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DE LOKALE PARTIJ stelt de inwoner centraal. Wij zijn er voor u. We laten ons voeden door de 
meningen en de kennis die in onze dorpen aanwezig is. Bij het leveren van onze bijdrage aan de 
besluitvorming gaan we uit van de prioriteiten zoals inwoners van de betreffende dorpskern(en) 
die stellen. Wij geven daaraan gewicht in de politieke discussies.  
 
DE LOKALE PARTIJ benoemt hier niet alles. Wat er goed gaat en waar behoefte aan is, dat blijft. 
Maar waar het echt om gaat en waar het beter kan, dat leest u in ons programma. 
 
In zeven thema’s leest u vanuit welke invalshoek wij dat doen. De thema’s vloeien voort uit onze 
speerpunten zoals geformuleerd op de website, onze inzet, ervaringen en talloze gesprekken 
van de afgelopen jaren.  U kunt veel achtergrondinformatie vinden op onze website 
http://www.delokalepartij.org/ ,maar ook de twitter-tijdlijn www.twitter.com/DeLokalePartij_  
en onze nieuwsbrieven http://www.delokalepartij.org/nieuwsbrieven/  geven u een aardig 
beeld welke inzet u van DE LOKALE PARTIJ kan verwachten.  
 
DE LOKALE PARTIJ bedankt hierbij een ieder voor de input aan dit programma en wenst dat dit 
document bijdraagt aan de (stem)keuze die u maakt op 21 maart.  
  

Verkiezingsprogramma  

 2018 - 2022 
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1 ZELFSTANDIGHEID  
Ø Wij willen Wijdemeren zelfstandig houden in 

samenwerking met de omliggende gemeenten 
Ø Inhoudelijke argumentatie voor fusie ontbreekt 
Ø Geen fusie met Hilversum 
Ø Wel een toekomst met draagvlak omarmen 

 
 2 Stem aan de samenleving 

Ø Onze aanpak verkleint de kloof tussen politiek en gemeenschap 
Ø DE LOKALE PARTIJ kwam/komt steeds naar u toe, luistert en komt in actie 
Ø Democratie is geen kijksport 
Ø DE LOKALE PARTIJ zet nieuwe technologieën in 

 
3 Gedegen financiën en diensten  

Ø Niet meer uitgeven dan nodig is 
Ø Steun aan versterking bestuurskracht, indien noodzakelijk 
Ø Levering van diensten tegen laagst mogelijke kosten 
Ø Vakkennis en verbindende contactuele eigenschappen gaan hand in hand 

 
4 Dorpskernen centraal  

Ø Steun aan verenigingsleven en vrijwilligers  
Ø Per kern een budget om sociale en/of groene initiatieven te ondersteunen 
Ø Impuls huisvesting jongeren/(jonge) gezinnen en doorstroming van ouderen      
Ø Inzet op leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid 

 
5 Kwaliteit in de raad 

Ø Raadswerk vraagt om hoogwaardige, betrouwbare en verbindende inbreng 
Ø Verbinding kan niet van één kant komen  
Ø DE LOKALE PARTIJ blijft goede dossierkennis en alternatieven leveren 
Ø Inhoud in het debat gaat boven een gewiekste overwinning 

 
6 Wijdemeren als groen-blauwe gemeente 

Ø Balans natuur- en cultuurlandschap versus wonen, werken en recreatie 
Ø Impuls aan natuurbeleving en duurzaamheid moet een 2e natuur worden 
Ø Niet alles volbouwen, het aantrekkelijk wonen moet uniek blijven 
Ø Uitvoering akkoord Oostelijke Vechtplassen in samenspraak met belanghebbenden 

 
7 Omzien naar elkaar 

Ø Anticiperen op vergrijzing en toekomst bestendige gemeente voor senioren 
Ø Uitbouwen beleid op het gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn 
Ø Voortzetten/verbeteren huidig beleid op werkloosheid en re-integratie  
Ø Participatie bevorderen, maar niet álles afwentelen op de samenleving 

 

Thema’s verkiezingsprogramma  
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DE LOKALE PARTIJ wil Wijdemeren zelfstandig houden. Daar knokt DE LOKALE PARTIJ voor. 
Wijdemeren is en blijft een dorpse gemeente. De kenmerkende landelijke dorpsstructuur van 
Wijdemeren staat dicht bij de inwoner. Een plassenrijke gemeente als Wijdemeren met veel 
mooie kleinschalige kernen, groen en water, past niet bij een stedelijke gemeente zoals 
Hilversum. De afstandelijke Hilversumse bestuursaanpak is ongeschikt voor Wijdemeren. Groter 
is niet beter.  
 
De aanpak van de herindelingsprocedure door de Provincie lijkt nergens op. Inwoners en 
gemeenteraad staan buitenspel. Er vindt veel te weinig overleg plaats. Meningen en besluiten 
missen onderbouwing. De Provincie stuurt met decreten en draagvlak binnen Wijdemeren 
speelt geen rol.  
 
Als de Provincie haar plannen doorzet en een zelfstandig Wijdemeren onmogelijk maakt, mogen 
alternatieven geen speelplaats worden voor de provinciale dadendrang. DE LOKALE PARTIJ zal 
ook dan een constructieve rol spelen en -samen met de andere fracties-  voorstellen indienen 
om tot verantwoorde besluiten te komen. Mogelijke alternatieven moeten dan onafhankelijk in 
kaart gebracht worden, met duidelijke indicaties wat en hoe dan beter gaat. Tevens zal een 
inventarisatie van het draagvlak onder de bevolking voor een nieuw te kiezen richting de basis 
zijn.  
 
Een fusie met Hilversum wijst DE LOKALE PARTIJ  af. De 
inwoners hebben dit ook duidelijk aangegeven in de Petitie 
van Wijdemeren2020 en in de enquêtes. Een zeer krachtig 
signaal dat niet mag worden genegeerd. Mocht de provincie 
halsstarrig vasthouden aan het Hilversum-scenario, dan zal DE 
LOKALE PARTIJ alles inzetten om af te dwingen rekening te 
houden met de mening van de bevolking van Wijdemeren.  
 
Wij stropen onze mouwen op. DE LOKALE PARTIJ deed alles (al) om het doordenderen van de 
provincie te voorkomen. We zijn in Haarlem geweest, spreken professoren, steken ons licht op 
in andere gemeentes, gaan naar lezingen over dit onderwerp en spitten alle rapporten door die 
er over geschreven zijn. Wij weten waar we over spreken. Niemand heeft ook nog maar één 
steekhoudend argument aangevoerd wat u als inwoner er mee opschiet als Wijdemeren fuseert 
met Hilversum. DE LOKALE PARTIJ geeft niet op: groter is niet altijd beter. 
 
 

 
DE LOKALE PARTIJ vindt dat inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers centraal 
moeten staan bij alle zaken waar de (gemeentelijke) overheid een verantwoordelijkheid heeft. 
Het sleutelbegrip is samenwerking. DE LOKALE PARTIJ streeft een optimaal samenspel na met 
wederzijds respect en oog voor elkaars belangen.  
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DE LOKALE PARTIJ vindt de manier waarop overheid en samenleving met elkaar omgaan 
belangrijk. Inwoners en ondernemers moeten vertrouwen kunnen hebben in een overheid die 
hen steunt in alle openheid en binnen duidelijke kaders. Aan dit vertrouwen ontbreekt het op 
dit moment. De overheid neigt naar terugtreden en inwoners en hun sociale verbanden 
veranderen snel. Met u samen zullen we daarom de prioriteiten voor Wijdemeren benoemen. 
DE LOKALE PARTIJ heeft daarbij oog voor uw wensen en voor de randvoorwaarden waarbinnen 
bedrijven kunnen floreren. Dit alles in de wetenschap dat de samenleving snel verandert. Het 
nieuwe gemeentebestuur zal als het aan DE LOKALE PARTIJ ligt, u zoveel mogelijk betrekken bij 
keuzes. Dat wij daarbij rechtvaardig, voorspelbaar en betrouwbaar handelen, spreekt voor zich.  
 
DE LOKALE PARTIJ wil het uithollen van 
de democratie tegengaan. Mensen 
moeten meer een stem krijgen en die 
stem ook terugzien in het beleid van de 
gemeente Wijdemeren. DE LOKALE 
PARTIJ zal dan ook nieuwe vormen 
introduceren om het bestuur dichter bij 
de inwoners te brengen. Minstens eens 
per jaar zal per kern een bijeenkomst 
worden gehouden. De bevolking kan 
dan alles vragen aan het 
gemeentebestuur. En het bestuur praat bij en laat in beeld zien wat er recent in die kern 
gerealiseerd is, wat er binnenkort op stapel staat en wat de komende periode gepland is. Een 
avond puur voor de kern waar u woont of onderneemt. 
 
DE LOKALE PARTIJ komt graag naar u toe. Burgers en ondernemers kunnen altijd een beroep op 
ons doen. We luisteren echt en zijn afkerig van een regentenstijl. DE LOKALE PARTIJ vindt dat 
inwoners en ondernemers volwaardig gehoord moeten worden en daarmee invloed hebben op 
de besluitvorming. We realiseren ons dat besluiten bijna nooit tot tevredenheid van iedereen 
zullen zijn, maar wij streven altijd naar een zo groot mogelijk draagvlak, juiste en tijdige 
communicatie met het belang van de inwoners en ondernemers voorop.  
 
DE LOKALE PARTIJ staat voor een duidelijke uitleg van de te maken keuzes. Ook teleurstellingen 
verdienen aandacht en uitleg. 
 
DE LOKALE PARTIJ wil meer ruimte voor de samenleving door:  
- Inspreekrecht tijdens raadsvergaderingen.  
- Ondersteuning van burgerinitiatieven.  
- Het laten gebruiken van beschikbare digitale hulpmiddelen door insprekers. 
- Inzet (sociale) media (interactief nieuwsforum/website).  
- Organiseren van betrokkenheid middels E-democracy, zoals een digitaal platform om 

kennis en meningen over dossiers uit te wisselen. 
- Faciliteren van een doe-democratie; (mee)doen, (mee)denken en (mee)beslissen. 

 
Deze (deels nieuwe) instrumenten dragen bij aan het verkleinen van de kloof met de politiek.  
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Om te beginnen, direct na de verkiezingen, wil DE LOKALE PARTIJ anders formeren. Zodanig dat 
er zo min mogelijk afbreuk gedaan wordt aan verkiezingsbeloftes. Door het openlijk zoeken naar 
consensus kan raadsbreed een akkoord op hoofdlijnen ontstaan (een koersdocument). Daarbij 
is betrokkenheid van alle fracties essentieel.  
 
DE LOKALE PARTIJ wil af van het coalitie-oppositie denken ter bevordering van resultaat, sfeer, 
samenwerking en uitstraling.  
 
DE LOKALE PARTIJ is voor maximale openheid en transparantie. 
 
Dankzij nieuwe technologieën als internet, smartphones en app’s is de informatievoorziening 
voor inwoners en ondernemers toegankelijker dan ooit tevoren. DE LOKALE PARTIJ wil deze 
mogelijkheden inzetten zodat iedereen op een laagdrempelige en toegankelijke manier mee kan 
praten en hierop ook een reactie van DE LOKALE PARTIJ kan krijgen: E-Democracy. We willen 
inwoners de gelegenheid bieden om hun kennis en inzichten over onderwerpen op de politieke 
agenda met ons te delen. 
 
 

 
DE LOKALE PARTIJ vindt dat de gemeentelijke diensten van Wijdemeren kwaliteit moeten 
leveren. Het project om de gemeentelijke interne organisatie te verbeteren, krijgt daarom alle 
steun van DE LOKALE PARTIJ. Daarom stemden we voor de investering van € 800.000,-- in de 
kwaliteit en kunde van de organisatie. Een sterke organisatie draagt bij aan het behoud van 
zelfstandigheid en verstevigt de bestuurskracht.   
 
Wijdemeren heeft regelmatig overschotten op de jaarrekening. Dan heeft de gemeente dus 
teveel in rekening gebracht aan de inwoners. De gemeente is er niet om winst te maken. Of er 
geld over is, blijkt altijd achteraf uit het rekeningresultaat. Bij het vaststellen van de hoogte van 
de lokale lasten wil DE LOKALE PARTIJ hier rekening mee houden. Dan kun je kwaliteit realiseren 
tegen de laagst mogelijke kosten. Voorbeeld: op initiatief van DE LOKALE PARTIJ is de 
afvalstoffenheffing in 2016 met ruim € 40,- verlaagd.    
 
De LOKALE PARTIJ heeft oog voor en omarmt graag nieuwe technologieën die bijdragen aan een 
betere dienstverlening en verkorting van wachttijden. 
 
Bij aanname en (bij)scholing van gemeentelijk personeel ligt het accent wat ons betreft niet 
alleen op vakinhoudelijke kennis (bijv. juridisch, economisch) maar ook op het empathisch 
vermogen om constructief en verbindend om te gaan met vraagstukken. Een helpende hand bij 
het invullen van ingewikkelde formulieren is vanzelfsprekend. DE LOKALE PARTIJ is pleitbezorger 
voor zowel een één-loket functie per kern als een eenduidig aanspreekpunt voor ondernemers. 
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Wijdemeren bestaat uit een aantal relatief kleine kernen met een sterke eigen identiteit. Het 
collectief aan cultureel historische waarden is ongekend. Behoud, ontsluiting en versterking 
daarvan is een must.  
 
De dorpskernen van Wijdemeren hebben een rijk 
verenigingsleven. Dit sociale netwerk, met z’n vele 
vrijwilligers, vormt de spil voor de levensvatbaarheid en 
leefbaarheid van de kernen. Wij zien dat de overheid wel erg 
veel taken over wil laten aan vrijwilligers. Participatie is mooi 
en wordt door ons omarmd, maar mag niet leiden tot het 
afschuiven van verantwoordelijkheden door de overheid. 
 
DE LOKALE PARTIJ  wil als experiment per kern een budget 
reserveren om (sociale en/of groene) initiatieven te 
ondersteunen. Samen met inwoners en instellingen kunnen 
dan initiatieven uitgevoerd worden. Initiatieven met 
betrekking tot het tegengaan van eenzaamheid, bewegen 
voor jong en oud, vergroten sociale cohesie en 
verduurzamen lijken ons kansrijk, maar laat vooral aan de 
inwoners over welke ideeën er opborrelen. De gemeente 
vervult de faciliterende rol. Na evaluatie van de 1e ronde kan 
dit idee wellicht structureel in beleid worden opgenomen.  
 
DE LOKALE PARTIJ wil een ruimtelijke visie. In het kader van de nieuwe omgevingswet is dit 
binnenkort aan de orde. De dorpen in Wijdemeren hebben ieder een eigen identiteit. Deze 
identiteit is ontstaan in het verre en nabije verleden. Economische, sociale, landschappelijke en 
ruimtelijke factoren speelden hun rol. Toekomstige ontwikkelingen zullen de karakteristieke en 
langzaam gegroeide eigenschappen van de dorpen veranderen. Met de ruimtelijke visie, in het 
kader van de nieuwe omgevingswet, laten we zien wat we willen behouden en wat mag 
veranderen. We baseren ons daarbij op bestemmingsplannen, de structuurvisie en 
beleidsnota’s.  
Voorop staat dat de eigen identiteit van ieder dorp in Wijdemeren behouden blijft. Met de visie 
vormen we het kader voor de toekomst van de Wijdemeerse dorpen: ruimtelijk, economisch en 
sociaal. Belangrijk is dat de Wijdemeerse bevolking er bij wordt betrokken. Een ruimtelijke visie 
is noodzakelijk voor het scheppen van een kader waarbinnen toekomstige ontwikkelingen 
kunnen plaats vinden. Het managen van verwachtingen is de uitdaging. De omgevingswet biedt 
meer ruimte voor ontwikkelingen. DE LOKALE PARTIJ constateert dat velen geen idee hebben 
wat dit voor de inrichting van hun woonomgeving kan betekenen. Wij willen inwoners niet voor 
verrassingen plaatsen! 
 
De LOKALE PARTIJ blijft huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen bevorderen. En denkt 
daarbij ook aan creatieve oplossingen om aan de behoefte te voldoen van ouderen om kleiner 
te gaan wonen in hun eigen woonomgeving. Dat heeft een positief effect op de doorstroming. 
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De LOKALE PARTIJ ziet het nut en de noodzaak in van de welstandscommissie. Een vorm van 
onafhankelijk deskundig advies blijft wenselijk. 
 
Leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid is de afgelopen periode onderbelicht 
geweest. In overleg met betrokkenen moeten plannen gemaakt en uitgevoerd worden. Vooral 
in situaties waarin nog substantiële uitbreiding van woningen voorzien is, moet voor de 
ontsluiting vooraf draagvlak zijn. 
 
Realisatie van een IKC (Integraal Kind Centrum) in Loosdrecht ligt binnen handbereik. DE LOKALE 
PARTIJ is voorstander van het met behoud van identiteit toegroeien naar een IKC in zowel de 
kernen Kortenhoef als Nederhorst den Berg. Voor de instandhouding van kwalitatief 
basisonderwijs is de combinatie van kinderopvang met de basisschool een must. Bovendien 
kunnen IKC’s bijdragen aan het bestaansrecht van de ‘kleine basisscholen’. 
 
Sport beoefenen en buiten spelen is eindeloos mogelijk in Wijdemeren. DE LOKALE PARTIJ wil 
afhankelijk van het draagvlak in de samenleving ondersteunen waar dit nodig is. 
 
Het bibliotheekwerk in Wijdemeren kent een ontwikkeling die veel meer is dan boeken uitlenen. 
De bibliotheek is een ontmoetingsplek geworden. Projecten om jeugd te interesseren voor 
techniek en ICT passen daar uitstekend bij. DE LOKALE PARTIJ wil een laagdrempelige en voor 
iedereen bereikbare bibliotheekvoorziening behouden. De Bibliotheek Op Scholen (BOS-sen) 
vervullen daarin een onmisbare rol.  
 
 

 
Volgens De LOKALE PARTIJ kunnen waardevolle bijdragen vooral worden geleverd op basis van 
een goede dossierkennis en met open oor en oog voor inhoudelijk goed onderbouwde, logische 
argumenten. DE LOKALE PARTIJ verkiest een inhoudelijk debat boven een gewiekste 
overwinning.  
 
DE LOKALE PARTIJ probeert samen met anderen oplossingen te zoeken en besluiten te nemen. 
In de gemeente, in de regio en in de provincie, dus samen met alle 
betrokkenen. Daarbij hanteert DE LOKALE PARTIJ de volgende 
uitgangspunten:  
- Open staan voor goede ideeën ongeacht van wie 
- Voorafgaande aan de besluitvorming realistische 

alternatieven onderzoeken  
- Democratie is ook rekening houden met de minderheid  
- Geen machtspolitiek op gemeentelijk en provinciaal niveau 
- Luisteren, zeggen wat we doen en vervolgens doen wat we 

zeggen 
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De LOKALE PARTIJ heeft in de afgelopen periode ook aandacht besteed aan het creëren van een 
eigen netwerk in regio Gooi & Vecht. Wij blijven daar op inzetten. Actief resultaat daarvan is het 
samenbrengen van alle Lokale Partijen, die onderling kennis uitwisselen en ook statements 
hebben uitgebracht over bijvoorbeeld het dossier “fusie”. 
 

 
Wijdemeren bestaat voor een groot deel uit natuurgebieden. DE LOKALE PARTIJ vindt dat 
daarbij een bestuur hoort met oog voor natuurbehoud en natuurbeleving. Samenwerking met 
natuurbeschermers en organisaties van recreanten spreekt voor zich. De ondertekening van het 
gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen biedt een goede kans om prioriteiten te stellen. In het 
bij dit akkoord behorende uitvoeringsprogramma is nog een aantal dilemma’s op te lossen. DE 
LOKALE PARTIJ zal de nadruk leggen op het voortbestaan van belangrijke, bestaande waarden in 
landschap en natuur. DE LOKALE PARTIJ streeft naar behoud en uitbreiding van particulier en 
agrarisch natuurbeheer. Regelgeving moet dat ook praktisch uitvoerbaar maken. 
 
Wijdemeren is de achtertuin van Amsterdam en de voortuin van Utrecht. DE LOKALE PARTIJ 
waakt ervoor dat we als steenmassa vastgroeien aan deze steden. Wijdemeren is ook geen 
bouwgrond voor Hilversum. DE LOKALE PARTIJ wil bouwen met beleid en terughoudendheid, 
daarbij geven wij de voorkeur aan inbreiden. 
 
DE LOKALE PARTIJ vindt dat naast natuur ook leef- en 
werkgebieden bescherming verdienen. Economische 
ontwikkelingen zijn alleen mogelijk in balans met de 
omgeving en mogen geen afbreuk doen aan de 
bestaande kwaliteiten. We wonen in een prachtige 
gemeente met haar groen en water. Voor velen de 
plek om zich thuis te voelen. Dat koesteren we.  
 
Binnen de bebouwde kom willen we het groen wat 
er nog is behouden en verbeteren. Bij conflicterende 
belangen tussen natuur en andere ontwikkelingen 
willen we eerst inventariseren om welke waarden 
het gaat en of er alternatieven zijn . Waar mogelijk 
willen we de biodiversiteit vergroten, zo mogelijk 
samen met hulp en kennis van bewoners. De 
gemeente moet daar zelf ook naar handelen, zoals 
bijvoorbeeld bij het maaien van de bermen, bewaken 
van bestaand groen bij bouwprojecten en voldoen 
aan de herplantplicht. 
 
DE LOKALE PARTIJ wil versterken wat er is. Dat kan langs vele ‘wegen’. We noemen slechts: 
elektrisch varen, slim duurzaam bouwen, inspelen op technologische ontwikkelingen zoals 
elektrisch vervoer (fietsen, auto’s en bussen) en verduurzaming van de bestaande 
woningvoorraad (energie transitie). DE LOKALE PARTIJ wil bereiken dat uiterlijk 2030 één 



 

 10 

Verkiezingsprogram
m

a 2018 –  2022     D
E LO

K
A

LE PA
RTIJ    

industrieterrein energieneutraal is. Extra vaar-, wandel- en fietsroutes moeten het mogelijk 
maken dat inwoners en bezoekers meer kunnen genieten van al het moois in onze groen-
blauwe gemeente. Voor lokale ondernemers biedt dit alles volop kansen. DE LOKALE PARTIJ wil 
dit ambtelijk fors ondersteunen zodat er een optimaal ontwikkelklimaat ontstaat. 
 
In overleg met omliggende gemeenten en de provincie(s) moet er voor 2022 een masterplan 
komen om sluipverkeer te weren en naar de snelwegen of naar een goed stelsel van 
rand/rondwegen te dwingen. 
 
Met het ondertekenen van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in december 2017 is 
gebleken dat ook 21 andere partners de waarden van het unieke grondgebied in onze gemeente 
erkend hebben. Gezamenlijk zal fors geïnvesteerd worden in natuur en recreatie. Bij de 
uitvoering van de vele projecten binnen dit akkoord zal DE LOKALE PARTIJ steeds oog hebben 
voor het betrekken van onze inwoners en ondernemers. Van carte blanche voor de 
ondertekenaars van het akkoord kan geen sprake zijn. 
 
 

 
De menselijke maat is voor DE LOKALE PARTIJ uitgangspunt. Ook in onze gemeente neemt de 
vergrijzing toe. Informatie moet voor die doelgroep eenvoudig beschikbaar en vindbaar zijn. 
Diegenen die menselijke hulp nodig hebben mogen niet 
stuiten op een (voor hun onbegrijpelijke) digitale wereld. 
Het moet duidelijk zijn waar je terecht kunt met jouw 
vraag. Daarnaast wil DE LOKALE PARTIJ dat Wijdemeren 
handen en voeten geeft aan de invulling van een 
dementievriendelijke gemeente. 
  
Gelet op de steeds groter wordende groep senioren zijn toegankelijke wegen/paden voor 
‘langzame voetgangers en fietsers’ een vanzelfsprekendheid met daarbij aandacht voor fysieke 
en sociale veiligheid. Bij het realiseren van ‘nieuwe woonvormen’ streeft DE LOKALE PARTIJ’ 
naar een integratie van ‘jong en oud’. 
 
DE LOKALE PARTIJ wil voortzetting en verbetering waar het kan van het huidig beleid op het 
gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn. Dat is onder andere te bereiken door nog meer 
plaatsen te creëren voor beschutte werkplekken.  
DE LOKALE PARTIJ wil op het brede gebied van het Sociaal Domein een goed vangnet voor de 
minst sterken. Niet een maatschappij die recht heeft op zorg maar die zorgt voor de zorg.  
Zorg op orde en toekomstbestendig voor jong en oud. 
 
Participatie is uitstekend maar de (lokale) overheid mag niet alles afwentelen op de 
samenleving. Vrijwilligerswerk en mantelzorg verdient alle lof maar er zijn grenzen aan ‘eigen 
kracht’. DE LOKALE PARTIJ wil dat het sociaal wijkteam dat nu de signalerende en coördinerende 
functie vervult daarvoor de volle ruimte en benodigde middelen krijgt. 
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Ons team staat voor u klaar 
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Kandidatenlijst 
 DUO Alette Zandbergen - Hanewald Loosdrecht

DUO Gert Zagt Loosdrecht
3 Renée Wijnen Nederhorst den Berg
4 Olivier Goetheer Loosdrecht
5 Margriet Rademaker Ankeveen
6 Frits den Hartog Kortenhoef
7 Marius Knijff Nederhorst den Berg
8 Lide Nuissl - Wendt ‘s-Graveland
9 Friso van Voorthuizen Ankeveen
10 Emile Bakker ‘s-Graveland
11 Robi van Roode Loosdrecht
12 Frank Senteur Ankeveen
13 Ilse van Leeuwen Nederhorst den Berg
14 Patrick Holtkamp Loosdrecht
15 Wilma Snel Nederhorst den Berg
16 Kees Zeldenrijk Loosdrecht
17 Judith Bakkers Loosdrecht
18 Wim Schaap Kortenhoef
19 Herman Hamming Loosdrecht
20 Annette van Loenen Loosdrecht
21 Barry van de Bunt Loosdrecht
22 Annemarie de Greve - Douwes Dekker Loosdrecht
23 Arda van der Lee Ankeveen
24 Anne Nout Loosdrecht
25 Johan van Doornewaard Loosdrecht
26 Josine Hillinga - de Vries Loosdrecht
27 Richard Kok Loosdrecht
28 Elly Spaargaren Loosdrecht
29 Hans Hazes Ankeveen
30 Jan van Ee Loosdrecht
31 Hellen Rotteveel Loosdrecht
32 Henk Prinsen Loosdrecht
33 Claudia McCullough Loosdrecht
34 Willem Jaap Davelaar Loosdrecht
35 Klaas Niewold Loosdrecht
36 Maaike Schuuring-Hamming Loosdrecht
37 Edwin van der Wilt Loosdrecht
38 Wim van Loenen Loosdrecht
39 Adri Meijers Loosdrecht
40 Bianca de Graaf Loosdrecht
41 Jan Bakker Loosdrecht
42 Ans de Wit Loosdrecht
43 Lèneke Dieperink Loosdrecht
44 Michael Kulkens Kortenhoef

De Lokale Partij
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