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1. Bestuurlijke Toekomst
a. Wijdemeren zelfstandig houden in samenwerking met omliggende gemeenten
b. Een fusie zoals de provincie die voorstelt is geen optie voor De Lokale Partij. Maar dit standpunt is
ook genuanceerd in ons programma. Er is ruimte voor alternatieven als die goed onderbouwd zijn en
er draagvlak bij de inwoners voor is.
c. Knelpunten organisatie aanpakken aan de hand van RaadsInformatiebrief 2018-13
d. Actieve participatie in het MRA-convenant via de regio Gooi- en Vechtstreek
2. Luisteren naar de inwoners, verenigingen en ondernemingen– Stem aan de samenleving
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Jaarlijkse informatiebijeenkomst per kern (brengen en ophalen)
Inspreekrecht m.b.v. middelen die beschikbaar zijn (ook tijdens raadsvergaderingen)
Referendum mogelijk maken
Tijdige en heldere communicatie in het belang van de inwoners en ondernemers
Evaluatie “stappenplan participatie en communicatie bij ruimtelijke plannen” voor initiatiefnemers
Eenduidig ambtelijk aanspreekpunt voor bedrijven

twitter: @delokalepartij_

3. Financieel beleid en dienstverlening
a. Versterking gemeentelijke organisatie door collegiale samenwerking, inzet van technologie en
doorontwikkeling eigen organisatie.
b. Aan de hand van een prioriteitstelling de (schaarse) middelen inzetten gelet op de hoogte van de
lokale lasten
c. Streven naar lagere lasten daar waar mogelijk, zonder afbreuk te doen aan het voorzieningenniveau
d. Aanpak van de geconstateerde verbeterpunten in de managementletter 2017 op basis van een
realistisch uitvoeringsplan
e. De kansen voor het Interbestuurlijk Programma met bijbehorende geldstromen zullen we waar het de
eigenheid van Wijdemeren raakt met beide handen oppakken
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4. Dorpskernen centraal
a. Experimenteren met budget per kern ter ondersteuning van (sociale en/of groene) initiatieven en een
degelijke evaluatie na een 1e ronde
b. In het kader van de nieuwe omgevingswet een ruimtelijke visie ontwikkelen waarbij de bevolking
betrokken is. Daarmee vaststellen wat we behouden en wat mag veranderen
c. Op korte termijn moet een discussie gevoerd worden over welk ambitieniveau de gemeente nastreeft
in het kader van de nieuwe omgevingswet. Dat zal vervolgens leiden tot een uitvoeringsplan voor de
implementatie
d. Bij herinrichting van wegen vasthouden aan vastgesteld gemeentelijk beleid gecombineerd met de
wensen van aanwonenden en andere weggebruikers
e. Onderzoeken en inzetten op realisatie IKC’s in Nederhorst den Berg en Kortenhoef (IKC = Integraal
Kind Centrum)
f. Open staan voor het ‘burgerinitiatief Nieuwe Vecht’ in Nederhorst den Berg, met name het zuidelijke
deel daarvan. Dit plan (wederom) onder de aandacht brengen van de Gebiedscommissie
g. In overleg met provincie(s) en gemeenten om ons heen voor 2022 een masterplan ontwikkelen om
sluipverkeer te weren
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h. Aanpak overlast hondenpoep
i. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte zal klimaatbestendheid extra aandacht krijgen
j. Actieve participatie in de werkgroep die zich samen met de provincie en de regio over een nieuwe
vorm van openbaar vervoer buigt
5. Natuur, recreatie en duurzaamheid
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a. Bevorderen behoud en uitbreiding van praktisch uitvoerbaar particulier en agrarisch natuurbeheer;
verbetering bestaand groen; herplantplicht bomen
b. Bescherming leef- en werkgebieden. Economische ontwikkelingen in balans met omgeving
c. De komende vier jaar zetten we in op regionale samenwerking om keuzes voor te bereiden m.b.t.
energietransitie en invoering van duurzaamheidsmaatregelen. Ook de lokale energiecoöperatie zullen
we ondersteunen in hun missie
d. Actieve uitvoering van de bij het Gebiedsakkoord behorende uitvoeringsprogramma waarbij inwoners
en ondernemers steeds actief betrokken zijn en meespreken
e. Nadruk op voortbestaan van belangrijke bestaande waarden in landschap en natuur
f. Versterken recreatieve sector door stimuleren van duurzame recreatie: natuurbeleving vergroten door
onder andere wandelen, (elektrisch) fietsen en varen
g. Evaluatie en eventueel aanpassen bomenbeleidsplan
h. Wat circulair inkopen en opdrachterschap betreft volgen wij de gezamenlijke intenties van de MRApartners
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6. Woningbouw
a.
b.
c.
d.

Bouwen met beleid en terughoudendheid, voorkeur voor inbreiden
Bereikbare huisvesting van jongeren en jonge gezinnen bevorderen
Creatieve plannen maken voor ouderen die kleiner willen wonen in de eigen omgeving
In situaties waar nog substantiële woningbouw mogelijk is moet vooraf draagvlak zijn voor de
ontsluiting
e. Verduurzaming bestaande woningvoorraad en duurzame nieuwbouw
f. Inzet op vlottrekken Ter Sype
g. In samenwerking met de corporaties meer woningen realiseren
7. Omzien naar elkaar
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a. Bij verdere ontwikkeling van de digitale informatie rekening houden met mensen die daar hulp bij
nodig hebben
b. Concreet werk maken van een dementievriendelijke gemeente
c. Aandacht voor de vergrijzing en de daarbij behorende eisen aan fysieke en sociale veiligheid in de
openbare ruimte
d. Voortzetting beleid op gebied van werk, inkomen, zorg en welzijn
e. Voor sociale wijkteam(s) optimale beleidsruimte en de bijbehorende middelen
f. Een goed vangnet voor de minst sterken in onze gemeente
g. Inzet op wijkgerichte en preventieve voorzieningen waarvan inwoners dichtbij hun woonomgeving
gebruik kunnen maken
h. Bevordering continuïteit van de jeugdbescherming in het kader van de jeugdgezondheidszorg. Extra
aandacht voor de benodigde zorg bij autisme en het daaraan gekoppelde schoolverzuim
i. Openbare orde en veiligheid rond evenementen wordt regelmatig geëvalueerd.
Veiligheidsonderwerpen en ondermijning krijgen structureel en planmatig aandacht
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