemeentebelangen stelt
als eis hiervoor dat de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners niet achteruit gaat.
Ons uitgangspunt is een balans tussen de hoogte van lokale heffingen en voorzieningen. Aanpassing
van deze lokale heffingen met meer dan de inflatiecorrectie kan wat Gemeentebelangen betreft
alleen met duidelijke onderbouwing.
Riool- en afvalbelasting zijn kostendekkend binnen onze gemeente. Een betere scheiding van afval en
minder verontreiniging van het riool leidt tot minder kosten en dus verlaging van deze belastingen.
Gemeentebelangen ziet daarom graag meer voorlichting hierover.
OZB-belasting wordt vaak gezien als sluitpost van de begroting. Gemeentebelangen vindt dat de
hoogte van deze belasting in verhouding moet staan met wat inwoners hier voor terug krijgen.
Jaarlijks een eenvoudige maar inzichtelijke presentatie waar het geld vandaan komt en waar het aan
uitgegeven is, vormt een goede manier om de gemaakte keuzes te verantwoorden.







Financieel gezond om onafhankelijkheid te behouden
Samenwerking voor schaalvoordeel
Aanpassing gemeentelijke heffingen met maximaal inflatiepercentage
Meer voorlichting afvalscheiding en rioolgebruik
Lokale belastingen staan in verhouding met voorzieningen
 Eenvoudige en inzichtelijke presentatie gemeentelijke financiën
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