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› Voorwoord…
Harderwijkers en Hierdenaren,
Misschien herken je het wel. De trots die je voelt als je door onze mooie binnenstad loopt. Als je ziet dat
de woningen in het Waterfront verrijzen. Als je geniet van de mooie natuur, de Veluwe en onze randmeren.
Of wanneer je anderen vertelt over Harderwijk en Hierden.
De stad die al eeuwenlang bekend staat om haar handelsgeest, al als Hanzestad zo te werk ging. Altijd
toekomstgericht. Maar waar ook wel geklaagd wordt, over parkeren, de openingstijden van de winkels, het
groenonderhoud of de bereikbaarheid.
De VVD stroopt al jaren de mouwen op, en blijft werken aan de toekomst van Harderwijk en Hierden. Omdat wij 1 passie hebben; het altijd mooier willen maken van onze stad. Waar iedereen gelukkig kan wonen
in zijn wijk, in een mooie en veilige omgeving. Waar al onze inwoners zoveel mogelijk vrijheid hebben
om hun leven in te richten zoals zij dat willen. Waar we op een positieve manier met elkaar leven. Vanuit
diezelfde handelsgeest als in de Hanzetijd.
Ook de komende jaren wil de VVD zich inzetten voor Harderwijk en Hierden. Op de optimistische manier
die bij ons past. Waar we altijd naar de kansen kijken. En niet teveel praten, maar het vooral doen.
Dat gaat heus niet altijd goed, maar zolang wij met elkaar blijven aanpakken, en alles doen voor Harderwijk en Hierden zal iedereen nog trotser worden op onze mooie stad.
De afgelopen jaren zijn wij bij veel mensen langs de deuren geweest, in plaats van te vergaderen op het
stadhuis. Uit die gesprekken hebben wij veel opgehaald, wat wij hebben verwerkt in ons verkiezingsprogramma.
Ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, is ons plan voor Harderwijk en Hierden voor de komende jaren. Maar het is vooral jouw Harderwijk en jouw Hierden. Een vrije,
veilige en welvarende stad, waarin jij de ruimte krijgt om iets van je leven te maken. En daar draagt de
VVD graag een steentje aan bij!
Christianne van der Wal - Zeggelink

Lijsttrekker VVD Harderwijk - Hierden
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Ik wil leven in een omgeving…
1.

…Waar het prima leven is

1.1

…Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is meer dan een stapel stenen. Het is je thuis: de plek waar je je veilig en prettig voelt. Wij willen
dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden in Harderwijk en Hierden en dat
doorstromen makkelijk mogelijk is.
De VVD wil het volgende realiseren:
■ Genoeg betaalbare koopwoningen voor starters;
■ Het eendengebied aan de Parallelweg ontwikkelen tot woningbouw, waaronder bijvoorbeeld
Tiny Houses;
■ Het verplaatsen van bedrijventerrein Overveld naar bedrijventerrein Lorentz;
■ Vrije kavels voor inwoners die zelf willen bouwen;
■ Een duidelijke focus van de commissie ruimtelijke kwaliteit/ welstand is erfgoed, monumenten
en beeldkwaliteit. Zij toetst gebieden zoals de historische binnenstad en het buitengebied van
Hierden en andere gebieden waarop een zogenaamde zware welstandstoets van toepassing is.
De toetsing voor gebieden met een lichte welstandstoets wordt afgeschaft;
■ Ruim baan voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen die gericht zijn op ouderen die zorg op
maat nodig hebben. Voorbeeld: vriendengroepen die samen willen bouwen, samen op het erf,
kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen;
■ In de wijk Drielanden-Harderweide willen wij experimenten toestaan met flexibele woningbouw
en woonvormen, voor bijvoorbeeld levensbestendig kunnen wonen of ondernemerschap aan huis;
■ Om de wachtlijst voor een huurwoning te bekorten zetten wij in op doorstroming;
■ Digitale beschikbaarheid van regels per bestemmingsplan in duidelijke taal, zodat huiseigenaren
makkelijker zien wat de mogelijkheden zijn om hun woning te veranderen.

De sociale huurwoning is alleen voor mensen die deze echt nodig hebben.
De sociale huurwoning vervalt als iemand meer verdient. Verhuizen is wat ons betreft niet
nodig. De sociale huurfunctie wordt toegewezen aan een persoon en niet aan een vast
adres. Hierdoor kan continu geschoven worden met het label ‘sociale huur’ per adres, en
komt er flexibiliteit in de woningvoorraad. De VVD blijft inzetten op een verdeling van 25%
- 75% .
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1.2

…Waar je prettig kunt leven

De plek waar je woont hoort de plek te zijn waar je je veilig en prettig voelt. Een schone, nette en veilige
omgeving, met goede voorzieningen en veel ruimte om je leven in te vullen zoals je dat prettig vindt.
Daarnaast gunnen we onze inwoners een gezellige binnenstad en plezier van onze mooie Randmeren,
de bosrijke Veluwe en fijne woonwijken. De afgelopen jaren is de VVD veel in gesprek geweest met onze
inwoners in de verschillende woonwijken. Overal waar wij zijn geweest viel het op dat onze inwoners over
het algemeen heel erg tevreden zijn, en met heel veel plezier in Harderwijk en Hierden wonen! Toch zijn er
altijd punten van aandacht die wij graag oppakken.
In de wijk Stadsweiden:
■ Herinrichting van de bestrating, oplossen van parkeerproblematiek en uitdagende speelvoorzieningen voor kinderen van verschillende leeftijden;
■ Verbeteren van de verkeersveiligheid;
■ Geluidsschermen langs de A28;
■ Groenvoorziening op een goed onderhoudsniveau.
In het dorp Hierden:
■ Speciale aandacht voor de wisselende voorrangssituatie en de verkeersveiligheid op de
Molenweg;
■ Veilige oversteek nabij de huisartsenpraktijk aan de Zuiderzeestraatweg;
■ De Dorpshuisweg is een smalle straat, met verkeer richting het dorpshuis en de voetbal-		
vereniging. Voor een veilige situatie willen wij op de Dorpshuisweg eenrichtingsverkeer;
■ Behoud van het landelijke karakter in Hierden;
■ Verlichting verbeteren rondom de Zuiderzeestraatweg;
■ Het verbeteren van de verkeersveiligheid op landweggetjes in De Enk;
■ Goed openbaar vervoer en aansluiting, ook op station Nunspeet.
In de Binnenstad:
■ Meer aandacht voor woongenot, door voldoende verticaal groen en uitdagende speeltoestellen
voor kinderen;
■ Voldoende ruimte voor festivals, naast de prachtige evenementen die er al georganiseerd
worden;
■ De Vuldersbrink past niet in de beeldkwaliteit van de binnenstad. Daarom zetten wij in op een
volledige herontwikkeling van de Vuldersbrink. Uitgangspunten hierbij zijn een aantrekkelijk 		
winkel-, horeca en woongebied dat past bij de huidige denk- en tijdgeest;
■ Herbouw van de historische Luttekepoort herstelt/ doet recht aan de nostalgie van weleer;
■ Het vinden van een gezonde balans tussen ondernemen, wonen en regionale evenementen. Een
charme van de binnenstad is de constante bedrijvigheid, tegelijk kan deze bedrijvigheid, bij voor
beeld door overlast van evenementen of laden/ lossen op gespannen voet staan met woongenot.
Om de juiste balans te vinden is een zorgvuldige en tijdige communicatie tussen binnenstadbewoners en gemeente essentieel;
■ Uitstraling binnenstad verbeteren door mooiere en passende bestrating in omgeving kernwinkel
gebied;
■ Op het stadsstrand genieten vele inwoners en bezoekers van hun vrije tijd. Daarom willen wij het
strand vergroten door uitbreiding van het stadsstrand en de voorzieningen zoals een waterskibaan, speelvoorzieningen etc.

6

In de wijk Frankrijk:
■ De huidige aanpassingen ter verbetering van de verkeersveiligheid aan de Krommekamp zijn
onvoldoende. De VVD wil een structurele oplossing;
■ Veiligere fietsoversteken in de wijk en de overzichtelijkheid vergroten;
■ Ambulante handel voor meer keuze in producten nabij winkelcentrum;
■ Het groenonderhoud moet beter.
In de wijk Drielanden:
■ Als gevolg van woninginbraken of autokraken wordt op korte termijn en flexibel extra inzet
gerealiseerd van mobiele camera’s en capaciteit;
■ Geluidsschermen langs de A28;
■ Een bootcampcircuit;
■ Een weekmarkt in Drielanden nabij het wijkwinkelcentrum.
In de wijk Stadsdennen:
■ Een oplossing voor de parkeerproblematiek rondom de wijkwinkelcentrum;
■ Maatregelen om vandalisme en criminaliteit te voorkomen nabij het winkelcentrum;
■ De verkeerssituatie van het kruispunt Alberdingk Thijmlaan / Vondellaan verbeteren;
■ Voldoende speelvoorzieningen voor de kinderen;
■ Extra aandacht voor zwerfvuil en hondepoep op straat;
■ Het groenonderhoud moet beter.
In wijken Wittenhagen en Tinnegieter:
■ Verkeersveiligheid van de Wittenhagen verbeteren;
■ Geluidsschermen aan de A28 van de Reindwardtlaan tot en met de Randweg;
■ Voldoende speelvoorzieningen voor de kinderen;
■ Extra aandacht voor zwerfvuil en hondepoep op straat;
■ Het groenonderhoud moet beter;
■ Voldoende aandacht van politie voor de omgeving van het AZC.
In de wijk Zeebuurt:
■ Aandacht voor de bestrating in de buurt;
■ Voldoende speelvoorzieningen voor de kinderen;
■ Zo weinig mogelijk overlast van "De Harder";
■ Het behoud van de supermarkt nabij "De Harder";
■ Strenge afspraken met Mac Donalds over zwerfvuil in de omgeving;
■ Het groenonderhoud moet beter.
In de wijk Slingerbos:
■ Geluidsschermen langs de A28;
■ Voldoende speelvoorzieningen voor de kinderen;
■ Extra aandacht voor zwerfvuil en hondepoep op straat;
■ Het groenonderhoud moet beter.
In de wijk Waterfront:
■ Wat de VVD betreft mag deze nieuwste woonwijk fase 3, de duurzaamste van Harderwijk worden;
■ Het is onze ambitie om minder woningen en meer water in fase 3 van het Waterfront toe te
voegen, voor een verhoging van het woongenot en meer waterbeleving.
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1.3

…Waar het groen mooi onderhouden is, het water schoon is
en het riool gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat iedereen zijn bijdrage levert aan het
onderhoud en het schoonhouden van zijn tuin, balkon en straat.
De VVD wil het volgende realiseren:
■ Bestrijding van overlast van ratten door dichte oeverwallen;
■ Het aanpakken van overlast en horizonvervuiling door hondenpoep, zwerfafval, rotzooi naast
		 afvalcontainers, graffiti in de woonwijken. Vernielingen worden snel hersteld. De kosten worden
zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker;
■ De prijs van het afval baseren op de hoeveelheid afval. Bij het aanbieden van minder afval, krijgen
onze inwoners en ondernemers korting, de vervuiler betaalt;
■ Bij meer afvalscheiding, ontvang je meer korting.

1.4

…Waar je kunt genieten van de natuur

Wij genieten van onze randmeren, de Veluwse bossen, de zandverstuiving, de vogels in de tuin en de schapen in de wei. We willen zelf ook ruimte: ruimte om te wonen, en te ondernemen. De natuur is toegankelijk
voor recreatie. Groen en economie kunnen hierbij uitstekend hand in hand gaan.
De gemeente staat open voor initiatieven die de aantrekkelijkheid van het Waterfront versterken, zoals
een waterskibaan en watersport. In het bos werkt de gemeente mee aan uitdagende mountainbikeroutes
en goede wandel- en fietsroutes.
Bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Veel bedrijven zijn al bezig met duurzaam
ondernemen. In Harderwijk worden vanuit de samenleving mooie initiatieven gestart, zoals Endura.
Natuurlijk stelt de overheid grenzen: milieuvervuiling wordt aangepakt en bestraft.
Om horizonvervuiling tegen te gaan worden windmolens alleen geplaatst op industrieterrein Lorentz.
Windmolens worden niet geëxploiteerd door de gemeente.

1.5

…Waar toeristen meer dan welkom zijn

Harderwijk en Hierden zijn aantrekkelijk voor toeristen. Mensen zijn hier welkom om te komen genieten
van de Veluwe, de randmeren, het Dolfinarium en de gezellige historische binnenstad. Toeristen besteden
veel geld, en dat is goed voor onze lokale economie en werkgelegenheid.
De VVD wil onze ligging aan het water nog beter benutten. De ontwikkeling van het Waterfront biedt hele
mooie kansen voor Harderwijk!
De VVD gaat voor:
■ Verder versterken van Harderwijk als Hanzestad;
■ Blijven investeren in Visit Veluwe, Hanzestedenmarketing en citymarketing;
■ Ruim baan geven voor leisure initiatieven zoals ziplines, waterskibanen etc;
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■ Het vergroten van het aantal camperplaatsen;
■ Een stadscamping nabij de binnenstad;
■ Een aantrekkelijke passantenhaven.

1.6

…Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons voortdurend: om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen, om kinderen weg
te brengen of op te halen, om familie en vrienden op te zoeken. Velen besteden zelfs hun vakantie aan
reizen en het wordt vaak genoemd als grote hobby. In alle gevallen wil je zonder veel gedoe van A naar B
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.
De VVD gaat voor:
■ vervanging van de huidige geluidsschermen met speciale aandacht voor duurzaamheid en
fijnstof;
■ Een aansluitende busverbinding tussen station Harderwijk en vliegveld Lelystad is een prioriteit;
■ Inwoners van Harderwijk en Hierden hebben net zoveel recht op een snelle treinverbinding als
inwoners van andere steden, daarom blijven wij ons inzetten voor bij voorkeur een Intercitystop
en/of een kwartiersverbinding met Amersfoort-Utrecht;
■ Ruimte voor particuliere initiatieven, zoals de Flixbus, een zakelijke/ toeristische lijn tussen 		
bijvoorbeeld Arnhem, Apeldoorn, Harderwijk, Lelystad, Alkmaar.;
■ Bereikbaarheid van onze industrieterreinen. Tijdens het spitsuur loopt het verkeer rondom
Lorentz en Tonsel regelmatig vast. Om te waarborgen dat ondernemers op deze terreinen goed
bereikbaar blijven dienen maatregelen te worden genomen om de verkeersdoorstroom te
verbeteren;
■ Veiligheid voor alle fietsers en een vlotte doorstroom voor alle weggebruikers staat centraal. Er
komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de pedelec Bike, een elektrische fiets die
45 km per uur op de openbare weg rijdt. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende
stallingsmogelijkheden en oplaadpunten;
■ Verkeersveiligheid bij de inrichting van straten en wijken nabij scholen en sportclubs. In samen
spraak met relevante partners en ouders wordt een veilige omgeving gecreëerd (schoolzones,
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). Initiatieven waar bijbuurtbewoners/ wijkverenigingen en politiediensten samen analyseren hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter
kan zijn van harte welkom.

…En waar je bij A én B gewoon kunt parkeren
De VVD wil helderheid en uniformiteit: 7 dagen per week de eerste 2 uur gratis parkeren op
alle parkeerplaatsen rond de binnenstad, dus ook op de boulevard. Dit dient echter niet ten
laste te komen van de algemene middelen. Toeristisch parkeren in garages boulevard en
overloopterrein hebben hun eigen tarieven op basis van dagkaarten. Dit betreft de parkeerterreinen Kloosterplein, Vuldersbrink, Scheepssingel en de Selhorstweg.
In de periode 2018-2022 willen wij onderzoeken of het haalbaar is om de parkeerbelasting
verder af te bouwen, waarbij wij ons realiseren dat 100% gratis parkeren niet gaat, vanwege
de hoge kosten.
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…En waar je zonder teveel file over de A28 rijdt
Het oplossen van het snelwegknelpunt A28 is opgenomen in het regeerakkoord. De VVD gaat
desondanks door met een stevige lobby, voor verbreding van de A28 met een extra rijstrook;
De VVD wil in de tussentijd een mobiliteitsmakelaar die zich inzet voor slimme oplossingen
ten aanzien van het slim gebruik maken van de A28. Zogenaamde smartways, mobiliteitsoplossingen door slimme samenwerking transportbedrijven, afstemmen ploegendiensttijden
fabrieken etc.
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Ik wil leven in een omgeving…
2.

…Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1

…Waar mensen volop de ruimte krijgen

Mensen met eenzaamheidproblemen hebben een grote beperking in hun leven. Eenzaamheid komt voor
onder alle leeftijden, relatief zijn meer ouderen meer eenzaam. Wij willen door gezamenlijke eenzaamheidheidsbestrijding dat eenzame mensen weer in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, whatsapp buurtalert,
opruimen van zwerfafval, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit naadloos aan bij ons streven
naar het nemen van verantwoordelijkheid en een zelfredzame gemeente met een compacte overheid en
gezonde overheidsfinanciën.
Voor een prettige leefbaarheid in Harderwijk en Hierden is het zaak om het dorpshuis, het wijkcentrum, de
sporthal en de bibliotheek open te houden. Het combineren van activiteiten is slim: een sportaccommodatie kan ook functioneren als wijkcentrum/buurthuis dat sociale functies aanbiedt.

2.2

…Waar ondernemers volop ruimte krijgen

In een bloeiende economie verdient iedereen genoeg geld om goed te leven. Ondernemers vormen hierin
een onmisbare schakel: zij innoveren en investeren in nieuwe ideeën. Het midden- en kleinbedrijf is niet
voor niets dé banenmotor van iedere gemeente! Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat
het goed met de gemeente. De VVD blijft zich sterk maken voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Harderwijk kent nationale en internationale bedrijven waar wij trots op zijn, van speedboten tot pepernoten!
Ondernemers kunnen optimaal ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een smaakmakende binnenstad is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt bezoekers. Daarom willen wij dat de
gemeente het stimuleert dat ondernemers samenwerken in de binnenstad. Hiervoor richt de gemeente
bijvoorbeeld een ondernemersfonds op, gefund door een OZB bijdrage van niet-woningen. Deze bijdrage
wordt geinvesteerd in de binnenstad, het wijkwinkelcentrum etc. Op deze manier wordt freeriden tegengegaan en draagt iedereen een steentje bij aan bijvoorbeeld de kerstverlichting in de binnenstad.
Onze aandachtspunten:
■ Om onze regionale economie maximaal te laten profiteren van het vliegveld Lelystad willen wij in
samenwerking met o.a. Lelystad, Almere en Zwolle een economische agenda realiseren;
■ Naast de aantrekkelijke weekmarkt op zaterdag op het Kloosterplein stelt de VVD HarderwijkHierden een tweede weekmarkt voor in de wijk Drielanden op een doordeweekse dag.
Ondernemers weten zelf het beste wat goed voor hun bedrijf is. Dé manier om ondernemers te stimuleren
om te doen waarbij hun bedrijf het beste gedijt, is als de Gemeente daartoe de ruimte geeft. Oftewel: wij
streven naar lagere belastingen en minder regelgeving.
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De VVD laat het graag aan de ondernemers zelf, om te bepalen wat hun openingstijden zijn en op welke
dagen in de week zij open zijn. Ook op zondag mogen de winkels open;
■ Een pilot voor vrije sluitingstijden horeca in de binnenstad;
■ Wij zijn voorstander van regels die zinvol zijn. Dat betekent dat regels die dat niet zijn, wat ons
betreft geschrapt mogen worden. Ons plan van aanpak: de coördinatie voor het verminderen van
regeldruk wordt de verantwoordelijkheid van één wethouder;
■ Wanneer een regel eenmaal is ingevoerd, lijkt dit voor eeuwig te zijn. Mettertijd levert dit veel
overbodige regels op. De gemeente kan dit eenvoudigweg voorkomen door voortaan bij iedere
nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren;
■ Blurring, het mengen van activiteiten door ondernemers, zien wij als een welkome toevoeging.
Experimenteren met andere formules en mengvormen van winkels en horeca helpen
ondernemers om de stad levendiger te maken;
■ Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van
inkomsten. De gemeente betaalt hun rekeningen binnen 14 dagen;
■ Lokale ondernemers brengen veel lokale lasten op en creëren lokale werkgelegenheid. Het is
dan ook logisch dat de Gemeente bij gelijke geschiktheid de voorkeur geeft aan een lokale/
regionale ondernemer.
…Een regelvrij Kernwinkelgebied
Reclamebelasting kan beter afgeschaft worden, zodat ondernemers dit geld kunnen investeren in hun onderneming.
Als proef stellen we voor om de Donkerstraat voor de duur van 1 jaar zoveel als mogelijk
regelvrij te maken, met uitzondering van regels rondom (brand) veiligheid. Na evaluatie gaan
we na of er meer straten en pleinen toegevoegd kunnen worden en of het goed is om meer
regels af te schaffen.

2.3

…En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen.

Het is belangrijk om verstandig om te gaan met energie, water en milieu. Dat is niet alleen in het belang
van onze kinderen en kleinkinderen, maar ook beter voor onze portemonnee.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst.
De efficiëntste manier om duurzaamheid te stimuleren is via het verminderen van regels en in te zetten
op makkelijke procedures.
Voor de VVD zijn groen en duurzaamheid in Harderwijk en Hierden belangrijke thema’s. Wij willen onze
burgers, ondernemers en instellingen aanmoedigen en enthousiast maken om de circulaire economie
sterk op te bouwen.
De VVD wil vol inzetten op duurzaamheid:
■ We willen vaart maken met het verduurzamen van onze bedrijventerreinen;
■ Bedrijven op de bedrijventerreinen krijgen een duurzaamheidsscan aangeboden door o.a. de
gemeente, in coproductie met marktpartijen;
■ De nieuw te bouwen fase 3 van het Waterfront is energieneutraal;
■ Een klimaat stresstest om te testen hoe onze infrastructuur (riolering, wegen etc) zich houdt bij
zware buien, langdurige regenval en langere perioden van droogte. Wij willen ons aansluiten bij
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het landelijke Deltaplan;
■ Wij stimuleren duurzame energie door minder regels en makkelijke procedures op te stellen;
■ Bij nieuwbouw of renovatie van overheidsgebouwen kiest de Gemeente voor energieneutraal;
■ De Gemeente werkt actief mee aan genoeg (en snelle) oplaadpunten voor elektrische auto’s en
fietsen;
■ Om de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de binnenstad te vergroten gaan we een plan
maken voor elektrische of andere duurzame manieren van bevoorrading in de binnenstad;
■ Om het fijnstof langs de A28 te reduceren willen we inzetten op natuurlijke fijnstofvangers;
■ Afval hoort in de prullenbak, niet in de natuur. Daarom wil de VVD specifiek inzetten op het ver
minderen van zwerfafval in onze natuur en ons buitengebied;
■ Bij het vervangen van fietspaden willen wij structureel aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen;
■ Locaties zoals de Zandlaan zetten wij in voor velden van zonnepanelen;
■ Het overloopterrein willen wij overkappen met een dak van zonnepanelen. Zo staan de auto’s
zomers in de schaduw, en wordt energie opgewekt;
■ Komende periode wijst de gemeente een plaats aan, waar opslag van energie kan plaatsvinden.

Smart city’s: Harderwijk en Hierden worden nog slimmer! Via wifispots kan de gemeente
data verzamelen en bijvoorbeeld bezoekersaantallen meten.
Met slimme sensoren in bijvoorbeeld het water langs onze kustlijn, kun je op via een app zien
hoe de waterkwaliteit is. Of de vuilniswagen komt voorrijden als de kliko vol is. Hierin werken
wij samen met marktpartijen.

Op jaarbasis besteden alle inwoners en ondernemers van Harderwijk en Hierden bij elkaar
meer dan 50 miljoen euro aan gas en elektriciteit!
Dat geld willen wij graag in onze gemeente houden (local for local). Door in te zetten op
verduurzaming, kunnen we dit geld in onze eigen portemonnee houden en herinvesteren.
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Ik wil leven in een omgeving…
3.

…Waar iedereen meedoet

3.1

…Waar je naar je werk gaat

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Dankzij ons werk verdienen we geld om aangenaam
te kunnen leven. Werk zorgt voor contact met anderen. Werk geeft ruimte tot zelfstandigheid en het creëert eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden waar
hij-/zijzelf en anderen plezier van kunnen hebben. Het is zonde om die talenten niet gebruiken.
■ De gemeente heeft als taak om te zorgen dat iemand die (tijdelijk) niet kan werken, snel weer
aan de slag kan. Als iemand gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, is het traject gericht op het vinden
van passend werk;
■ Iemand die echt niet kan werken, verdient een vangnet. Ook iemand die zijn baan kwijtraakt, ver
dient een tijdelijk steuntje in de rug. Tegenover dit recht op een uitkering, staat de plicht om je
best te doen om snel een nieuwe baan te vinden. Wie een bijstandsuitkering ontvangt en zich niet
houdt aan de sollicitatieplicht verliest zijn of haar recht op deze uitkering;
■ Het is niet meer dan normaal dat je iets terug doet voor je uitkering. De verplichte tegenprestatie
geldt voor iedereen die geheel of gedeeltelijk kan werken;
■ Armoedebeleid, bestaanszekerheid en inkomensondersteuning hebben tot doel dat iemand zo
snel mogelijk vanuit een uitkeringssituatie naar een betaalde baan overgaat. Als iemand vanuit
een uitkering naar betaald werk overgaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die
bewerkstelligen dat werken leidt tot financiële achteruitgang (de zogenoemde armoedeval) 		
schaffen we af;
■ In de bijstand wordt meer maatwerk geleverd om mensen in beweging te krijgen naar een baan;
■ Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden voor 100% teruggevorderd, daarnaast wordt een boete opgelegd;
■ Wij gaan zoveel mogelijk uit van de kracht van mensen, en hun talenten. Ondersteuning en hulp
bieden wij aan, maar zolang het kan, voeren mensen zoveel als mogelijk zelf regie over hun eigen
leven;
■ Komende periode wordt geld gereserveerd om statushouders met grote snelheid naar werk te
begeleiden.

3.2

…Waar alle kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Thuis en op school leren kinderen kennis en vaardigheden waar ze veel aan hebben. Op school leren we
ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je
wat goed gedrag is en wat niet. Bij goed onderwijs is niet alleen het individu, maar de hele samenleving
gebaat. Goede juffen en meesters voortgezet onderwijs docenten hebben daarom grote maatschappelijke
waarde.
Onze aandachtspunten:
■ Scholen in Harderwijk en Hierden zijn goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij
willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Per
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school wordt bekeken of veilige parkeerplekken en ‘kiss and ride” stroken verbeterd kunnen 		
worden;
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij
het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, zoals ruimte voor muziek,
sport, toneel en cultuur;
School hoort een veilige plek te zijn waar ieder kind zich thuis voelt. Scholen hebben nadrukkelijk
een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld;
Om te voorkomen dat jonge kinderen met een achterstand starten, stimuleert de Gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of
kinderdagverblijven;
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders een voorkeur hebben voor religieus
onderwijs dat verder weg is dan loop- of fietsafstand, betalen zij de kosten van het vervoer zelf;
Wij willen een jaarlijkse jeugdbattle, onder leerlingen van het primair onderwijs en voortgezet
onderwijs voor goede ideeën voor Harderwijk en Hierden. Het leukste idee voert de gemeente
binnen een jaar uit;
Talent en topprestaties wil de VVD prijzen. Kinderen die cum laude hun diploma halen, worden
daarom gehuldigd op het stadhuis.
Waar aandacht is voor álle kinderen…
Een goede opvoeding biedt kansen om talent te ontwikkelen en maakt jongeren tot verantwoordelijke volwassenen. Ouders vervullen hierin in eerste instantie de grootste rol. Als de
ouders het belang van hun kind schaden grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan zet.
Ouders en kinderen die samen een probleem hebben, kunnen hulp vinden bij jeugdzorg. Wij
vinden het belangrijk dat de gemeente deze gezinnen één hulpverlener toebedeelt die samen
met het gezin de beste oplossing vindt.
Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente gezinnen met een probleem
vroegtijdig bijstaat. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen
wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners en instellingen
rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

3.3

…Waar je gewoon jezelf kunt zijn

Of je nou man of vrouw bent, ongeacht van wie je houdt, een lichte of een donkere huidskleur hebt: in
Harderwijk en Hierden kun je zijn wie je bent. De vrijheid om gewoon jezelf te kunnen zijn is niet vanzelfsprekend. Die vrijheid is felbevochten en moeten we blijven koesteren. Harderwijkers en Hierdenaren heb
je in alle soorten en maten.
Dat is hartstikke normaal.
Discriminatie in welke vorm dan ook moet hard worden aangepakt. We verankeren daarom
antidiscriminatiebeleid in de Algemene Plaatselijke Verordening. In uitingen van de gemeente houden we
rekening met de diversiteit van de samenleving. Samen met emancipatieverenigingen, scholen en met
Roze in Blauw zet Harderwijk in op voorlichting over LHBTI-acceptatie. We zetten in op antipestprotocollen
op scholen.
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Er komt een meldplicht voor het sociaal wijkteam indien het vermoeden bestaat dat er discriminatie
plaatsvindt in de huiselijke sfeer. In de gemeente Harderwijk kennen we geen weigerambtenaren. Ook de
komende jaren zijn die hier niet welkom. Het zebrapad bij de Houtwalgarage wordt uitgevoerd als een
Regenboog zebrapad.

3.4

…Waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen heeft recht op goede zorg. Het is min of meer normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar
helpen als dat nodig is. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar om je te ondersteunen.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben.
Juist daarom is het goed dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt en daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.
Onze aandachtspunten:
■ De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen even goed te begrijpen. Om zorg toegankelijk voor iedereen te houden is het zaak dat de gemeente gratis, onafhankelijke ondersteuning biedt bij het aanvragen van zorg. Dus iemand die de regels goed en helder uitlegt en mee
denkt;
■ Het is logisch en eerlijk dat je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden
heft de gemeente een eigen bijdrage;
■ De zorgdiensten worden scherp ingekocht, waar mogelijk in samenwerking met andere ge		
meenten in de regio. Toch staat niet alleen de prijs centraal. Kwaliteit en serviceverlening voor
onze inwoners zijn net zo belangrijk;
■ Voor onze mantelzorgers willen wij goede hulp ter ondersteuning met duidelijke voorlichting
waar je hiervoor terecht kunt.

De gemeente heeft per 1 januari 2018 het sociaal domein samengevoegd in een nieuwe
organisatie. Hierin werken de sociale dienst, WMO en Jeugdzorg samen. Wij willen de komende periode verder gaan met samenwerking in het sociaal domein. Hierin worden partners
als welzijnsorganisaties, sportverenigingen en het onderwijs nauw betrokken. De budgetten
worden hierbij volledig ‘ontschot’.

Voor inwoners met meerdere ondersteuningsvragen, willen wij een integraal persoonsgebonden budget invoeren (i-pgb). Hun ondersteuningsvragen hebben betrekking op welzijn en
zorg, werk en inkomen, jeugdhulp, schuldhulpverlening, mobiliteit, enzovoort. Met een i-pgb
krijgen ze de regie over hun eigen leven terug.
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3.5

…Waar ruimte is voor sport

Sport en beweging is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden
het daarom belangrijk dat iedereen aan sport kan doen.
Daarom ondersteunen wij onze sportverenigingen. Zij zijn de smeerolie van Harderwijk en Hierden.
Onze aandachtspunten:
■ Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen dat
iedere wijk in Harderwijk en Hierden een sportveldje en een speelplek heeft;
■ Wij willen sportverenigingen stimuleren om een “open club” te worden, zodat de sportvereni		
gingen de hele dag toegankelijk zijn voor activiteiten vanuit de wijk. Sportverenigingen, scholen
en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te
laten bewegen. Hiervoor investeert de gemeente in sportparkmanagers, eventueel gecombineerd
met buurtsportcoaches;
■ Een sportinnovatiefonds voor het verder professionaliseren van onze sportparken;
■ Wij willen sportpark De Sypel verder ontwikkelen, en versterken met bijvoorbeeld een squash
faciliteit;
■ De inrichting van de parken dagen uit om zoveel als mogelijk te bewegen. Bijvoorbeeld een
“Linnaeuspad” het wandelpad door stad, dorp en bos, langs water en zandverstuivingen;
■ Wij hebben de ambitie om grote regionale en landelijke sportevenementen naar Harderwijk te
halen;
■ In het sportcluster Slingerbos willen wij een vernieuwde sporthal voor korfbal en handbal;
■ Naast aandacht voor sport en jeugd via bijvoorbeeld het jeugdsportfonds, willen wij de komende
periode extra aandacht voor sport voor senioren;
■ De VVD gaat voor goede sportvoorzieningen, dus ook voor een zwembadvoorziening. Bij de
renovatie van zwembad De Sypel, zijn voor de VVD de huidige financiële kaders en de toekomstgerichtheid van belang.

3.6

…Waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit.
Een goed cultureel aanbod zorgt voor meer bezoekers en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. En dat is
goed voor onze economische ontwikkeling.
Cultuur in Harderwijk en Hierden is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs
en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.
■ De VVD vindt het goed dat iedereen, ook mensen zonder Nederlandse roots, de geschiedenis en
cultuur van Harderwijk en Hierden kennen. Cultureel erfgoed zorgt voor verbinding en daarom
koesteren wij de waarde van cultuurhistorische evenementen zoals het Sinterklaasfeest, de
Aaltjesdagen, Visserijdagen en ons Hanzeverleden;
■ Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie en een rondleiding door onze historische
binnenstad om zo onze cultuur en historie te leren kennen en in perspectief te kunnen plaatsen;
■ De VVD ondersteunt de SAP-connectie voor een aantrekkelijk cultureel aanbod met zowel binnenals buitenevenementen. Wat de VVD betreft is de regie van ons culturele aanbod in 1 hand, namelijk bij de SAP-connectie, gericht op alle Harderwijkers en Hierdenaren. De VVD is voorstander
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3.7

van een theaterzaal voor een divers binnenaanbod. Voor de VVD is het vooral belangrijk dat er
een marktpartij is, die het theater exploiteert, en dat kosten binnen de financiële kaders blijven;
Kunst en cultuur dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Wanneer iets uitsluitend geschikt is
voor een kleine groep liefhebbers, zijn we terughoudend om hier belastinggeld aan te willen 		
spenderen. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst;
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten 		
binnenhalen. Daarnaast worden subsidies getoetst op de mate waarin zij het gemeentelijk beleid
van de Stad als Podium ondersteunen. Deze aanvragen krijgen voorrang;
Culturele talenten in kunst, muziek etc. huldigen wij jaarlijks;
Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd
systeem voor vergunningen binnen één dag.

…En waar nieuwkomers zich aanpassen

Natuurlijk zijn we bereid om inwoners van oorlogsgebieden op te vangen. Wat wij bieden, een veilige plek,
eten, verzorging is dringend gewenst, maar biedt helaas geen échte oplossing, want wij kunnen hun thuis
en hun cultuur niet vervangen. De beste kansen op een goed leven, hebben vluchtelingen in hun thuisland, daar wordt hun eigen taal gesproken, daar hebben ze familie en sociale contacten, bovendien is er
dringend behoefte aan wederopbouw. We vinden het tot op zekere hoogte prima om tijdelijke gasten een
verblijfsmogelijkheid te bieden, en zodra het veilig genoeg is gaan ze terug naar hun thuisland. Om hun
verblijf in Nederland voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen dienen ze zich aan te passen aan
onze waarden. Dat is logisch. Zij zijn gevlucht vanwege de onveilige situatie in eigen land, het kan niet
zo zijn onze gastvrijheid ertoe leidt dat inwoners hier onveiligheid ervaren door hun gedrag of het niet
respecteren van onze waarden en normen.
Onze kernpunten:
■ Nieuwkomers in Harderwijk en Hierden passen zich aan. Concreet betekent dat, dat ze de
Nederlandse taal leren en een bijdrage leveren aan de samenleving. Iedereen die kan werken,
werkt. Iedere nieuwkomer is zelf verantwoordelijk om zo snel mogelijk goed Nederlands te leren.
De gemeente faciliteert dit door te zorgen voor genoeg betaalbare cursussen;
■ In onze regio zijn veel nieuwkomers, die hun eigen weg hebben gevonden en perfect geïntegreerd
zijn in onze samenleving. Dat hebben ze zelf gedaan, ze hebben de kansen gegrepen die
Nederland hen bood. Hetzelfde verwachten we van andere nieuwelingen;
■ De waarde van onze rechtsstaat wordt ondermijnd door afgewezen asielzoekers of illegale 		
migranten op te vangen. Afgewezen nieuwkomers dienen terug te gaan naar hun thuisland, daar
om ondersteunt onze gemeente hen niet en verleent hen geen opvang;
■ Als het aan de VVD ligt worden er strenge, doch rechtvaardige eisen gesteld aan statushouders
op het gebied van integratie, werk en scholing;
■ De beste kans op een goede integratie is te midden van autochtonen. Om dit te bewerkstelligen
en gettovorming te voorkomen, dienen statushouders opgenomen te worden in het reguliere
woningaanbod.
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Ik wil leven in een omgeving…
4.

…Waar je je veilig voelt

4.1

…Waar je je veilig voelt

Ons eigen huis en onze eigen buurt moet de plek zijn waar we ons veilig voelen.
Onze aandachtspunten:
■ Hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is een handige toevoeging. Daarnaast blijft het
mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via
internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt;
■ Handen af van onze hulpverleners. De gemeente ondersteunt hulpverleners bij verhaal halen etc.
■ Iedereen kan actief bijdragen aan de veiligheid in zijn buurt. De gemeente stimuleert initiatieven
als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen;
■ Wanneer daar aanleiding toe is (een piek aan woninginbraken of autokraken) wordt op korte 		
termijn en flexibel extra inzet gerealiseerd;
■ Indien de situatie in een woonwijk dat verlangt, wordt er tijdelijk en mobiel cameratoezicht
ingezet;
■ Een lichtanalyse om donkere plekjes te bestrijden. Hierbij gebruik maken van technologische
ontwikkelingen en intelligente verlichting;
■ De gemeente pakt drugsdealers aan met zero tolerance beleid ten opzichte van dealen van softharddrugs op straat en lokale horeca;
■ De VVD wil het stichtingsmodel voor de verkoop van softdrugs in 2019 kritisch evalueren. De 		
gemeente zorgt voor een locatie voor verkoop en gebruik van softdrugs.

4.2

…En waar criminelen hard worden aangepakt

Wij willen dat iedereen prettig leeft in Harderwijk en Hierden en zich veilig voelt.
We vinden dat je met je handen van andermans spullen moet afblijven. Verbaal of fysiek geweld is al helemaal uit den boze. Degenen die dit niet willen begrijpen pakken we stevig aan. Hulpverleners en anderen
die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie
treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden
gekregen en ze zijn gerechtigd om deze in te zetten.
■ De politie is meer zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen zijn van toegevoeg
de waarde. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving
en bestrijding van de kleine criminaliteit;
■ De VVD wil meer blauw op straat: er dient te worden geïnvesteerd in genoeg handhavingscapaciteit;
■ De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers
worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en
die van het lokaal gezag;
■ Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag;
■ Er is speciale aandacht voor financieel misbruik van senioren en ouderenmishandeling. Sleutel
kastjes zijn veilig en hufterproof;
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■ Veroorzaakte schade en kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op de
veroorzaker(s);
■ Wet BIBOB: vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als blijkt dat deze misbruikt worden
voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijk
heden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft;
■ De VVD wil de komende periode oog en aandacht voor het thema “ondermijning”. Ondermijnen
de criminaliteit -vermenging van onderwereld en bovenwereld- kan overal aanwezig zijn.
Bestrijding hiervan is een zaak voor overheid, politie maar ook voor onze inwoners.
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Ik wil leven in een omgeving…
5.

…Waar de gemeente er voor ons is

5.1

…Waar de gemeente dienstbaar en modern is

Het is van belang dat de Gemeente met zijn tijd meegaat, oftewel: dat onze gemeente dienstbaar en
modern is. Digitalisering heeft daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten
aanbiedt voor het gemak van de bewoners, zorgt ervoor dat bewoners meer tijd overhouden voor andere
zaken. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kan
eenieder zijn of haar zaken regelen wanneer het hem of haar het beste uitkomt.
Onze aandachtspunten:
■ De gemeente is er voor haar burgers, niet andersom. De gemeente doet er alles aan doet om je
goed van dienst te zijn met vragen of problemen die onder hun verantwoordelijkheid vallen of je
te verwijzen naar het juiste adres bij andere zaken;
■ Het stadhuis is ook buiten kantooruren open voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Een
nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk;
■ De VVD ziet graag dat de gemeentewerf ook buiten kantooruren en op zondag open is;
■ De komende periode wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van natuurbegraven;
■ De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid serieus met betrekking tot de hoogste
veiligheidseisen van haar computers en ICT. Persoonsinformatie dient altijd beveiligd te zijn en de
privacy dient ten allen tijden te worden gewaarborgd;
■ Het beschermen van persoonsgegevens is een groot goed, dus de het is belangrijk dat de
gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.;
■ De gemeente spant zich in op ook op digitaal vlak veilig en betrouwbaar te zijn. Voor inkoop		
beleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende digitale 		
mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”;
■ Klare taal: de gemeente communiceert helder en begrijpelijk;
■ Voor de VVD is het glashelder: de overheid moet transparant zijn. De gemeente maakt meer 		
gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies 		
online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken (Wet Openbaar Bestuur) en
antwoorden worden online gezet.

5.2

…Waar de overheid je niet in de weg zit

Innovatieve en creatieve initiatieven zijn van belang voor de samenleving. Daarom is het goed dat de
gemeente deze stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke
kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van contacten met relevante bedrijven en
instanties. Daarnaast is het goed om inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij de besluitvorming.
De VVD streeft naar een compacte en krachtige overheid. De gemeente is een rechtstreekse schakel
tussen inwoners en overheid.
Onze aandachtpunten:
■ De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. De inhoudelijke
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opgave dient centraal te staan, niet de organisatiestructuur of het gebied. Als daarmee voordeel
voor de inwoners wordt behaald, kan de Gemeente bepaalde Gemeentelijke taken uitbesteden of
samen met andere gemeenten in de regio uitvoeren;
■ De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen. De gemeente 		
brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

5.3

…En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voorstander van minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Iedere euro die
de gemeente uitgeeft is eerst verdiend door hardwerkende Nederlanders. Hun belastinggeld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat het glashelder is, waar ons belastinggeld aan wordt
uitgegeven.
Onze aandachtspunten:
■ De VVD wil zo laag mogelijke gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen;
■ Wij zijn voor het afschaffen van de hondenbelasting;
■ Uniforme en lage tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat er alle mogelijke kosten worden afgewenteld op de aanvrager;
■ De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk;
■ Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je de eerste keer geen boete
te betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg;
■ Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de 		
instandhouding en verbetering van faciliteiten waar deze bezoekers gebruik van maken.
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