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Inleiding
Sterk lokaal geluid
De politiek in Den Haag lijkt het vertrouwen van de burger kwijt te zijn. De landelijke
politiek heeft niet in de gaten wat er speelt in de samenleving. Iedere normale burger
vraagt zich af hoe het kan dat er keer op keer leugens worden verteld. Ronde Venen
Belang verzet zich hier fel tegen en bedrijft politiek op een andere manier. RVB staat
voor betrouwbaarheid, gelukkig ziet de inwoner dat ook. Inmiddels stemt landelijk
een derde van de kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen op een lokale partij.
Ronde Venen Belang is een echte lokale inwonerspartij. Onze manier van politiek
bedrijven is van de nuchtere soort. RVB is niet links, niet rechts, maar een echte
lokale partij met oplossingsgerichte “ombudspolitiek” die opkomt voor de belangen
van de eigen inwoners. Wij kiezen vanuit gezond verstand en stellen daarbij één
kernvraag aan onszelf: wat is het beste voor onze inwoners? Wij laten ons niet leiden
door landelijk aangestuurde partijpolitiek, wij staan het liefst in de straat of buurt om
te luisteren naar wat er beter kan. Jij mag het zeggen in de praktijk!
Sinds de vorige verkiezingen hebben wij veel tijd gestoken in direct contact met
inwoners met als doel te weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving. De
komende periode zal ons lokale geluid nog sterker worden. Als inwonerspartij
hebben wij samen met onze inwoners veel successen geboekt. Recent de meest
aansprekende: géén windturbines in onze mooie gemeente!
Grootste partij
Op dit moment is RVB met vier raadsleden de grootste oppositiepartij en de derde
partij in grootte in de gemeenteraad. Wij hebben onze oppositierol gepakt. Stevig,
maar verbindend op de inhoud. Het is ons doel om de grootste partij van de
gemeente te worden, in de coalitie te komen en met een wethouder bij te dragen aan
het bestuur van deze mooie gemeente.
Echt lokaal Inwoner programma
Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van inbreng van leden, inwoners uit alle
kernen, ondernemers, verenigingen en allerlei belangengroepen. RVB heeft inbreng
opgehaald uit onze lokale samenleving. Er ligt nu een echt lokaal gericht
verkiezingsprogramma voor, waarin alle thema’s worden besproken en onze plannen
worden samengevat in een tienpuntenplan. Herkenbaar voor de inwoner en de
ondernemer, een plan waarin samengewerkt wordt om onze mooie gemeente mooier
te maken. Niet gestuurd vanuit partijbureaus uit Den Haag, maar toegespitst op onze
eigen gemeente De Ronde Venen.
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Onze missie!
JIJ
Het is belangrijk dat als je in de Ronde Venen woont, je daar een goed gevoel bij
hebt. Wij vinden dat zaken niet alleen op initiatief van de gemeente moeten worden
bepaald. Daarom doet RVB het anders. Wij brengen ook ideeën van onze inwoners
in. Jij kunt daar een belangrijke stem in hebben. Laat van je horen. Kom met een
idee!
WIJ
Wij, van RVB, bedrijven geen politiek vanuit eigen persoonlijk belang, maar open en
eerlijk. Daarom is het voor ons belangrijk dat we weten wat jij vindt. Daar kunnen wij
wat mee en daar doen we ook wat mee. Dat kunnen we niet alleen, maar samen
krijgen we het voor elkaar!
SAMEN
Wij gaan aan de slag met de zaken die voor jou zo belangrijk zijn. RVB houdt van
aanpakken. Zo hebben we de afgelopen jaren al heel wat voor elkaar gekregen. RVB
is van en voor alle inwoners van De Ronde Venen. Het belang van de inwoners en
lokale bedrijven staat boven alles. Inwoners, ondernemers en gemeente moeten
samenwerken om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor jong en oud, om in te
wonen, te werken en te recreëren. Daarom vraagt RVB jou als inwoner regelmatig
om jouw mening. Ons motto is:
JIJ MAG HET ZEGGEN!
We willen jouw mening horen en daar ook echt naar luisteren. En niet alleen in
verkiezingstijd! Uiteindelijk willen we graag een (lokaal) referendum instellen, op
basis waarvan we – in tegenstelling tot de landelijke politiek – beleid kunnen maken.
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Tien toppunten
Ronde Venen Belang presenteert tien toppunten waarmee wij de verkiezingen in
gaan. De tien toppunten zijn een samenvatting van ons verkiezingsprogramma.
Hieronder vind je dit plan.
1. Jij mag het zeggen
- Inwoners, bedrijven en organisaties praten mee!
- Invoeren van een lokaal referendum.
2. Wonen: woonkansen voor eigen inwoners vergroten!
- Bouwen in de gemeente: passende en betaalbare huisvesting voor jong en oud.
- Eigen inwoners krijgen voorrang bij nieuwbouwwoningen en het toewijzen van
huurwoningen.
- De rode contour is niet langer heilig, wonen gaat voor landbouw en natuur.
- Splitsing (huur)woningen mogelijk maken voor jongeren en ouderen.
- Gemeente moet regie terugpakken om onze woningnood op te lossen.
3. Duurzaamheid
- Geen doorgeslagen klimaatambities.
- Geen windturbines in de gemeente.
- Niet gedwongen van het aardgas af, eerst huizen isoleren.
4. Afval
- Onverstandige en dure afvalplannen in de afvalbak.
- Inwoners scheiden zelf hun afval, stop de invoering van Diftar.
- Niet betalen per leging of per kilo.
5. Zorg en ondersteuning op maat
- Iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft krijgt de hulp dichtbij huis.
- De kosten voor de gemeente moeten streng worden bewaakt door geld dat voor de
zorg bestemd is daadwerkelijk naar de zorg gaat.
- Eenzaamheid ouderen bestrijden, mantelzorg meer ondersteunen.
6. Veiligheid thuis en op de weg
- Aanpakken van onveilige (verkeer)situaties.
- Ieder kind veilig op de fiets naar school.
- N201 moet veiliger, onderzoek naar mogelijke oplossingen.
- Meer blauw op straat en zichtbare handhaving.
7. De eigen leefomgeving
- Inwoners moeten weer blij worden met de eigen buurt.
- Groenonderhoud verbeteren en weer in eigen beheer.
- Straten en voetpaden schoon van onkruid.
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8. Extra aandacht voor openbaar vervoer
- Metrolijn vanuit Uithoorn doortrekken naar De Ronde Venen.
- Bussen moeten via station Abcoude.
- Station Abcoude moet blijven.
9. Prettig leven
- Sporten op recept! Kortingsvouchers om zo inwoners in aanraking te brengen met
sport.
- Inzet op behoud van basisvoorzieningen zoals winkels, scholen, dorpshuizen,
bibliotheken en zorg dichtbij huis.
- Herintroduceren van schoolzwemmen voor de basisschoolleerlingen.
10. Betaalbare woonlasten
- Voorwaarde is solide financieel beleid.
- OZB is geen melkkoe.
- De gemeente mag niet op de pof leven, algemene reserve op orde brengen.
- Afschaffen hondenbelasting.
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Jij mag het zeggen in de praktijk
Wij willen jouw mening horen en daar ook echt naar luisteren. En niet alleen in
verkiezingstijd! Uiteindelijk willen wij graag een (lokaal) referendum instellen, op
basis waarvan we - in tegenstelling tot de landelijke politiek - beleid maken.
Het gemeentelijk apparaat blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke
taken, zoals openbare orde en veiligheid, voor het beheer van wegen, riool en
afvalverwerking en voor het voeren van een duidelijke administratie. De gemeente
moet zich volgens RVB beperken tot het faciliteren en stimuleren van de inwoners en
ondernemers. Daarin spelen plannen die samen met inwoners en bedrijven zijn
gemaakt een cruciale rol.
Sinds de jaren tachtig is ons land in de ban van ‘schaalvergroting’. Er trok een golf
van fusies door gemeenteland. Van een land met ruim 1.100 gemeenten krompen
we - ondanks enorme bevolkingsgroei - naar een land met slechts 355 gemeenten.
Schaalvergroting leidt tot verlies van identiteit. Tot vergadercultuur, bureaucratisering
en een enorme overhead. De gedachte dat schaalvergroting tot economisch gewin
zou leiden, is een van de grootste bestuurlijke mythes van onze tijd. Mede daarom is
RVB sceptisch over de inmenging van landelijke politieke partijen in de
gemeentepolitiek. Gemeentepolitiek moet vooral gemeentelijk zijn. Gemeenten
moeten meer ruimte krijgen om binnen de eigen verantwoordelijkheid eigen keuzes
te maken, ook als dat leidt tot verschillen tussen gemeenten. Minder bestuurlijke
regels moeten meer maatwerk mogelijk maken.
Onze gemeente maakt onderdeel uit van allerlei gemeenschappelijke regelingen.
Belangrijke vraagstukken die inwoners van gemeenten direct raken, waar eerst
lokaal door een gemeenteraad over werd beslist (van ruimtelijke ordening tot welzijn,
van zorg tot economische ontwikkeling), worden daardoor in toenemende mate door
een veelheid aan regionale besturen van gemeenschappelijke regelingen aangepakt
en opgepakt. De gemeenteraad, die wordt geacht de financiën te controleren en de
inwoners te vertegenwoordigen, heeft er dan nog nauwelijks invloed of grip meer op.
Als je kijkt naar alle stukken die raadsleden krijgen, naar alle vergaderonderwerpen
die met samenwerkingsverbanden te maken hebben: dan is dat bijna niet meer te
overzien. Op deze manier raakt de gemeenteraad rol als toezichthouder kwijt. RVB
wil minder regionale samenwerking op cruciale aspecten, want het wordt steeds
onoverzichtelijker, ingewikkelder, ondemocratischer en het is ook nog eens vaak niet
effectief. Deelname aan een gemeenschappelijke regeling heeft alleen zin als
hiermee het belang van onze inwoners wordt gediend.
Tot slot wil RVB graag een gekozen burgemeester, dan kunnen de inwoners zelf
kiezen wie hun eigen burgemeester wordt.
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Wat willen we bereiken:


Jij mag het ECHT zeggen, invoeren van een (lokaal) referendum.



Samenwerking met inwoners en ondernemers om beleid te bepalen en uit te
voeren.



Transparantie van gemeentelijke processen voor inwoners en ondernemers.



Alleen deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling als onze gemeente
er iets aan heeft en/of dit echt noodzakelijk is.



Jouw mening vragen en deze- waar mogelijk- zoveel mogelijk inpassen.
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Wonen
Het woningtekort is een groot probleem. De prijzen van huizen zijn sinds 1970 twee
keer zo hard gestegen als het modale inkomen. De huurprijzen zijn in tien jaar tijd
met ruim 25% gestegen. De markt is uit balans geraakt doordat de vraag naar
woningen is gestegen maar het aanbod niet is meegegroeid. De problemen op de
woningmarkt zijn het directe gevolg van jarenlang verkeerd landelijk beleid. Daarom
is er nu sprake van een wooncrisis en moeten er snel meer woningen worden
gebouwd.
Als er gebouwd wordt bij een inbreidingslocatie moet er voorafgaand aan het
opstellen van plannen overleg plaatsvinden met omwonenden en inwoners. Dan kan
er samen gekeken worden naar een passende invulling. Ontwikkeling op locatie de
Meijert- is hier een mooi voorbeeld van, het Meijertpark dient daarbij zo goed als
mogelijk is behouden te blijven.
Door de provincie is een grens rond de dorpen vastgesteld waarbuiten het beleid
voor het landelijk gebied geldt en waar bebouwing een ongewenste functie is. Deze
ruimte wordt ook wel de rode contour genoemd. De ruimte binnen de rode contour
kan in beginsel bebouwd worden maar waardevol groen gebied kan niet zo maar
worden weggehaald. Echter als wij in onze gemeente woningen willen bouwen dan
redden we het niet alleen met zogenaamde inbreidingslocaties. Om meer, en
grootschalige woningbouw mogelijk te maken zal er ook buiten de dorpen moeten
worden gebouwd. De rode contour is voor RVB niet langer heilig. Wonen moet ook
buiten de rode contour mogelijk worden.
Bij nieuwbouwprojecten moet minimaal 30% betaalbare huur en/of koop worden
gerealiseerd en moet de gemeente voorrang geven aan mensen die in de gemeente
geworteld zijn. Betaalbare koopwoningen gaan voor betaalbare huurwoningen. Bij
nieuwbouwprojecten moeten procedures zorgvuldig worden doorlopen, maar wel
worden vereenvoudigd en versneld. Parkeernomen dienen realistisch te worden
gehanteerd en verkeersveiligheid is een belangrijk onderwerp.
Wonen in De Ronde Venen moet aantrekkelijk blijven. Daartoe is het gezamenlijk
opzetten van dorpsvisies door inwoners, ondernemers en gemeente noodzakelijk.
Alleen op die manier kan het karakter van de dorpen worden bewaard of worden
aangepast. Plannen van projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie moeten
passen binnen de dorpsvisies.
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Er moeten voorwaarden worden geschapen en voorzieningen worden getroffen om
ouderen verantwoord, veilig en prettig langer thuis te laten wonen. Wonen is
onlosmakelijk verbonden met voorzieningen, zoals winkels, scholen en dorpshuizen.
Het doel moet zijn deze voorzieningen zoveel als mogelijk in stand te houden, zodat
ook oudere inwoners volwaardig kunnen blijven deelnemen aan onze maatschappij.
Belangrijk is dat ouderen wonen in de buurt van de benodigde voorzieningen.
Woningbouwcorporaties moeten woningen die bij dit soort voorzieningen liggen,
beschikbaar houden en/of maken voor ouderen.
Splitsing in 5 jaar van 10% van de eengezinswoningen door GroenWest maakt het
ouderen en jongeren mogelijk om tegen een betaalbare huur te kunnen wonen.
Eengezinswoningen kunnen worden gesplitst. De begane grond wordt uitgebouwd
tot een gelijkvloers appartement voor senioren. De bovenverdiepingen worden
verbouwd, waardoor de 1e verdieping het woongedeelte wordt en de 2e verdieping
voorzien kan worden van een slaap- en badkamer. Resultaat is dat het aantal
appartementen voor ouderen met 400 wordt uitgebreid en dat eveneens in 5 jaar er
400 starterswoningen bijkomen.
Er kan ook worden bekeken of er meerdere mensen tegelijk één huurwoning bij de
woningbouwvereniging mogen huren. Hiermee breng je meer huurders onder in één
huis zonder dat zij als fiscaal partner worden gezien. GroenWest en de gemeente
moeten de handen in een slaan om bewoning met meerdere mensen mogelijk te
maken. GroenWest moet hiervoor haar eigen regels aanpassen en de gemeente
moet de kostendelersnorm in de bijstand laten vallen. Zo komen er woningen vrij en
kunnen veel meer inwoners onbezorgd en passend worden gehuisvest.
Wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn in de afgelopen periode
onaanvaardbaar hoog geworden. Dit moet worden teruggedrongen, waarbij kritisch
gekeken kan worden naar instroom van buiten de gemeente. Te veel jongeren
dreigen tussen wal en schip te raken. Jaarlijks kiezen tientallen gescheiden ouders er
vaker voor om hun toevlucht te zoeken in hoge private huur van bijvoorbeeld een
chalet of caravan. De woningnood is hoog te noemen in De Ronde Venen. Bij de
toewijzing van een huurwoning moeten de komende jaren eigen inwoners voor gaan
op taakstellingen en urgenties van buiten onze gemeente.
Het vereveningsfonds is geen oplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen,
maar maakt het probleem alleen maar erger. Bouwers zullen om aan de afdracht aan
dat fonds te kunnen voldoen de overige koophuizen alleen maar duurder maken.
Hierdoor worden koopwoningen voor onze eigen inwoners nog duurder. Als je al met
een vereveningsfonds wilt werken, vul het dan als gemeente zelf.
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RVB wil erfpacht als mogelijk middel onderzoeken om in te zetten op de
woningmarkt. Dit betekent dat de gemeente de grond niet aan een
projectontwikkelaar verkoopt, maar verhuurt aan de bewoner. Hierdoor kan het zo
zijn dat de woning aanzienlijk goedkoper blijft. vooral goed voor starters. De huur van
de grond heet erfpacht en is een jaarlijkse inkomstenbron voor de gemeente.
Erfpacht biedt de gemeente als eigenaar de mogelijkheid om eisen te stellen aan het
gebruik van de woning. Vooral bij huurwoningen kan dit uitermate gunstig uitpakken
voor de eigen inwoners.
De randen van het bedrijventerrein in Mijdrecht kunnen worden ingezet voor
woningbouw. Bedrijven verhuizen en ombouw en/of nieuwbouw naar woningen kan
een oplossing zijn. Op plekken die hiervoor geschikt gemaakt kunnen worden dient
te worden gekeken naar hoogbouw.
Het is een ongewenste situatie dat veel mensen illegaal in een recreatiewoning
wonen. Mensen mogen wat RVB betreft gewoon in een recreatiewoning wonen als
ze dat willen. De bevoegdheid of dit kan worden toegestaan, ligt uiteindelijk bij de
gemeente. De gemeente kan goed inschatten waar wel en niet permanent gewoond
kan worden en hoeveel mensen hier kunnen wonen. Uiteraard moeten die
vakantiehuizen geschikt zijn voor permanente bewoning, en voldoen aan de eisen
van het bouwbesluit. RVB is waar dat mogelijk is voor de legalisatie van permanente
bewoning van recreatiewoningen. Wantoestanden zoals huisjesmelkers dienen te
allen tijde te worden voorkomen aangezien dit uitbuiting en daarmee ondermijning in
de hand werkt.
Wat willen we bereiken:


Bouwen in De Ronde Venen. De rode contour is niet langer heilig. Innovatief
bouwen waar mogelijk, ook bij/op landbouwgrond en in de natuur.



Meer woningen voor jongeren, starters en ouderen.



Bij nieuwbouw minimaal 30% betaalbare huur en/of koopwoningen bouwen.



Bij nieuwbouwprojecten moet de gemeente voorrang geven aan mensen die
in de gemeente geworteld zijn en/of hier langer dan 5 jaar inwonend zijn en
schoolgaande kinderen in het PO of VO hebben.



Splitsing (huur) woningen mogelijk maken t.b.v. jongeren en ouderen.



Bij de toewijzing van een huurwoning gaan eigen inwoners voor op urgenties
van buitenaf zoals statushouders/asielzoekers.



RVB wil erfpacht onderzoeken als mogelijk middel om in te zetten op de
woningmarkt.



Permanente bewoning van recreatiewoningen onder voorwaarden legaliseren.
Samen met inwoners en ondernemers dorpsvisies opstellen.
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Zorg en welzijn
Goede en menselijke zorg is ongelooflijk belangrijk. Voor iedere inwoner lijkt
zelfredzaamheid vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat helaas niet voor
iedereen haalbaar. De gemeente is verantwoordelijk voor goede zorg en adequate
ondersteuning. De zorg en ondersteuning die nodig is moet beschikbaar en
toegankelijk zijn en het liefst zo dicht mogelijk bij de inwoner worden georganiseerd.
Het is echter niet zo dat geld geen beperking mag zijn, het geld dient verantwoord,
sober en effectief te worden besteed.
Gelden bestemd voor de zorg, dienen naar de zorg van de hulpbehoevenden te
gaan. De gemeente moet bij aanbesteding oplettend zijn op lage bureau- en
overheadkosten en een fatsoenlijk salaris voor de zorgverlener.
Om te besparen op de zorgkosten wil RVB de bureaucratie te lijf gaan. RVB wil een
einde maken aan de bureaucratie die het personeel in de zorg belemmert. Dat
betekent. dat we niet elke stap die medewerkers zetten willen controleren maar dat
we erop vertrouwen dat zij als professional zelf het beste kunnen inschatten welke
cliënt welke zorg nodig heeft.
Het ingezette beleid om huisartsen te betrekken bij het sociaal domein willen wij
versterken. De inzet van POH GGZ dient te worden uitgebreid. Deze
praktijkondersteuners verrichten belangrijk werk door bij tijdige signalering goed door
te verwijzen of zelf hulp te bieden en daarmee worden extra dure zorgkosten
voorkomen.
Daar waar inwoners ondersteuning nodig hebben, dienen ze daartoe ook makkelijk
toegang te krijgen. De servicepunten zijn de ingang voor vragen bij zorg en
ondersteuning, daarom is het belangrijk dat deze servicepunten laagdrempelig
blijven en gesitueerd zijn op plekken waar mensen gemakkelijk kunnen komen.
De meest ideale inloopplek is in de dorpshuizen, bibliotheek, zwembaden of
winkelcentra.
RVB is een warm pleitbezorger van het “Huis van Alles en Iedereen”, waar diverse
functies, zoals bibliotheek, welzijnswerk en servicepunt samenkomen, waardoor een
bezoek aan het servicepunt een vanzelfsprekendheid wordt. Hier past ook de
bibliotheek bij, die meer taken heeft en ook moet hebben dan alleen boeken uitlenen.
De bibliotheken zijn een belangrijke voorziening en moeten in de dorpen blijven.
Zorg en ondersteuning zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente,
maar ook van inwoners, aanbieders, zorginstellingen huisartsen, mantelzorgers,
familie en ondernemers gezamenlijk.
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De rol van de gemeente is om de initiatieven vanuit deze groepen en het daaruit
voortvloeiende noodzakelijke beleid te coördineren. Het belangrijkste uitgangspunt
daarbij is de garantie van kwaliteit en continuïteit van de zorg, voor iedereen die dat
in zijn of haar levensfase nodig heeft.
Op het gebied van zorg en ondersteuning kan de gemeente meer open staan voor
nieuwe ideeën rondom de uitvoering. Verenigingen, coöperaties en andere
initiatieven moeten ook zorg mogen leveren die passend is. RVB staat dan ook open
voor nieuwe initiatieven daartoe vanuit de samenleving.
Iedereen die actief kan meedoen aan de samenleving zou ook mee moeten doen.
Dat geldt ook voor nieuwkomers, die de taal (nog) niet spreken. Het leren van het
Nederlands, maar ook het actief integreren in onze gemeente en samenleving is een
voorwaarde om een uitkering te krijgen en te behouden net als de inzet om te
werken, betaald of onbetaald en /of het verrichten van vrijwilligers werk.
Wat willen we bereiken:


Door ontwikkelen van servicepunten in Huis van Alles en Iedereen.



De zorg en ondersteuning die nodig is moet beschikbaar en toegankelijk zijn
en moeten zo dicht mogelijk bij de inwoner worden georganiseerd.



Het benodigde geld dient verantwoord besteed te worden.



Inzet van POH GGZ, de praktijkondersteuners, dient te worden uitgebreid.



Zorg op maat door een persoonlijk plan per cliënt/gezin (een aanspreekpunt).



De bibliotheek moet in de dorpen gehuisvest blijven.
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Ouderen
We blijven langer gezond en worden steeds ouder. Dit betekent dat we steeds langer
zelfstandig thuis blijven wonen. In de meeste gevallen willen we dat zelf ook. Daartoe
moeten de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Dat hoeft niet altijd m.b.v.
professionele organisaties. Dat kan ook met de begeleiding van naasten zoals
familie, vrienden en vrijwilligersorganisaties.
Wie goede thuiszorg nodig heeft, wil daarop kunnen vertrouwen. Wij vinden het
ongewenst dat ouderen en mensen met een beperking steeds door andere
medewerkers worden gewassen, verpleegd of verzorgd. In de thuiszorg draait het
immers om vertrouwen, om het contact van mens tot mens, om het opbouwen van
een cliëntrelatie.
RVB wil de zorg regelen op basis van de zorgbehoefte en een einde maken aan de
concurrentie tussen aanbieders van zorg. We gaan de zorg meer in de buurt en met
een menselijke maat organiseren, dat is fijner werken voor de medewerkers en een
stuk persoonlijker voor de mensen die afhankelijk zijn van thuiszorg.
Ouderen, zieken en gehandicapten die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen, krijgen
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een veilige woonomgeving met de
juiste zorg en/of ondersteuning op maat. Dat kan zowel thuis als in een zorginstelling.
Wij willen dat mantelzorgers en vrijwilligers meer ondersteuning krijgen.
De harde bezuinigingen op de thuiszorg worden niet door RVB gesteund. Thuis
kunnen blijven wonen als je liefdevolle verzorging nodig hebt, daar gaat het om. Om
te voorkomen dat mensen (te vroeg) naar een verpleeghuis moeten, staat RVB voor
goede thuiszorg voor iedereen die dat nodig heeft.
RVB zou graag zien dat er weer gezamenlijke huisvesting voor ouderen komt. Deze
huisvesting mag ook commercieel worden opgezet, er zijn hier landelijk genoeg
voorbeelden van. Daarbij mag de niet kapitaalkrachtige te huisvesten oudere ook niet
worden vergeten! Eenzaamheid moeten we met z’n allen bestrijden. Dit hoeft niet
altijd geld te kosten, maar kan heel goed met wat inspanning van de omgeving,
familie en de welzijnsorganisaties.
Steeds meer ouderen hebben moeite om financieel rond te komen. Met alleen
AOW of een kleine uitkering stijgen de kosten van levensonderhoud boven het
beschikbare inkomen. Senioren die langdurig van het uiterste minimum moeten
leven, dreigen in een neerwaartse spiraal te belanden. Voor deze groep wil RVB
zich inzetten. De gemeente De Ronde Venen dient het initiatief te nemen om, in
samenwerking met de sociale partners, deze groep in kaart te brengen en hun
situatie te verbeteren.
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Wat willen we bereiken:


Gezamenlijke huisvesting voor alle categorieën ouderen weer mogelijk
maken.



Langer thuis wonen mogelijk maken (maatwerk, woningsplitsing).



Beschikbaar houden en maken van woningen voor ouderen nabij
winkelcentra en dienstverlenende voorzieningen o.a. door doelgericht
toewijzen, bouwen en door woningsplitsing.



Eenzaamheid bestrijden.



Middelen vrij maken om mantelzorgers meer te ondersteunen.
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Sport
Sport heeft een belangrijke maatschappelijke, educatieve en sociale functie, niet in
de laatste plaats door de inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Sport verbroedert
en bevordert de gezondheid. Sportverenigingen zijn mede daarom de smeerolie van
de lokale samenleving.
RVB vindt sporten belangrijk, daarom moet sporten worden gestimuleerd. RVB denkt
aan ‘sporten op recept’. De huisarts of POH GGZ kan met korting vouchers
uitschrijven voor jong en oud, bijvoorbeeld 10x sporten bij een sportclub. Dit is goed
voor onze inwoners en ook voor de sportverenigingen die hiermee potentiële leden
binnen krijgen. De gemeente kan een dergelijk systeem opzetten en faciliteren.
Verenigingen maken gebruik van voorzieningen, zoals sportvelden, die worden
gefaciliteerd door de gemeente. Om de sport voor jong en oud bereikbaar te houden
met betaalbare contributies, moeten sportverenigingen ook in de toekomst niet meer
dan 1/3 hoeven bijdragen aan de kosten van velden. Sportverenigingen dienen
uiteraard gelijkwaardig te worden behandeld.
Er wordt al heel lang gesproken over de realisatie van een atletiek en landijsbaan in
onze gemeente. Wat RVB betreft wordt dit opnieuw onderzocht en verdient dit
initiatief een kans. Ook hierbij geldt de 1/3 regeling, en moet het wel financieel
haalbaar zijn en daarnaast ook rendabel worden geacht.
Onze gemeente is een waterrijke gemeente. Het verdient aanbeveling om te
onderzoeken of in samenspraak met de zwembaden en aanbieders van
zweminstructie, het schoolzwemmen weer tot de mogelijkheden kan behoren. Onder
minder draagkrachtigen zien we dat de zwemvaardigheden van kinderen achteruit
gaat en dat levert op termijn gevaarlijke situaties op. Juist in een waterrijk gebied is
preventie van levensbelang en daar horen zwemvaardigheden bij.
Tot slot, maar niet afsluitend zijn voorzieningen zoals kantines voor rekening en
risico van de vereniging. De regelgeving moet dusdanig zijn dat de vereniging
verantwoord inkomsten kan genereren, zonder de reguliere horeca te schaden. De
drank- en horecawet geldt net zo goed op de sportclub. Jongeren onder de 18
mogen geen drank en een rookvrij terrein is ook echt een rookvrij terrein.
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Wat willen we bereiken:


Sport voor iedereen (ook financieel) bereikbaar houden, zeker ook voor de
laagste inkomens.



Sporten op recept! Kortingsvouchers om zo inwoners in aanraking te brengen
met sport.



Structureel maximaal 1/3 eigen bijdrage van verenigingen in de kosten van
velden.



Realisatie atletiek- en landijsbaan.



Zwemles vergoeden voor minima en herintroduceren van schoolzwemmen.
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Jeugd
Als we de jeugd aan De Ronde Venen willen binden, moeten we ze niet alleen een
toekomst kunnen bieden, maar ook een prettig heden. Samen met jongeren moeten
initiatieven worden ontplooid om een goede invulling van hun vrije tijd te
faciliteren. De dorpshuizen moeten hierbij een actievere rol gaan spelen.
Het dorpshuis is er niet alleen voor de klaverjasclub, maar ook voor jongeren.
De Jongerenadviescommissie (JAC) speelt een belangrijk rol in de gemeente.
De JAC geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die jongeren in
de gemeente aangaan. De gemeente dient dan ook de JAC steeds als een
belangrijke adviespartner bij haar besluitvorming op het gebied van jongeren te zien
en te horen, en op basis daarvan invulling te geven aan haar jongerenbeleid.
Voor de jongste jeugd willen wij meer speeltuinen en speelruimtes in de gemeente.
Buurten en wijken die zich daartoe organiseren kunnen budget krijgen om hiermee
iets te doen en daarvoor te zorgen. Alle bestaande speelmogelijkheden dienen beter
te worden onderhouden en verzorgd.
Op het moment dat er een serieuze vraag is naar een hangplek, ook wel een
jongerenontmoetingsplek (JOP) genoemd, moet er in samenspraak met de jongeren
en de omgeving worden gezocht naar een geschikte plek en de juiste invulling
daarvan om zo overlast te voorkomen.
Voor de ‘oudere’ jongeren is woonruimte een groot probleem. Om deze groep voor
de gemeente te behouden is het noodzaak de kansen op het vinden van woonruimte
te vergroten. Starterswoningen creëren moet een hoge prioriteit, zowel huur als
koop. Splitsing van woningen (er zijn in onze gemeente bijna 6000 eenpersoons
huishoudens) willen wij mogelijk maken. Ruimte voor bouwen is beperkt, waardoor
de aandacht moet worden verlegd naar de huidige woningvoorraad.
Speciale aandacht is nodig voor jeugd in problematische gezinsomstandigheden, die
tussen wal en schip dreigen te raken, omdat zij buiten alle regelingen vallen. Dit is op
te lossen door maatwerk waarbij de gemeente financiële ondersteuning biedt, en de
zorg toevertrouwd aan professionals.
Werkgelegenheid voor jongeren/ stages binnen de gemeente promoten. Lokaal
aanbesteden biedt ook kansen voor onze jongeren en stagiairs. De gemeente kan
hun kennis en ervaring goed benutten door jongeren te vragen om mee te denken
over gebied gebonden thema’s en hiervoor met oplossingen te komen. Op deze
wijze krijgen jongeren kansen en hoeft de gemeente minder dure consultants in te
huren. Gemeente draagt zorg voor de studiepunten die studenten kunnen inzetten.
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Wat willen we bereiken:


Samen met jongeren oplossingen bedenken voor vrije tijdsbesteding.



Bij bouw van huizen minimaal 30% betaalbare huur- en koopwoningen.



Het splitsen van woningen mogelijk maken.



Maatwerk voor jongeren in problematische gezinsomstandigheden.



Kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten door hen lokaal stages
aan te bieden en gedurende hun studie ervaring op te laten doen waarvoor zij
studiepunten kunnen krijgen.
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Onderwijs
Goed onderwijs op een fijne school is heel belangrijk. Door de vergrijzing en de
afname van het aantal kinderen krijgen de scholen in De Ronde Venen steeds
minder leerlingen. Om het leerlingenpeil toch op niveau te houden, kan de gemeente
het op diverse terreinen aantrekkelijk(er) maken om jonge mensen ertoe te bewegen
te blijven wonen in onze gemeente door te zorgen voor passende en betaalbare
woningen voor gezinnen.
Indien haalbaar verdient ieder kind in het dorp zijn/haar eigen basisschool die past bij
de talenten van het kind. Het valt niet uit te sluiten dat we af en toe we om gelijkheid
te creëren, wat ongelijk moeten verdelen. Gelukkig hebben we ook meerdere
mogelijkheden in de regio om middelbaar onderwijs op verschillende niveaus te
volgen. Prettig en veilig naar school gaan is de start van een evenwichtig leven. RVB
heeft waardering hoe veel scholen hun duurzaam onderwijs hebben opgepakt en
samen werk maken van diversiteit en inclusie in het onderwijs.
Het realiseren van techniekonderwijs bij het VLC zal onze jeugd meer doen kiezen
voor techniek, kan leerkrachten aan een baan helpen en is goed voor het
bedrijfsleven. Een win-win situatie, zodat ook het aantal arbeidsplaatsen van het VLC
in stand kan blijven. Het bedrijfsleven in onze gemeente snakt naar technisch
geschoolde mensen. De succesvolle Techniek Driedaagse (mede mogelijk gemaakt
door lokale ondernemers en het A&O-fonds Techniek) is een goed initiatief dat moet
blijven bestaan.
Met het oog op de huisvesting van de diverse scholen: nieuwbouw is niet meer
noodzakelijk als gebruik wordt gemaakt van elkaars gebouwen. Er dient integraal
naar oplossingen te worden gekeken. Leegstaande schoolgebouwen kunnen ook
een andere bestemming krijgen. Ze kunnen worden omgebouwd tot woningen of
worden aangewend voor maatschappelijke doeleinden zoals maatschappelijke
opvang of beschermd of begeleid wonen. O.B.S. De Pijlstaartschool uit Vinkeveen
barst uit haar voegen, hier dient met breed draagvlak een oplossing voor te worden
gezocht.
Wat willen we bereiken:


Geen nieuwbouw scholen meer, maar samenwerking scholen.



Leegstaande schoolgebouwen benutten voor sociale woningbouw of
maatschappelijke doeleinden.



Kennisuitwisseling tussen VLC, bedrijven en gemeente.



Realiseren en verbeteren breed techniekonderwijs in de gemeente.
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Werken / Economie
Wat voor gemeente wil De Ronde Venen zijn? Onze gemeente is heel dynamisch,
elk dorp heeft zijn eigen karakter. RVB wil de kansen pakken van de grote stad, maar
de polder behouden. Samen met ondernemers wil RVB een beter
ondernemersklimaat in de gemeente. De gemeente kan zowel letterlijk als figuurlijk
de ruimte bieden om de kennis en initiatieven vanuit het bedrijfsleven te stimuleren
en te benutten.
Om de lokale arbeidsmarkt te stimuleren dienen vraag en aanbod goed op elkaar
worden afgestemd. Dat kan door een actieve samenwerking tussen de gemeente en
het bedrijfsleven waarbij volop gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise.
Een vergunningsaanvraag dient snel te worden opgepakt en te worden verwerkt. De
afhandeling van aanvragen bij de ODRU gaat op dit moment veel te langzaam. Dat
moet sneller. Een vast aanspreekpunt, een accountmanager zou, voor de aanvragen
die de gemeente zelf afhandelt, de norm moeten zijn. Als het goed is blijven dan dat
soort aanvragen ook niet te lang liggen. Als het goed is vallen dergelijke aanvragen
dan niet meer buiten de termijn/zal op deze wijze termijnoverschrijding vermeden
worden en blijven dan dat soort aanvragen ook niet onnodig lang liggen. De
ondernemer krijgt sneller helderheid zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit in de
beoordeling van de aanvraag.
De gemeente moet ervoor zorgen dat bestaande industrieterreinen efficiënter worden
benut. Een herschikking en uitbreiding van het industrieterrein in Mijdrecht is zeer
wenselijk. Zodra bedrijven verhuizen vanuit de randen van het dichtst bij de
dorpskernen gelegen bedrijventerreinen(en), kan daar betaalbare woningbouw
worden gerealiseerd.
Bij een bewezen behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen moet duurzaam en
energieneutraal gebouwd worden. Ondernemers mogen nooit worden gedwongen
om zonnepanelen op hun daken te leggen of anderszins op extra hoge kosten, zoals
ophoging van de verzekering vanwege de klimaat neutrale aanpassingen, worden
gejaagd.
In een deel van de buitengebieden van De Ronde Venen en rondom de Vinkeveense
Plassen blijft men nog steeds verstoken van snel internet. Dit is onacceptabel. Snel
internet is een voorziening, die als gevolg van het vele thuiswerken, het
(thuis)onderwijs en de vele agrarische bedrijven in het buitengebied die hier voordeel
van hebben nog belangrijker geworden. De gemeente moet zich inzetten om snel
internet in het buitengebied te realiseren.
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Winkels en detailhandel horen niet thuis op het industrieterrein. Dit is onwenselijk en
dient te worden voorkomen. In de winkelcentra moet de bestaande samenwerking
met de detailhandel worden versterkt. Winkeliers en ondernemers mogen zelf
bepalen wanneer zij open zijn, dus ook op zondag.
Aan het bedrijfsleven kan meer ruimte worden geboden door de regelgeving niet als
beperkend maar als kansen biedend te interpreteren en door het door ontwikkelen
van een effectieve, meedenkende en samenwerkende gemeente, met aandacht voor
ondernemen en de arbeidsmarkt. Daar hoort ook lokaal aanbesteden bij. De
gemeente moet er met haar beleid voor zorgen dat er zoveel mogelijk lokaal wordt
aanbesteed.
Ondernemers hebben net als iedereen een verantwoordelijkheid voor het
maatschappelijk welbevinden van onze inwoners. Daarom nemen zij deel in het
participatieprogramma en maken zij veelvuldig gebruik van het
samenwerkingsverband Werkcentrum. Het Werkcentrum kan met echte
accountmanagers samen werken om mensen in de bijstand weer aan het werk te
helpen. Wat RVB betreft blijft het werkcentrum waar het is.
De tweede, door de huidige coalitie (CDA, VVD en D66) voorgestelde, OZBverhoging voor ondernemers moet opnieuw tegen het licht worden gehouden. Als het
mogelijk is moet deze verhoging worden teruggedraaid.
Wat willen we bereiken:


Open en proactieve samenwerking tussen gemeente en ondernemers.



Snellere doorlooptijd bij vergunningaanvragen.



Deels terugdraaien voorgestelde OZB verhoging voor ondernemers.



Uitbreiding en herstructurering van bedrijventerreinen.



Meer initiatieven om mensen aan werk te helpen.



Meer middelen voor ondernemersloket.



Aantal parkeerplaatsen berekend op basis van de aantoonbare behoefte.
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Recreatie
Recreatie is goed voor onze hele gemeente. Er zijn volop mogelijkheden om te
recreëren. Elk dorp heeft zo zijn eigen unieke kwaliteiten. Je kan wandelen, fietsen,
varen en verder nog op allerlei andere wijzen heerlijk recreëren in onze gemeente.
RVB wil deze mogelijkheden verder verbeteren en recreatie gaat wat RVB betreft
ook hand in hand met natuur.
Er dient snel een bestemmingsplan Vinkeveense Plassen te komen, waarbij een
afgewogen invulling wordt gegeven aan alle aspecten die bij de realisatie van de
plannen voor dat gebied meespelen. Dat is ingewikkeld, maar wél mogelijk, zeker als
we recreatie en natuur daarbij hand in hand laten gaan. Inzet moet zijn dat de
bestaande bebouwing zoveel als mogelijk mag blijven. Legakkereigenaren moetenwaar mogelijk en onder handhaafbare voorwaarden - passende
bebouwingsmogelijkheden krijgen, met daarbij de verplichting om het
cultuurlandschap in stand te houden en de beschoeiing te onderhouden.
Ondernemers dienen de ‘ruimte’ krijgen om te blijven ondernemen, dit willen wij ook
in bestemmingsplan Vinkeveense Plassen verankerd zien.
Samenwerking tussen ondernemers en gemeente zet De Ronde Venen als
toeristische gemeente echt op de kaart. Verblijfsrecreatie, zeker als overloop vanuit
Amsterdam willen wij als speerpunt terugzien om jaarrond inkomsten te genereren.
Op dit moment zijn er te weinig aanlegmogelijkheden rondom de Vinkeveense
Plassen, winkeliers horen beter bereikbaar te zijn. Een nieuwe, extra botenhelling is
zeer wenselijk. De botenhelling bij de Boei in Vinkeveen weer kunnen laten
gebruiken, zal helpen.
RVB wil een aanbesteding voor de Klinkhamerlocatie uitschrijven, het is zonde dat er
nu niets met deze locatie gebeurt. Betaald parkeren bij eiland 4 zal de
parkeeroverlast verhelpen. Eiland 4 is ook goed per fiets bereikbaar, gezinnen
kunnen dan met de auto naar eiland 1. Er dient één eiland geschikt te worden
gemaakt en te worden aangewezen waar ook honden mogen komen, en dat ook in
de winterperiode.
Wij willen dat de toeristenbelasting voor 100% wordt ingezet voor recreatie en niet
als sluitpost voor de begroting wordt aangewend. De doorvaart van bruggen moet
gratis blijven en het liefst moeten die bruggen ook langer open blijven. RVB wil voorts
graag de doorvaart bij De Heul in Vinkeveen realiseren.
Een vaarvignet of soortgelijke voorziening kan er aan bijdragen bestaande
voorzieningen in stand te houden. Het heeft echter alleen zin om een vaarvinget in te
voeren als invoering en uitvoering daarvan meer oplevert dan het kost. Er kan ook
worden gekeken naar ‘sluisgeld’ en de tarieven daarvan.
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Het vissen als recreatieve inkomstenbron staat onder druk door het voedselarm
water voor de vissen. Herijking van de waterkwaliteit en de visstand zijn dan ook
noodzakelijk, evenals de bestudering van het herstel daarvan. De goeden mogen
niet onder de kwaden lijden, tegen nachtelijke stropers moet worden opgetreden.
RVB ziet hierin een rol voor onze boswachter om voorlichting te geven aan de
gemeente maar ook handhaving op de Vinkeveense Plassen en Waternet.
Dorpshuizen dienen toekomstbestendig te zijn, dat houdt volgens RVB idealiter in dat
men de eigen broek op moet kunnen houden. Maatschappelijke activiteiten kunnen
echter niet voor commerciële tarieven worden ontplooid en er zijn niet altijd
rendabele openingstijden. Dit neemt niet weg dat er meer initiatieven te ontplooien
zijn, waarmee maatschappelijke meerwaarde wordt behaald. Daarop moet door de
dorpshuizen ook worden ingezet; dat mag van de exploitant ook worden verwacht.
Daarmee heeft de samenleving en een dorp echt iets aan het dorpshuis.
Wat willen we bereiken:


Samenwerking gemeente en ondernemers om de gemeente als recreatieve
en aantrekkelijke gemeente op de kaart te zetten.



Stimuleren jaarrond recreatie en inzetten op moderne verblijfsrecreatie.



Snel een bestemmingsplan Vinkeveense Plassen



Toeristenbelasting aanwenden voor recreatie.



Doorvaart de Heul realiseren.



Herijken waterkwaliteit.
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Verkeer en vervoer
Het wegenonderhoud hoort gericht te zijn op de veiligheid van alle
verkeersdeelnemers - dus ook fietsers en voetgangers - en met speciale aandacht
voor gehandicapten en ouderen. Gevaarlijke situaties moeten met voorrang worden
aangepakt. Ook de veiligheid rond scholen is heel belangrijk. Een goede en veilige
bereikbaarheid binnen de dorpen is van groot belang.
De N201 is de drukste provinciale weg in Nederland. Het doortrekken van de bocht
bij de Shell verbetert de doorstroming en maakt woningbouw en uitbreiding van het
industrieterrein op de vrij gekomen locatie mogelijk.
Veiling-vrachtvervoer moet dwingend geadviseerd worden de A9 te gebruiken om de
N201 te ontlasten. De aanpak van de aansluiting N201 bij de A2 dient eindelijk eens
verbeterd te worden, teneinde de bereikbaarheid van onze gemeente te vergroten.
De Ronde Venen moet inzetten op verbreding van de brug bij Loenersloot richting
Hilversum. Dit zal de doorstroming sterk verbeteren.
De laatste tijd vinden zeer veel ernstige ongelukken plaats op en rond de N201. RVB
vraagt zich af wat hier de oorzaak van is, dit dient te worden onderzocht. Het is een
taak van de provincie om in samenspraak met de gemeente de verkeersveiligheid op
en rond de N201 zo snel mogelijk doch uiterlijk zomer 2022 te verbeteren.
Met de komst van de woningen in Marickenland loopt de Industrieweg in Mijdrecht
steeds vaker in beide richtingen helemaal vol. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties
voor fietsers, maar ook voor bestuurders bij het afslaan van de Industrieweg naar
een zijweg. RVB zou graag willen onderzoeken of het verplaatsen van het fietspad
langs de Industrieweg een herinrichting van het gebied kan bijdragen aan een
oplossing van dit probleem. Er kan dan van Mijdrecht naar Vinkeveen en andersom
een fietsverbinding via het Bellopad worden gerealiseerd, uiteraard met behoud van
de looproutes.
Handhaving van regels over parkeren en snelheid heeft hoge prioriteit. Parkeren in
de gemeente dient gratis te blijven. Betaald parkeren alleen in directe en
aantoonbare relatie tot recreatie zou wat RVB betreft kunnen worden ingevoerd.
De parkeernormen bij bouwplannen moeten worden aangepast aan de situatie per
dorp, waardoor daarin ook maatwerk ontstaat.
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Daar waar het nodig en mogelijk is, dient vrachtverkeer in de dorpen worden
geweerd of omgeleid. Bij de aanvraag van bouwvergunningen moet rekening worden
gehouden met de fysieke draagkracht van de wegen. Schade hoort te worden
verhaald op de partij die schade aanbrengt. Aan afvalverwerkers wordt gevraagd
rekening te houden met onze fietsende schoolkinderen. Onze verkeerssituatie op
met name smalle wegen rondom scholen, geeft aanleiding om de rijtijden te
verleggen naar de uren tussen 9uur en 15uur, of na 17.00uur.
Het openbaar vervoer moet verbeterd d.m.v. een busverbinding tussen Mijdrecht en
station Abcoude, welke loopt via de Vinkeveense Plassen. Het station in Abcoude
moet blijven. Dit station is van groot belang voor het dorp Abcoude.
Vanuit Uithoorn zijn alle omliggende plaatsen goed bereikbaar. Het openbaar vervoer
kan veel beter tussen De Ronde Venen en Uithoorn. Er wordt de laatste jaren
gesproken over het doortrekken van de tram van Uithoorn naar Mijdrecht, RVB is
hier een groot voorstander van.
Het openbaar vervoer van en naar de regio Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop,
Hilversum is op dit moment onder de maat. Jongeren hebben hier last van als zij
willen reizen voor hun studie en bedrijven hebben hier last van omdat zij hierdoor
lastiger werknemers naar De Ronde Venen kunnen krijgen. Onze gemeente moet op
het aspect openbaar vervoer niet alleen samenwerken met de provincie NoordHolland en Utrecht, maar ook met Zuid-Holland.
Wat willen we bereiken:


Betere verkeersveiligheid met speciale aandacht voor de schooljeugd en
ouderen.



Aanpakken onveilige verkeerssituaties, drempels daar waar nodig.



Aanpakken aansluiting N201 met de A2. Brug Loenersloot richting Hilversum
moet verbreed worden.



Station Abcoude moet blijven.



Tramlijn van Uithoorn doortrekken naar Mijdrecht.



Openbaar vervoer tussen de dorpen op maat.



Aansluiting van bussen op NS-station Abcoude via Vinkeveense Plassen.



Handhaving snelheid- en parkeerovertredingen.



Parkeernormen aanpassen aan de situatie per kern.
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Duurzaamheid en milieu
Dat het klimaat verandert staat vast. Wij begrijpen dat hier iets aan gedaan moet
worden. Wat we niet moeten doen is hierin doorslaan. Het is niet zo dat de postzegel
die De Ronde Venen heet het verschil gaat maken. RVB wil een nuchter en
realistisch klimaatbeleid en geen doorgeslagen klimaatambities. Mensen die het geld
van anderen uitgeven, moeten zich voortdurend afvragen of hun plannen haalbaar
en betaalbaar zijn.
De Ronde Venen heeft een prachtig landschap en RVB wil dit graag zo houden. RVB
wil geen windmolenwoeker in onze mooie gemeente. RVB is tegen het plaatsen van
windturbines in onze gemeente en zal zich hier altijd tegen blijven verzetten.
Zonnevelden kunnen, mits op een geschikte plek, een bijdrage leveren aan de
opwek van klimaat neutrale energie. Het landschap mag hierdoor echter niet vervuild
worden.
Huiseigenaren mogen nooit gedwongen worden om hun woning aardgasvrij te
maken. Het is goed dat nieuwbouwwoningen gasloos worden opgeleverd. RVB wil
zich richten op klimaatadaptatie, waaronder o.a. isolatie van huizen, installatie van
warmtepompen en het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Hiermee is de
meeste ‘winst’ te behalen voor milieu en klimaat, maar ook voor onze inwoners.
Het mooist zou natuurlijk zijn wanneer ieder huishouden of bedrijf binnen afzienbare
tijd om te beginnen zelf genoeg stroom kan opwekken om in de eigen elektriciteit
behoefte te voorzien. Maar dan moet het stroomnetwerk deze verandering ook wel
aankunnen. Dat is voorlopig nog niet het geval.
Een voorbeeld van duurzaam investeren door de gemeente is het vervangen van
traditionele lampen door LED lampen bij het onderhoud van de straatverlichting.
Het afvalscheidingsprogramma moet opnieuw worden bezien. De verwerking van
afval moet daarbij anders worden benaderd. Afval dient te worden gezien als een
grondstof waar een verdienmodel aan kleeft. Afvalscheiding moet derhalve worden
beloond met een lage afvalstoffenheffing. Het onverstandige afvalplan van Diftar
(tariefdifferentiatie) zoals dat nu wordt gehanteerd moet in ieder geval in de
prullenbak. Inwoners laten per kilo en/of leging is een slecht idee. Er is geen stijging
van de lokale belasting nodig voor een beter afvalplan.
De kwaliteit van het recreatiewater mag niet ten koste gaan van bestaande flora en
fauna. Deze steeds verdergaande verarming van het water gaat ten koste van de
visstand, de vissenpopulatie, en dus ook van het sportvissen, een belangrijke vorm
van recreatie voor onze gemeente.
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Het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS) moet alleen daar liggen waar deze
een toegevoegde waarde heeft voor de natuur en mag niet ten koste gaan van
economie en wonen. RVB heeft respect voor de boeren en wil aandacht en steun
voor onze boeren, zeker m.b.t. de nieuwe plannen m.b.t. gedwongen uitkoop.
Het aantal stroomlaadpalen kan worden uitgebreid, maar alleen in samenspraak met
inwoners in de wijk zelf. Er kan ook gekeken worden of er ‘tank’ gebieden binnen de
gemeente kunnen worden aangewezen voor het plaatsen van meerdere
stroomlaadpalen bij elkaar.
Hoewel Schiphol een belangrijke werkgever is voor onze inwoners , vinden we dat
het vliegverkeer niet (nog meer) overlast mag veroorzaken voor onze inwoners.
Kernenergie maakt de opwek van energie d.m.v. windturbines en grootschalige
zonnevelden niet langer noodzakelijk vanaf het moment dat een kernenergie centrale
in werking kan worden gesteld. De Ronde Venen zou binnen de provincie, indien
daar draagvlak voor bestaat kunnen inzetten op de opwek van kernenergie en dus
plaatsing van een kerncentrale ( in de provincie Utrecht). Een kerncentrale levert net
zoveel energie als zo'n 160 windturbines. Kernenergie neemt dus veel minder ruimte
in dan andere energiebronnen.
Wat willen we bereiken:


Een nuchter en realistisch klimaat beleid.



Geen windturbines in De Ronde Venen.



Niet gedwongen van het aardgas af. Eerst beter isoleren en met behulp van
andere zaken woningen zelfvoorzienend maken.



Aardgas blijven gebruiken totdat er andere alternatieven beschikbaar zijn.
Geen stijging van de woonlasten door onrealistische klimaatambities.



Grootschalige zonnevelden alleen plaatsen als het elektriciteitsnetwerk dit
aankan en op geschikte plaatsen.



Als eerste inzetten op isolatie van de slechtst geïsoleerde woningen.



Bij de provincie inzetten op de realisatie van een kerncentrale.
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Financiën
Door efficiënt samen te werken met inwoners en ondernemers en zich te beperken
tot kerntaken en – verantwoordelijkheden kunnen de kosten van de gemeente voor
beleidsvorming worden teruggebracht.
Het door RVB geïnitieerde investeringsplafond en matching van leningen aan
investeringen moet worden vervolgd en heeft de basis gelegd voor een financieel
solide gemeente. Investeren met als enige reden dat we nu eenmaal eigen
vermogen hebben is niet verantwoord. Ook in deze tijd kun je een euro maar één
keer uitgeven. Daarom: geen loze beloften, die veel geld kosten, en geen onnuttige
acties. Dan hoeft de OZB dus niet omhoog.
Leges en gemeentelijke heffingen mogen uitsluitend kostendekkend zijn. De
huisvesting van de gemeente moet efficiënt en doelmatig zijn. Er dient duidelijkheid
over de toekomst van het gemeentehuis te komen. Dat moet doordat dit met een
voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Geen
achterkamertjesbouwcommissie. Gebruik van panden buiten het gemeentehuis is
mogelijk, mits de publieksfunctie onaangetast blijft of verbeterd wordt.
De wijze van de belastinggaring door de gemeenschappelijke regeling Amstelland is
voor RVB een grote zorg. Dit kan en moet echt veel beter, er zijn nu veel te veel
klachten. Indien verbetering niet lukt en wanneer deze regeling in 2022 slecht blijft
scoren, willen wij deze in 2023 beëindigen. Hondenbelasting moet direct worden
afgeschaft, de baten wegen niet op tegen de kosten van inning.
Wat willen we bereiken:


Handhaven en uitbreiden van het door RVB geïntroduceerde solide financiële
systeem.



OZB alleen omhoog met de inflatiecorrectie en verder alleen wanneer
inwoners willen dat het serviceniveau stijgt.



Herijking belastinggaring door Amstelland.



Afschaffing hondenbelasting.
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Openbare orde, leefomgeving en veiligheid
Regels zijn een noodzakelijk smeermiddel voor een goed functionerende
samenleving. Te veel regels gooien zand in de motor. Horeca, sportverenigingen,
inwoners en ondernemers hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid die zij samen
met de gemeente vorm en inhoud moeten geven.
Het vergroten van de veiligheid is belangrijk. Cameratoezicht kan een goed middel
zijn om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten, maar dit mag niet ten
koste gaan van de privacy. Wij willen liever meer blauw op straat. Uitbreiding van
capaciteit om de zichtbaarheid van politie en handhavers te vergroten is hierbij
noodzaak. Er moet gericht worden ingezet op handhaving daar waar de overlast het
grootst is. Bijvoorbeeld in de zomer op de Vinkeveense Plassen als er te hard
gevaren wordt of als er ergens buitensporig veel overlast is van harde muziek.
Door te investeren in vaste wijkagenten worden ‘problemen achter de voordeur’ en
verstorende verwarde personen sneller gesignaleerd. Meer blauw op straat is een
betere oplossing dan alleen maar camera’s ophangen. Voor het terugdringen van
zwerfafval op voor de gemeente bekende plekken, zou inzet van seizoensgebonden
straatcoaches effectief kunnen zijn. Betrokkenheid bij de leefomgeving moet worden
gestimuleerd, om prettig te wonen.
Handhaving van regels draagt bij aan prettig wonen en leven in een veilige, schone
omgeving. RVB is een groot voorstander van verkeersveiligheid in de dorpskernen
en ziet dan ook een preventieve taak weggelegd voor politie om voorlichting te geven
over goede fietsverlichting, maar ook over alcohol in het verkeer. De gemeente moet
extra geld uitgeven aan voorlichting over de risico's van het gebruik van alcohol en
drugs
De openbare ruimte, groen, straten en wegen moeten deugdelijk onderhouden
worden. Door slimmere inzet van middelen (en zo nodig extra gelden) moeten
inwoners nog trotser op hun leefomgeving worden. Daar waar mogelijk moeten
inwoners de mogelijkheid krijgen samen inrichting en onderhoud van de openbare
ruimte ter hand te nemen, waarvoor zij vanuit de gemeente middelen krijgen.
Inwoners kunnen en mogen zelf bepalen of ze vuurwerk willen afsteken. Een lokaal
vuurwerkverbod is een slecht idee. Vuurwerk kopen en afsteken stopt niet bij
gemeentegrenzen. De coffeeshop in Mijdrecht in de huidige vorm dient te blijven. De
functie van de coffeeshop wordt op dit moment op een zorgvuldige wijze in onze
gemeenschap ingepast, zonder dat deze overlast oplevert voor onze inwoners en
bedrijven.
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Wat willen we bereiken:


Het vergroten van het veiligheidsgevoel.



Meer blauw en zichtbare handhaving op straat.



Meer handhaving, óók op snelheid- en parkeerovertredingen.



Meer aandacht voor het groenonderhoud.
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