
Verkiezingsprogramma VVD Bloemendaal 2022 - 2026

Sterk. Lokaal.
Voor ons allemaal.1



Bloemendaal, waar de gemeente zelfstandig blijft

Onze gemeente is een van de mooiste gemeenten van 

Nederland. Daar zijn we echt trots op. VVD Bloemendaal 

heeft met uw mandaat en vertrouwen altijd hard gewerkt om 

het dorpse en groene karakter van onze bijzondere, 

zelfstandige gemeente met unieke dorpskernen te bewaren.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. Wij 

presenteren u graag ons verkiezingsprogramma voor de 

periode 2022 - 2026. Er blijft wat ons betreft altijd genoeg 

werk aan de winkel, het kan

immers altijd beter!

Sterk. Lokaal.

Voor ons allemaal.

2



Onze speerpunten……………………………………………………..……..…P4

Verantwoording 2018 – 2022……….…………………………………..……..P5

Waar het fijn wonen is……………………………………….…………………P7

Waar je je veilig voelt………………………………………………....………..P9

Waar je je veilig kunt verplaatsen…………………………………………..P11

Waar de gemeentefinanciën op orde zijn………………………………....P13

Waar samenwerken de norm is……………………………………………..P14

Waar we samen verduurzamen……………………………………………..P15

Waar zorg op maat het uitgangspunt is………………………………..….P16

Waar goed onderwijs vanzelfsprekend blijft……………………………...P18

Waar je gemakkelijk lid kunt worden van een vereniging…………..….P19

Waar je goed kunt ondernemen…………………………………………….P21

Bloemendaal.

3



Onze speerpunten.
Gemeente & Bestuur

Bloemendaal moet bestuurlijk zelfstandig blijven. Wij willen een doelmatig, zorgvuldig, 

transparant en communicatief bestuur. De belasting wordt hierop afgestemd.

Bloemendaal scoort hoog (een 8) op het gebied van dienstverlening. Dit moet minimaal zo 

blijven. Naast het gemeentehuis in Overveen willen wij dat het servicepunt in Bennebroek 

openblijft.

Samenwerken in de gemeenteraad is voor de VVD de norm. Alleen met een constructieve 

raad kunnen we voor de bewoners het verschil maken.

Woon- en leefomgeving

Wij wonen in een groene omgeving met schitterende landgoederen, dit willen wij zo houden. 

Wij offeren geen groen op voor nieuwbouwlocaties. Nieuwbouw kan alleen ter vervanging van 

bestaande bebouwing.

Je veilig kunnen voelen in je eigen omgeving is essentieel voor al onze inwoners. Wij blijven 

inzetten op zichtbare wijkagenten, voldoende BOA’s en steun aan buurtinitiatieven.

Bloemendaal moet verduurzamen en op termijn van het aardgas af. Samen met bewoners 

kijkt de gemeente wat haalbaar en betaalbaar is. Landelijke doelen staan vast maar de 

manier waarop is aan de inwoners.

Er zijn volwassenen en kinderen die extra hulp of zorg nodig hebben. De gemeente heeft de 

verantwoordelijkheid onze inwoners gepaste en efficiënte zorg te bieden. Zorg op maat is het 

uitgangspunt.

Verkeersveiligheid & bereikbaarheid

Er is een toenemende druk op de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. De VVD wil dat de 

gemeente met de regio een langetermijnvisie op verkeersdrukte ontwikkelt.

Waar mogelijk gaat de maximum snelheid in de woonwijken naar 30km per uur.

Het fietsnetwerk moet geschikt zijn voor fietsers van alle leeftijden en voor alle verschillende 

fietsen.

Voorzieningen in de dorpskernen

De vijf dorpskernen vormen gezamenlijk de gemeente Bloemendaal. Voor de VVD staat 

voorop dat alle vijf kernen beschikken over scholen van hoog niveau, voldoende en 

gevarieerd winkelaanbod en goede sportvoorzieningen en culturele activiteiten. 4



In de afgelopen raadsperiode maakte de lokale VVD deel uit van het College 

van Burgemeester en Wethouders. Samen met deze coalitie en het bredere, 

constructieve deel van de gemeenteraad hebben wij vanuit onze liberale 

waarden veel kunnen bereiken voor onze gemeenschap in alle kernen. 

In de eerste plaats is Bloemendaal een sterke en bovenal zelfstandige gemeente 

gebleven. De bestuurlijke rust is teruggekeerd door (langlopende) conflicten op te 

lossen en in alle geledingen goed samen te werken. De gemeentelijke financiën 

zijn op orde gehouden en de brede dienstverlening aan onze inwoners wordt 

onverminderd hoog gewaardeerd.

Daar waar ruimte was is ruimte geboden voor ontwikkelingen, is geïnvesteerd in 

het rioolstelsel, ons wegennet en openbaar groen, is goede zorg voor iedereen die 

dat nodig heeft het uitgangspunt, is aan (verkeers-)veiligheid gewerkt en is er 

aandacht geweest voor (de huisvesting van) scholen, onze maatschappelijke 

instellingen, ondernemers, sport en cultuur

Dit alles hebben wij alleen kunnen bereiken door goede samenwerking zowel 

binnen onze VVD fractie als met andere politieke partijen, door goed te luisteren 

naar alle belanghebbenden en open te blijven staan voor verschillende inzichten. 

Daar blijven wij altijd op inzetten, in het belang van alle inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke instellingen van onze prachtige gemeente. Goed. Voor elkaar!

Verantwoording.
2018 – 2022
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Concreet betekent dit het volgende:

In Bennebroek is een gemeentelijk servicepunt voor onze inwoners in de zuidelijke kernen 

behouden, is de Duinpolderweg van de baan, is geïnvesteerd in wegen met stil asfalt, 

drainage en sportvoorzieningen, komt een nieuwe brandweerkazerne en is met draagvlak 

ruimte gemaakt voor (sociale)woningbouw in Park Vogelenzang.

In Vogelenzang zijn de voorzieningen versterkt, is de Duinpolderweg van de baan, is 

geïnvesteerd in wegen inclusief stil asfalt en verkeersveiligheid en is samen met de 

Vogelenzangers hard gewerkt aan het omvangrijke project Vitaal Vogelenzang met nieuwe 

woningen en betere sportvoorzieningen om Vogelenzang een impuls te geven.

In Aerdenhout is veel aandacht geweest voor verbeteringen van de verkeersveiligheid, zijn 

verschillende investeringen gedaan in de openbare ruimte en wordt samengewerkt met 

scholen om specifieke knelpunten op te lossen.

In Overveen is het project Vijverpark afgerond, wordt een nieuwe Huisartsen Onder Een Dak 

(HOED) gerealiseerd, wordt de muziekschool toekomstbestendig gemaakt, wordt gestreden 

om het groen te behouden en zijn investeringen gedaan in wegen, verkeersveiligheid en de 

openbare ruimte.

In Bloemendaal is op verschillende plaatsen het openbaar groen gered van (tijdelijke) 

woningbouw, is in meerdere wijken geïnvesteerd in de openbare ruimte, wegen en het riool 

en is met draagvlak ruimte gemaakt voor (sociale)woningbouw in het project Dennenheuvel.

In Bloemendaal aan Zee is de veiligheid op en rondom het strand versterkt door te (blijven) 

investeren in de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade, is meer ruimte voor het 

familiestrand, (zeil)sport en spel door minder feesten toe te staan, is een uniek zonnepark 

gerealiseerd, is ruimte geboden aan (jaarrond)paviljoens en wordt gewerkt aan 

herontwikkeling van de kop van de Zeeweg zodat deze plek meer uitstraling krijgt.
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Bloemendaal is een groene gemeente met ruimte voor wonen en recreatie. 

De kust, de duinen, de parken, maar ook de faciliteiten maken onze 

gemeente zo geliefd. Niet alleen bij onze inwoners: van heinde en verre 

komen mensen om te genieten van de veelzijdigheid die onze gemeente te 

bieden heeft. 

Voor onze inwoners zullen we de balans moeten zien te bewaren waardoor het 

wonen in Bloemendaal aantrekkelijk blijft. Groen blijft wat ons betreft dus groen, 

een park blijft een park en tuinen blijven tuinen.

We hebben daarom bestemmingsplannen die conserverend van aard zijn. Deze 

worden een op een omgezet in de zogenaamde Omgevingsplannen met de komst 

van de nieuwe Omgevingswet. 

Bij ontwikkelingen is het vertrekpunt altijd kwaliteit en draagvlak in de omgeving.

Onze gemeente heeft vijf verschillende kernen met alle een eigen verscheidenheid 

aan inwoners en identiteit. Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak voor de 

verschillende kernen. 

Bloemendaal heeft ook een strand waar veel mensen graag recreëren. De 

uitstraling van het strand moet passen bij het hoogwaardige karakter van de 

gemeente Bloemendaal.

Bloemendaal is niet alleen voor inwoners van nu. De gemeente dient ook 

toekomstbestendig en duurzaam te worden gemaakt zodat ook generaties na ons 

van de gemeente kunnen genieten zoals zij nu is. 

Waar het fijn wonen is.
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Dit betekent voor ons het volgende:

In de nieuwe omgevingsplannen staan we geen nieuwe bouwlocaties toe. 

Functiewijziging naar woningbouw kan plaatsvinden als gebouwen hun functie 

verloren hebben (kloosters, instellingen, etc.). Uitgangspunt hierbij is 1/3 

sociale woningbouw. Wij zien een grote behoefte aan woningen in het 

middensegment. Het is een uitdaging in deze behoefte te voorzien. Wij zullen 

hier zoveel mogelijk op inzetten. 

Extra vraag naar sociale woningbouw moet zoveel mogelijk worden 

opgevangen in de bestaande woningvoorraad. Er ligt een taak voor de 

gemeente om samen met de woningcorporaties deze slim in te zetten en zo 

mogelijk te vernieuwbouwen waarbij we intensivering van de bouw niet 

uitsluiten. Wij hechten aan kwaliteit, tijdelijke woningbouw past daar niet bij. 

Het afwijken van bestemmingsplannen kan slechts in uitzonderlijke gevallen. 

Wij houden daarbij ook de zekerheid voor de buren in het oog. Verbouw en 

nieuwbouw moeten echter mogelijk blijven. Daarbij hoort toezicht op de 

uitvoering en goede voorlichting.

De prachtige landgoederen en lommerrijke villa’s hebben grote waarde voor 

het kenmerkende karakter van Bloemendaal. Wij zijn tegen toevoegen van 

nieuwe hoofdbebouwing op landgoederen en in villagebieden. Door private 

bewoning blijven deze objecten het beste bewaard. 

Het cultureel erfgoed van de gemeente Bloemendaal bepaalt het karakter van 

onze gemeente in belangrijke mate. Wij vinden het dus belangrijk om dit te 

behouden. Een helder monumentenbeleid hoort daarbij. Wij staan positief 

tegenover uitbreiding van de monumentenlijst. 

Wij willen meer aandacht voor de kwaliteit van de buitenruimte; hoe gaan we 

laadpalen, elektriciteitskastjes, zonnepanelen inpassen om verrommelling te 

voorkomen. 

Wij willen dat de gemeente structureel overlegt met buurgemeenten om 

(nieuw)bouwplannen aan de randen van Bloemendaal beter af te stemmen.
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Het gevoel van onveiligheid en de werkelijk geregistreerde criminaliteit zijn 

twee verschillende zaken. Ondanks dat de criminaliteit in Nederland al jaren 

een dalende trend laat zien, volgt het gevoel van onveiligheid bij inwoners 

deze trend niet. Door middel van preventie, voorlichting en zichtbare 

wijkagenten willen we de veiligheidsbeleving verder verbeteren. 

Openbare orde en veiligheid zijn voor ons prioriteiten. Deze onderwerpen behoren 

immers tot de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden 

gerespecteerd, geweld wordt niet getolereerd en ook op onze wegen moet het 

voor jong en oud veilig zijn. 

Wij vinden dat de veiligheid kan worden vergroot als inwoners, onze ondernemers 

en de gemeente samen hun verantwoordelijkheid nemen. Onze gemeente dient 

(burger)initiatieven te omarmen en actief te stimuleren. Verder heeft onze 

gemeente een regie-voerende taak en maakt zij in dit kader afspraken met onder 

meer de politie, brandweer en hulpdiensten. 

Inwoners mogen rekenen op een proactieve aanpak van de gemeente, die zelf 

actie en verantwoordelijkheid neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun 

verantwoordelijkheid. Regels zijn regels en daar dien je je aan te houden. Er moet 

dan ook duidelijk en streng worden opgetreden door de bevoegde instanties als 

regels worden overtreden. 

Waar je je veilig voelt.
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Dit betekent voor ons het volgende:

Wij willen zichtbare en aanwezige politie. Onze wijkagenten zijn betrokken en 

kennen de dorpskernen en het buitengebied als hun broekzak.

De brandweer en ambulances moeten snel ter plekke zijn met passend 

materieel. Wettelijke aanrijtijden moeten ten minste worden gehaald en de 

brandweer moet snel over voldoende bluswater kunnen beschikken. Scherpe 

afspraken hierover met de veiligheidsregio zijn essentieel. Deze zullen wij 

monitoren. 

Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben een belangrijke 

taak met betrekking tot de handhaving van regels in onze gemeente. Wij 

vinden het belangrijk dat onze BOA’s hun taken professioneel kunnen 

uitvoeren en zichtbaar zijn.

Wij willen dat de gemeente meer ondersteunt en faciliteert op het gebied van 

Whatsapp groepen voor buurtveiligheid. Ook andere burgerinitiatieven die het 

veiligheidsgevoel vergroten moeten door de gemeente ondersteund worden.

Op warme dagen moet er de garantie zijn dat er voldoende zichtbare politie en 

handhavers zijn bij Bloemendaal aan zee. De populariteit van ons prachtige 

strand neemt toe, helaas de overlast daarmee ook. Hier moet strikt 

gehandhaafd worden.

De exploitatie van het Bloemendaalse strand moet zodanig worden 

gestroomlijnd dat deze voor inwoners aanvaardbaar is en voor bezoekers 

veilig is en blijft. Dit betekent voor ons dat een beperkt aantal weekenden per 

jaar een grootschalig feest kan worden georganiseerd. Indien normen worden 

overschreden, mag dit niet zonder gevolgen zijn voor exploitanten. 

De Vrijwillige Reddingsbrigade Bloemendaal neemt veel taken op zich met 

betrekking tot de veiligheid op het strand. Wij vinden het belangrijk dat onze 

gemeente deze taken financieel blijft ondersteunen zodat de Vrijwillige 

Reddingsbrigade Bloemendaal haar belangrijke taak kan blijven uitvoeren op 

hoog niveau. 10



Er is een toenemende druk op onze bereikbaarheid en verkeersveiligheid. 

Dat komt deels door een groeiend aantal inwoners maar is ook het gevolg 

van een stijgend aantal mensen dat in onze gemeente wil genieten van het 

stand of de natuurgebieden. De VVD wil Bloemendaal niet afsluiten van de 

buitenwereld maar wil wel dat de gemeente een lange-termijn visie 

ontwikkelt op de toenemende verkeersdrukte. Zowel voor auto, fiets en trein. 

Alleen door een goed plan voor de toekomst te ontwikkelen kunnen we een 

balans vinden tussen goede bereikbaarheid en beperkte overlast voor 

inwoners. 

Verkeersveiligheid is voor de VVD een belangrijk onderwerp. Landelijk is er 

gesproken over het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per 

uur binnen de bebouwde kom. In veel woonwijken in onze gemeente is dit al zo. 

Voor de wijken waar dit nog niet zo is, willen we kijken wat er mogelijk is.

Doorgaande wegen moeten veilig zijn voor iedereen. In onze gemeente wordt 

vaak gevaarlijk gereden op de doorgaande wegen. Gevaarlijke wegen moeten 

veiliger gemaakt worden door snelheidsbeperkingen en veilige oversteekplaatsen, 

zonder dat de doorstroom van het verkeer slechter wordt. 

Fietsers moeten zich veilig door onze gemeente kunnen verplaatsen. Fietspaden 

en -oversteekplaatsen moeten geschikt zijn voor alle soorten fietsen.

Voor de bereikbaarheid is ook het openbaar vervoer belangrijk. Goede 

treinverbindingen zijn noodzakelijk en de huidige stations moeten blijven. We 

hebben goede busverbindingen die bestaan uit een stelsel van lijndiensten, 

buurtbussen en maatwerk daar waar de vraag te klein is voor een lijndienst of 

buurtbus. Dat moet ook zo blijven.

Waar je je veilig kunt 
verplaatsen.
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Dit betekent voor ons het volgende:

Er moet een haalbaarheidsstudie komen naar het verdiept aanleggen of 

ondertunneling van de randweg bij Overveen.

Wij willen de veiligheid op de doorgaande wegen steeds blijven verbeteren: te 

hard rijden, gevaarlijk rijgedrag en geluidsoverlast door motoren moet actief 

worden tegengegaan. 

De verkeerssituatie in onze kernen en woonbuurten is soms onduidelijk en niet 

altijd even veilig, dit moet aangepakt worden. Dit doen we in overleg met onze 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om de 

verkeersveiligheid in samenhang met de kwaliteit van de openbare ruimte 

steeds verder te verbeteren. 

Alle voetgangersoversteekplaatsen moeten zijn voorzien van ledverlichting om 

ze goed zichtbaar te maken.

Indien in woonwijken op doorgaande wegen de toplaag van de weg wordt 

vernieuwd, moet hier geluidsarm asfalt worden toegepast.

Het fietsnetwerk moet geschikt zijn voor fietsers van alle leeftijden en voor alle 

verschillende fietsen.

Wij blijven ons sterk maken voor het behoud van onze treinstations, maar ook 

die van Heemstede-Aerdenhout. Voldoende fiets-parkeerplekken blijft onze 

aandacht houden. 

Wij blijven ons inzetten om samen met de NS en Prorail zoveel mogelijk de 

geluidsoverlast van de spoorlijn Haarlem – Zandvoort te beperken op warme 

dagen en tijdens grote evenementen.
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Al het geld dat de gemeente uitgeeft is gemeenschapsgeld. Wij vinden dan ook dat de 
overheid zuinig met dat geld moet omgaan. 

Op dit moment heeft onze gemeente een gezonde financiële positie en een sluitende 
begroting, maar er zijn de nodige uitdagingen voor de toekomst. 
Omdat wij als gemeente niet de maximale OZB heffen, ontvangen we een relatief lage 
vergoeding van het Rijk. En deze vergoeding van het Rijk gaat de komende jaren verder 
omlaag vanwege een herverdeling van de gelden in ons nadeel. De kosten voor de 
jeugdzorg blijven stijgen en daar komt nog bij dat wij als gemeente relatief duur uit zijn 
doordat we bestaan uit meerdere dorpen met bijbehorende voorzieningen. Uitgaven 
moeten goed worden onderbouwd en we moeten keuzes durven maken. Ons 
uitgangspunt is dat dit zo min mogelijk op de burger verhaald moet worden.
Wij hechten aan een kleine gemeentelijke overheid die zich richt op haar kerntaken. 

Dit betekent voor ons het volgende:

Gezonde financiën beginnen bij een goede begroting die in evenwicht is en 
de bestaande schuld moet zoveel mogelijk worden afgelost. Er zullen 
keuzes moeten worden gemaakt voor investeringen.

Wij willen in de komende periode een nieuw grondbeleid vaststellen 
waarin het uitgangspunt is dat de gemeente geen projectontwikkelaar of 
vastgoedspeculant moet zijn. Tegelijk dient er wel aandacht te zijn voor de 
maatschappelijke en strategische functies van sommige gemeentelijke 
bezittingen.

Verhogen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) is de laatste optie.

Waar de gemeente-
financiën op orde zijn.
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Bloemendaal is een krachtige zelfstandige gemeente. Dat willen wij graag zo 

houden. 

Samen in de regio

Bloemendaal is een relatief kleine gemeente, dat betekent dat om zelfstandig te 

kunnen blijven we ook zullen moeten samenwerken. Dat kan met directe 

buurgemeenten zijn als het gaat om bijvoorbeeld bereikbaarheid en verkeer of de 

afvalverwerker. Of met de hele regio Zuid-Kennemerland als het gaat om de 

energietransitie. Of met grotere samenwerkingsverbanden zoals de Metropool Regio 

Amsterdam (MRA) als het gaat om infrastructurele projecten en bereikbaarheid van 

de kust. 

Om zelfstandig te blijven is samenwerken dus nodig, wel altijd met het 

Bloemendaalse belang voorop.

Samen in de gemeenteraad

De afgelopen vier jaar heeft de VVD goed samengewerkt met de coalitiepartijen en 

de constructieve oppositiepartijen. Dit is wat ons betreft de enige juiste manier. Een 

open debat met respect voor andere meningen is het uitgangspunt. Wij sluiten 

niemand uit. De inwoners van Bloemendaal hebben helemaal niets aan een 

gemeenteraad die vooral met zichzelf bezig is.

Samen met inwoners

De gemeente is er voor haar inwoners, niet andersom. Daarom moet draagvlak en 

betrokkenheid van inwoners altijd het uitgangspunt zijn. De VVD wil bestaande 

participatiemogelijkheden behouden en staat open voor nieuwe initiatieven om 

bewoners meer te betrekken bij ideeën en besluitvorming.

Waar samenwerken de 
norm is.
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In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met een 

duurzaam energiesysteem verwarmd worden. Wij onderzoeken hoe dat kan 

via een Regionale Energie Strategie met andere gemeenten en de provincie 

Noord-Holland. Bij de energietransitie willen wij dat de gebruiker een 

keuzemogelijkheid heeft.

Dit betekent voor ons het volgende: 

Woningen kunnen alleen van het aardgas af als er andere haalbare en 

betaalbare oplossingen zijn. 

Wij zien een taak voor de gemeente om de verduurzaming van de woningen te 

stimuleren door advies te geven over duurzame oplossingen. Verder willen we 

dat gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal worden gemaakt. 

We zien geen mogelijkheden voor windmolens binnen onze gemeente.

Wij willen in samenspraak met betrokken eigenaren, inwoners en bedrijven 

kansen benutten om biodiversiteit te vergroten. Het behoud van waardevol 

cultuur-historisch landschap, bijvoorbeeld in de binnenduinrand is uitgangspunt

Wij zetten in op een wijkgerichte aanpak van drainage en/of het vernieuwen 

van de riolering om wateroverlast te voorkomen.

Belangrijk onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening betreft het 

gescheiden ophalen van afval. Wij zetten in op een efficiënt en duurzaam afval 

ophaal- en verwerkingssysteem. Indien afval scheiden in de keuken onnodig 

is, omdat de nieuwste technieken dat beter kunnen, willen wij inwoners hier 

niet onnodig mee belasten. 

Waar we samen 
verduurzamen.

15



Er zijn mensen die extra hulp en/of zorg nodig hebben. De gemeente heeft de 

verantwoordelijkheid om gepaste zorg te bieden op een efficiënte manier. 

Het uitgangspunt moet hier altijd zijn dat zorg en hulp wordt verleend in 

samenspraak met de aanvrager. 

Door de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg bij de gemeente neer te leggen, 

zijn de lijnen voor vraag en aanbod dichter bij elkaar gebracht. Dit betekent echter 

niet dat alles nu goed gaat. De beoogde transformatie van jeugdzorg en WMO is 

maar ten dele gelukt. Er zijn nog steeds wachtlijsten, mantelzorgers ervaren grote 

werkdruk en er zijn ook nog steeds mensen die zorg nodig hebben die niet worden 

bereikt. Daarnaast zijn de almaar stijgende kosten van de jeugdzorg een landelijk 

probleem waar ook Bloemendaal last van heeft. 

Het goed uitvoeren van de zorgtaken, onder andere door het faciliteren van een 

goed werkend laagdrempelig zorgloket, vraagt veel aandacht. Dit betekent dat in 

iedere dorpskern een duidelijk aanspreekpunt blijft, een persoon die bekend is met 

het dorp en haar inwoners. Om de kwaliteit te monitoren en hierover te 

rapporteren, moet de gemeente zorgaanbieders selecteren en sturen op duidelijke 

doelen en meetbare resultaten zodat wij kritisch kunnen blijven kijken naar de 

kwaliteit van onze hulpverlening. 

Naast de wettelijk vereiste zorgtaken kan de gemeente ook een ondersteunende 

rol spelen op het gebied van (jeugd) armoede eenzaamheid en buurtgebonden 

activiteiten. Door informele ontmoetingsplaatsen te stimuleren en te ondersteunen 

in de verschillende dorpskernen komen inwoners dichter bij elkaar.

Waar zorg op maat het 
uitgangspunt is.
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Dit betekent voor ons het volgende:

Inwoners doen op eigen kracht of met behulp van het sociale netwerk mee in 

de samenleving. Lukt dit niet, dan ondersteunt de gemeente op een 

persoonsgerichte en efficiënte wijze. 

De aanvraagprocedures voor zorgondersteuning moeten laagdrempelig voor 

iedereen toegankelijk zijn. De gemeente draagt zorg voor onafhankelijke 

cliëntondersteuning.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft de spil van de (preventieve) 

jeugdhulpverlening. Uitgangspunt blijft: 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener, 

waarbij de behoefte van de zorgcliënt centraal blijft staan. 

De gemeente (of samenwerkende gemeentes) pakt meer de regie bij de 

inkoop van (jeugd) zorg en lokale ondersteunende organisaties waarbij er 

duidelijker gestuurd wordt op meetbare doelen en resultaten. Zorgaanbieders 

die niet volgens bewezen methodes werken worden in principe geweerd.

Ten aanzien van zorg en welzijn voor volwassenen en voor oudere en 

kwetsbare inwoners zetten we in op een verdere versterking van de 

samenwerking tussen mantelzorg, vrijwilligers en professionals. Uitgangspunt 

is integrale persoonlijke plannen en budgetten. De gemeente gaat samen met 

de mantelzorgers de huidige situatie evalueren en kijken waar de gemeente 

betere ondersteuning kan bieden 
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De VVD Bloemendaal is trots op de scholen binnen haar gemeente. 

Kwalitatief staan zij hoog aangeschreven en het aanbod is, gemeten naar het 

inwonertal van de gemeente Bloemendaal, divers.

De gemeente dient zich volgens ons niet inhoudelijk te bemoeien met het 

onderwijs, maar heeft wel degelijk een rol om scholen te betrekken bij de 

maatschappij. Verder vinden wij het belangrijk dat ouders de mogelijkheid  hebben 

om hun kind op de school van hun keuze in te schrijven.

Dit betekent voor ons het volgende:

De gemeente is financieel verantwoordelijk voor de huisvesting en dient 

intensief contact te onderhouden met de scholen en hun overkoepelende 

organisaties om zorg te dragen voor een passende en efficiënte huisvesting.

Wij willen blijvende aandacht voor (verkeers-)veiligheid rondom scholen, in het 

bijzonder op de momenten dat de school aanvangt en uitkomt. De BOA’s

moeten hierop toezien.

Wij willen het extra budget dat lagere scholen momenteel krijgen voor 

muzieklessen, sport en/of natuuronderwijs in stand houden en scholen mogen 

dit naar eigen keuze inzetten.

Wij willen dat alle gebouwen, ook de oudere, waarin scholen zijn gehuisvest 

toekomstbestendig worden gemaakt. Bovendien moet er aandacht komen voor 

het binnenklimaat in de klaslokalen met goede ventilatiemogelijkheden.

We hechten aan het bestaan van voor- en naschoolse opvang in elke 

dorpskern, het liefst op of in de nabijheid van de basisscholen. 

Waar goed onderwijs
vanzelfsprekend blijft.
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Deelname en kennismaking met sport zijn belangrijk. Sportbeoefening en 

bewegingsactiviteiten in de volle breedte, ook bij sportverenigingen, worden 

door de gemeente gestimuleerd. Daarnaast verdient ook de topsport 

aandacht en ondersteuning. 

Wij willen het beleid uit de sportnota voortzetten die uitgaat van zelfstandige 

verenigingen. Wij vinden dat de gemeente sportclubs moet ondersteunen bij de 

aanleg van sportterreinen, hoewel wij vinden dat het initiatief van de verenigingen 

zelf moet komen

Culturele activiteiten zijn belangrijk: voor onze inwoners, voor onze bezoekers en 

ondernemers. Zij leiden tot innovatie, creativiteit en het gevoel van saamhorigheid. 

Cultuurbeoefening (creërend of beschouwend) maakt mensen bewust van 

zichzelf, van elkaar en van hun omgeving. Wij vinden dat culturele organisaties 

zelfstandig moeten zijn en op basis van de bezoekers kan de gemeente passende 

subsidie verstrekken.

Ook talentontwikkeling vinden wij belangrijk en wij willen daarom dat alle kinderen 

in onze gemeente op jonge leeftijd in aanraking kunnen komen met muziek en 

cultuur.

Waar een bloeiend 
verenigingsleven is.
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Dit betekent voor ons het volgende:

De huidige steun aan sportclubs en culturele instellingen ten aanzien van hun 
jeugdleden moet worden voortgezet.

Autoverkeer naar de sportvelden mag niet tot overlast leiden. Daarom willen wij dat 
verkeersmaatregelen rond sportvelden goed worden gehandhaafd.

Wij vinden de muziekschool, moderne openbare bibliotheek-voorzieningen die zich 
richten op jeugd en ouderen en het openluchttheater belangrijke culturele 
instellingen die ook van de gemeente gepaste ondersteuning verdienen.

De muziekschool in Overveen heeft een centrale functie in het muziekonderwijs in 
onze gemeente en dient voor alle kinderen in alle kernen toegankelijk te zijn. Wij 
willen een toekomstbestendige organisatie van de muziekschool. 

Wij willen dat lokale culturele organisaties op meer commerciële wijze te werk gaan 
waardoor zij zoveel mogelijk in hun eigen kosten kunnen voorzien.

Wij willen dat sportverenigingen en culturele instellingen actief de samenwerking 
zoeken met scholen en andere instellingen om accommodaties te delen in de 
daluren. De gemeente faciliteert dit waar mogelijk.
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Een sterke economie zorgt voor kansen voor iedereen. Bovendien zorgt een 

sterke lokale economie ervoor dat belangrijke voorzieningen dicht bij huis 

beschikbaar zijn. 

Wij maken ons dan ook sterk voor een gemeente waar je goed kunt 

ondernemen.

Ondernemerschap en hardwerkende mensen vormen dé motoren van de 

economie. Het zijn ondernemers in kleine en middelgrote bedrijven die investeren 

in nieuwe ideeën en voorzieningen.

De gemeente moet ondernemers niet vertellen hoe zij moeten ondernemen, dat 

weten ondernemers zelf het beste. Wij willen ondernemers de ruimte geven. 

Door de regeldruk zo beperkt mogelijk te houden, de procedures voor 

vergunningen zo kort mogelijk te laten duren en door actieve ondersteuning van 

het gemeentelijke ondernemersloket geven wij ondernemers de ruimte om te doen 

waar ze goed in zijn: ondernemen. 

Waar je goed
kunt ondernemen.
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Dit betekent voor ons het volgende:

Wij hechten aan een structureel overleg met de ondernemers en/of hun 

vertegenwoordigers om gezamenlijk knelpunten te bespreken en op te lossen.

Voor het vitaal houden van de winkelgebieden willen wij dat de gemeente een 

actieve rol vervult om de uitstraling, toegankelijkheid (parkeren) en de 

samenwerking tussen ondernemers te versterken. Daarvoor dienen 

oplossingen en maatregelen een breed draagvlak te hebben.

Wij vinden dat winkeliers zelf over hun openingstijden mogen beslissen.

Veel van onze ondernemers hebben grote betrokkenheid bij (jaarlijkse) 

evenementen. De evenementen in de gemeente met een brede 

maatschappelijke uitstraling in de regio zijn uitgezonderd van leges.

Veilig recreëren, uitgaan en boodschappen doen is belangrijk voor onze 

inwoners, voor onze ondernemers en bezoekers. Wij willen dat de gemeente 

het Keurmerk Veilig Ondernemen stimuleert.

Wij hechten aan een ondernemersloket dat voor alle gemeentelijke diensten 

het eerste aanspreekpunt is voor ondernemers. Het helpt hen om snel en 

eenvoudig door de gemeente geholpen te worden.

22



VVD Bloemendaal

Sterk. Lokaal.
Voor ons allemaal.23


