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Inleiding
Luisteren naar inwoners en de financiën op orde brengen. Die bewezen capaciteiten hebben
wij in huis. Met die basis kan De Lokale Partij uitstekend invulling geven aan welke ambitie
dan ook. Keer op keer brachten we dat de afgelopen jaren vanuit die insteek in de praktijk.

De Lokale Partij

Rode draad in onze werkwijze is “De manier waarop”. Het is vaak de manier waarop iemand
behandeld wordt, wat blijft hangen. De manier waarop De Lokale Partij met dossiers omgaat
is zeer onderscheidend, dat krijgen we regelmatig als reactie. Mensen stellen het op prijs
gehoord te worden en zo mogelijk iets terug te zien van hun inbreng.
Al 8 jaar betrekt De Lokale Partij u actief en zijn wij transparant in onze handelwijze. Dit
programma 2022-2026 is dan ook geen verrassing maar een stevige voortzetting van de lijn
die wij al 8 jaar inzetten. Dat blijven we doen. Ons visitekaartje, inmiddels bij velen bekend.
Wij bedanken eenieder voor zijn of haar inbreng. Deze keer is het verwoord in 9 thema’s.
Als uw dorp u lief is, om welk dossier het ook gaat. Bij De Lokale Partij treft u mensen aan die
oog hebben voor uw idee, uw inzicht en uw bezwaren. Door te beginnen met luisteren, en
het aangaan van de dialoog. Met een realistisch oog zijn we in staat om te werken aan onze
mooie woon- en leefomgeving. Dat alles natuurlijk het liefst met uw massale steun.
Als uw dorp u lief is: De Lokale Partij lijst 1
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Thema’s verkiezingsprogramma
1. Luisteren naar inwoners
Ø Al jaren ons visitekaartje
Ø Participatie kan en moet beter
Ø De Lokale Partij betrekt u erbij
Ø Benut vooral de aanwezige kennis
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2. Financiën op orde
Ø Tijd voor goede sturing en realistische plannen
Ø Maak af waaraan je begint
Ø De organisatie op orde en dienstverlening op niveau
3. Wonen in Wijdemeren
Ø Bouwen met visie en respect voor onze prachtige omgeving
Ø Met échte participatie
Ø Kansen voor eigen inwoners
Ø Benut ruimte van bestaande bebouwing
4. Werken aan Wijdemeren
Ø Eigen regie over gemeentelijke toekomst
Ø Zelfstandigheid heeft onze voorkeur
Ø Slagvaardig bestuur dicht bij inwoners
Ø Handhaving krijgt prioriteit
5. Groene economie
Ø Focus op realistische duurzame ambities
Ø Ruimte voor groene recreatie

De Lokale Partij

6. Omzien naar elkaar
Ø Is meer dan het uitvoeren van regels
Ø Waardeer mantelzorgers en faciliteer ontmoetingsplekken
Ø Inzicht in behoeften 60-plussers is basis voor beleid
7. De groen-blauwe parel
Ø Koester beeldbepalend groen en de open polders
Ø Verbeter de bestaande vaarroute “Rondje Wijdemeren”
Ø Focus op natuur en historie minnende recreant
8. Verkeersveiligheid
Ø Bescherm het langzame verkeer en handhaaf de maximum snelheid
Ø Goed verzorgde wandel- en fietspaden
Ø Alternatieven tegen sluipverkeer onderzoeken
9. Dorpskernen centraal
Ø Behoud unieke identiteit en het verenigingsleven
Ø Accommodatieregeling met redelijke subsidiecomponent
Ø Verras inwoners niet met de effecten van de omgevingswet
2

Thema 1: Luisteren naar inwoners
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Luisteren naar inwoners en ondernemers, al jaren hét visitekaartje van De Lokale Partij.
Waar zit de meeste kennis? Wat maakt dat men hier graag woont? Wat gaat goed en wat
kan beter? Men vertelt dat maar wat graag en De Lokale Partij slurpt die informatie op. Dat
was zo en dat blijft zo. De Lokale Partij gaat voor participatie 2.0 want de talloze bewonersen ondernemersinitiatieven dwingen dat gewoon af. Groot gelijk hebben zij. Wij missen
punten in het in 2021 gewijzigde participatiebeleid en willen een evaluatie en de daaruit
voortkomende verbeteringen snel invoeren. De aanstaande invoering van de omgevingswet
mag er niet toe leiden dat inwoners in een achterstandspositie raken.
Participatie, De Lokale Partij is zoals hierboven al aangegeven, een groot voorvechter van
participatie. Of dit nu gaat om een bouwplan, een weginrichting of om de bouw van een
Integraal Kind Centrum (IKC). Inwoners weten het beste hoe de buurt functioneert en
moeten hierbij veel meer betrokken worden. Het zal vanuit de gemeente ook de insteek
moeten zijn dit voorop te stellen. Daadwerkelijk wat doen met respons vanuit inwoners,
ondernemers en verenigingen en dat ook terugkoppelen. Dit zien we jammer genoeg nog te
vaak onvoldoende gebeuren.
De Lokale Partij gaat en staat voor u: inwoner, ondernemer, vrijwilliger of anderszins in
Wijdemeren. Immers, u kent uw dorp het beste. U weet waar het goed gaat en waar nog wat
te wensen over is, waar u tegenaan loopt in uw contacten met de gemeente, waar in de
buurt verbeteringen mogelijk zijn, maar ook welke veranderingen u helemaal niet nodig
acht. U bent onze bron van kennis en informatie. Daarom is participatie voor De Lokale Partij
zo ontzettend belangrijk. Het gaat per slot van rekening om uw leefomgeving. We
informeren u, komen bij u langs en onze deur staat ook altijd voor u open. Opmerkingen
vragen, initiatieven: waar mogelijk ondersteunen we u. De Lokale Partij hoort u graag!

De Lokale Partij

De Lokale Partij streeft een optimaal samenspel na met wederzijds respect en oog voor
elkaars belangen. Inwoners en ondernemers moeten vertrouwen kunnen hebben in een
overheid die hen steunt in alle
openheid en binnen duidelijke
kaders. Wij merken helaas
maar al te vaak dat het aan dit
vertrouwen schort. De talloze
bewonersinitiatieven die de
laatste jaren ontstonden
illustreren dat er wel iets meer
aan de hand is. Het is vooral
gedreven door juist vanaf het
begin constructief mee te
doen. De Lokale Partij wil die
waardevolle krachten die
barsten van de kennis en goede ideeën, ombouwen naar het aan de voorkant van processen
meepraten en meedenken. Het nieuwe gemeentebestuur zal u, als het aan De Lokale Partij
ligt, moeten betrekken bij keuzes. Dat het bestuur daarbij rechtvaardig, voorspelbaar en
betrouwbaar moet handelen, spreekt voor zich.
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De Lokale Partij doet er alles aan om gehoor te geven aan de wensen van de inwoners en
koppelt ook het waarom terug indien niet haalbaar. Openheid en communicatie staan hoog
in het vaandel. Als de covidmaatregelen het toestaan ziet De Lokale Partij graag dat het
bestuur van de gemeente u weer regelmatig opzoekt in het eigen dorp, bijeenkomsten puur
voor het gebied waar u woont of onderneemt. Ter bevordering van menselijk contact en om
te onderstrepen dat we graag naar u luisteren en zo uw informatie meewegen in besluiten.
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Thema 2: Gedegen financiën en diensten
Gemeentefinanciën, altijd al dé specialiteit van De Lokale Partij, de bewezen capaciteit die
wij in huis hebben. Er is de afgelopen jaren veel geld uitgegeven aan projecten die
uiteindelijk zijn gestrand in complexiteit of aanpak vanuit een verkeerde volgorde. Dat moet
in de toekomst worden voorkomen. De
financiële reserve is gedecimeerd en de
structurele kosten zijn onvoldoende in balans
met de inkomsten. Alle stoplichten staan op
rood. Dus hoog tijd om kritisch naar de kosten te
kijken en voor strengere begrotingsdiscipline.
Uiteraard met respect voor de onvermijdbare
kosten binnen het sociaal domein. Dat is een
hele puzzel. Het roer moet om voor het te laat is.
Geconstateerd en benoemd bij Algemene Beschouwingen ‘21
De Lokale Partij vindt dat de gemeente niet te
veel hooi op de vork moet nemen. De begroting moet realistisch zijn zodat uitgevoerd kan
worden waarvoor de inwoners en ondernemers betalen. We kunnen ons weinig tot geen
tegenslagen meer veroorloven. Voor “gezellige extra’s” is geen ruimte, tenzij er keuzes
gemaakt worden. Dat vraagt om strakke regie op financieel beleid. De Lokale Partij heeft een
historie van kennis en kunde op dit terrein. De aanpak is niet eenvoudig en zeker niet altijd
leuk, maar wij zullen niet schromen hierin onze verantwoordelijkheid te nemen.

De Lokale Partij

De Lokale Partij vindt dat de gemeentelijke
diensten van Wijdemeren kwaliteit moeten kunnen
leveren. Om die reden heeft De Lokale Partij ook in
2021 weer de gevraagde grote investeringen om de
gemeentelijke interne organisatie te verbeteren
gesteund. Tijdelijke inhuur van personeel is
structureel geworden. Dat is kostbaar en niet
bevorderlijk voor het smeden van een hecht team.
Een sterke organisatie draagt bij aan het behoud
van zelfstandigheid en verstevigt de
bestuurskracht. Bij een grote investering in een
nieuw gemeentehuis zetten we forse vraagtekens. Nu eerst de effecten van het versterken
van de organisatie afwachten voordat we met de eventuele grote verbouwing of
vernieuwbouw starten. Een dergelijk ingrijpend project is momenteel te veel van het goede.
Wel is er behoefte aan een duidelijke visie op de gemeentelijke panden.
Dienstverlening De afgelopen jaren zijn de kosten binnen onze gemeente sterk gestegen
waarbij de kwaliteit van de dienstverlening niet meegegroeid is. Verschillende systemen zijn
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gedateerd of raken functioneel ontoereikend. De Lokale Partij is van mening dat de
dienstverlening aan de inwoners de kernopgave is van een gemeente. Onze stip op de
horizon is excellente dienstverlening. Geef antwoord op vragen, weet voor wie je werkt, dat
zou de basis moeten zijn. Wij zijn dan ook voorstander van een regelmatige en gemeentebrede enquête over de dienstverlening. Waar is behoefte aan? Zo zullen velen mogelijk alles
digitaal willen, waarbij een goed werkende gemeentelijke website met de benodigde
relevante informatie een vereiste is. Maar indien nodig moet ook persoonlijk hulp mogelijk
zijn. Het is niet “one-size-fits-all”. Gelukkig maar, want juist het voorzien in de verschillende
behoeften biedt aan de gemeente de kans te excelleren richting inwoners en ondernemers.
Digitale vaardigheid We leven steeds meer in een digitale wereld. Van online bankieren tot
DigiD en van Mijn Overheid tot het maken van een afspraak bij de GGD. Veel van onze
inwoners en ambtenaren kunnen zich hierin prima redden. Maar ook een grote groep heeft
hier moeilijkheden mee. De Lokale Partij ziet erop toe dat iedereen mee kan doen in onze
(digitale) maatschappij en zal hiervoor met verschillende partners de samenwerking zoeken
om hier nog meer aandacht aan te geven, zodat niemand buiten de boot hoeft te vallen.

Thema 3: Wonen in Wijdemeren

De Lokale Partij

Wonen in Wijdemeren. We gunnen het de hele wereld, maar niet de hele wereld past in
Wijdemeren. Veel van onze inwoners zijn op zoek naar passende woonruimte: senioren die
gelijkvloers willen wonen, jongeren die zelfstandig willen
wonen, jonge gezinnen die een betaalbare woning wensen.
Uit alle woononderzoeken van de afgelopen jaren komen
deze groepen als de grootste groep zoekers naar voren. De
Lokale Partij wil dan ook bouwen met beleid. Geen
luchtkastelen, maar bouwen voor de zoekers, passend
binnen Wijdemeren. Participatie vanaf het begin. Inbreien
waar mogelijk, zonder dat dat ten koste van de
leefbaarheid gaat, passend in de huidige bebouwing en
omgeving. Nu eindelijk doorpakken op met de provincie
overeengekomen projecten Ter Sype en Groenewoud/VLEK
(ontsluiting via Kortenhoefsedijk, Beltweg en Emmaweg).
Vasthouden aan de norm bij nieuwbouw: minimaal 1/3
sociaal en 1/3 middel dure huur/koop. In het sociale
segment niet alleen koop-, maar vooral huurwoningen.
Creatief omgaan met de mogelijkheden en niet kiezen voor
de makkelijkste weg door de weilanden vol te zetten. De huidige norm ‘minimaal 40%
stapelen’ koppelen aan een maximumhoogte. In de woonvisie een paragraaf opnemen met
speciaal eisen aan bouwen voor senioren (zoals een lift, nabijheid openbaar vervoer,
voorzieningen, winkels en dergelijke). Het begint met vragen over waar behoefte aan is.
Wij willen optimaal gebruik maken van opties om meer woningen voor eigen inwoners
beschikbaar te krijgen. Op vele locaties is met bestaande bebouwing meer mogelijk. Zoals
schuurwoningen, dubbele bewoning van voormalige boerderijen, ontwikkelen vrijkomende
agrarische en industriële bestemmingen en appartementen boven scholen. Denk
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bijvoorbeeld ook aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en de specifieke van
wensen van 60-plussers die vaak muurvast zitten in een grotere gezinswoning. Voorwaarde
voor alles blijft dat de verkeersafhandeling en het parkeren op orde is. Dat vraagt een
andere manier van denken, moed, doorzettingsvermogen en creativiteit.
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Hoe meer bereiken voor de inwoners? Een huur of koopwoning bemachtigen zal ook in de
toekomst uitdagend blijven. De beschikbaarheid is kleiner dan de vraag met alle gevolgen
van dien. De Lokale Partij wil maximaal inzetten op kansen voor jongeren en doorstroming
van ouderen. Dit door de wettelijke mogelijkheden lokaal ten volle te benutten zonder dat
we onszelf in de vingers snijden voor wat betreft kansen in de regio.
Naast de bovengenoemde locaties kan gebouwd worden op vele inbrei-locaties passend bij
de omgeving. Passend bij de omgeving is
voor ons: beperkte hoogte indien
gestapeld aan de orde is, niet iedere
groenstrook opofferen en met
instandhouding van speelgelegenheden
voor de jongere jeugd. Groene ruimtes
binnen de bebouwde omgeving dienen in
de ogen van De Lokale Partij ook een doel
en maken het mooie wonen veelal
compleet. Bouwen in de polder zoals
Nederhorst Noord en massale bebouwing
van Zuidsingel fase 8 is voor ons niet acceptabel. Soms moet je durven zeggen dat de grens
van een dorp bereikt is en kiezen voor behoud van natuur, groen en leefbaarheid.
Kortom: Bouwen? Ja, maar niet ten koste van alles. Bouwen met respect voor onze
prachtige groen-blauwe-woonomgeving waarbij verkeersafwikkeling vooraf geregeld is. Met
echte participatie in plaats van voor de bühne. Geen torenflats, maar behoud van het dorpse
met het beeldbepalend groen en de polders. Daarbij de focus op realistische duurzame
ambities.

De Lokale Partij

Thema 4: Werken aan Wijdemeren
Wat voor gemeente wil Wijdemeren zijn? De Lokale Partij is grote voorstander van
zelfstandigheid. Grip houden op wat in de gemeente gebeurt, oog op leefbaarheid en zuinig
zijn op de natuur. De kenmerkende landelijke dorpsstructuur van Wijdemeren staat dicht bij
de inwoner. De Lokale Partij staat open voor samenwerking met omliggende gemeenten als
dat zinvol is. Dat kan uitbesteden van regulier werk zijn, maar ook van gespecialiseerde
taken. Bij voorkeur besteden we onze ogen en oren niet uit; niet het stuur uit handen geven.
Het is bekend dat samenwerking in regioverband vaak ten koste gaat van directe invloed en
slagvaardigheid. We vinden dat maatwerk in de afweging tussen zelf doen en uitbesteden of
regionaal samen oppakken voorwaarde is. Dat vraagt wel een bepaalde manier van
aansturing van de gemeentelijke organisatie. Een organisatie waar routinematige zaken
voortvarend opgepakt worden, maar ook kundigheid op inkoopbeleid van diensten en
natuurlijk een scherp oog voor efficiëntie op alle niveaus van bestuur. Zelfstandigheid vereist
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stevige bestuurders. Dat geld ook voor handhaving. De Lokale Partij constateert dat de
gemeente op het gebied van handhaving de afgelopen jaren nogal tekortschoot. Dat had
met capaciteit te maken maar ook met gebrek aan prioriteit. Wij zien dat graag anders.
Vandalisme bestrijden en kosten van vernieling verhalen op daders is onze norm. Maar
handhaving geldt ook voor snelheidsovertredingen, illegale bouwactiviteiten en ongewenst
(crimineel) gedrag.
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De Lokale Partij wil vaart maken met digitalisering zodat inwoners nog makkelijker
aanvragen en vergunningen zelf digitaal kunnen
afhandelen maar ook inzien. Landelijke
programma’s zoals energietransitie zal De Lokale
Partij in principe pas oppakken als het Rijk
daarvoor ook budgetten beschikbaar stelt, tenzij
quick-wins eenvoudig te behalen zijn. Dus geen
snelle beslissingen onder het label van “groen
moet”, maar zorgvuldig afwegen.
Wanneer een van bovenaf opgelegde herindeling opnieuw op de agenda komt, mogen
inwoners en gemeenteraad niet buitenspel staan. De Lokale Partij wil dan dat meerdere
varianten onafhankelijk in kaart gebracht en gepresenteerd worden. Daarbij moet duidelijk
zijn wat en hoe het dan beter gaat en wat de voordelen zijn. Tevens moet draagvlak voor de
varianten bij de inwoners meegewogen worden. Dit alles is de basis voor besluitvorming.

De Lokale Partij

Covid heeft ons leven de laatst jaren erg beïnvloed. De gevolgen hiervan zijn iedere dag
merkbaar en zullen dat mogelijk nog een tijd zijn. De nadelige effecten zijn groot en divers,
met een vergroting van de eenzaamheid, grote druk op onze zorg, verslechtering van het
ondernemersklimaat en verdere polarisatie. Uit studies is al gebleken dat in Nederland zelfs
sprake is van een collectieve depressie. De Lokale Partij is van mening dat er veel Covidgerelateerde effecten zijn waar wij lokaal geen invloed op hebben aangezien die landelijk of
zelfs Europees bepaald worden. Maar dat neemt niet weg dat er nog genoeg dingen zijn die
wij lokaal kunnen ondernemen om deze crisis juist een positief effect te laten hebben. Laten
we als gemeente het welzijn van onze inwoners en ondernemers juist vergroten, het sporten
verder aanmoedigen, gezond eten een boost geven door ruimte voor lokale campagnes,
lokale ideeën om creatief met de beperkende maatregelen om te gaan stimuleren en deze
initiatieven eventueel waarderen met subsidies. En niet in het minst de waardering naar al
onze mantelzorgers juist vergroten in plaats van erop bezuinigen, zoals het beleid de
afgelopen jaren uitwerkte.

Thema 5: Groene Economie
Groene Economie, het thema klimaatverandering is al niet meer uit ons bestaan weg te
denken. Er zijn talloze rapporten over klimaatontwikkeling. De afgelopen jaren heeft De
Lokale Partij keer op keer aandacht gevraagd voor de kosten om klimaatverandering tegen
te gaan. We zijn met voorstellen voor financiering gekomen, hebben het verplichte karakter
met bijbehorende kosten van de ontkoppeling van hemelwater kunnen tegenhouden en ook
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recent nog hebben we in de ‘Transitievisie Warmte’ het belang van betaalbaarheid voorop
kunnen stellen. Het is relatief eenvoudig om op papier maatregelen te formuleren waarmee
een CO2-reductie behaald kan worden, maar de uitvoering en realiteit is vaak weerbarstiger.
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Gelukkig maakt de technologie op dit moment een snelle ontwikkeling door. Die kan in de
(nabije) toekomst een grote rol op dit gebied spelen. Denk aan het lokaal opslaan van
energie als buffer, elektrische cv-ketels, isolatietechnieken en warmteterugwinning uit
rioolwater. De Lokale Partij vindt dat de overheid een leidende rol moet spelen in de
financiering van de energie-transitie zodat iedereen hieraan kan deelnemen met evenredige
kostenverdeling. Vrijwillig initiatief is natuurlijk altijd welkom!
Voor nieuwe projecten op het gebied van energieopwekking, wil De Lokale Partij dat het
eigendom voor het merendeel bij onze eigen inwoners ligt. Daarmee komt hen dan het
financiële voordeel van lokale energieopwekking ten goede in plaats van aan bedrijfsmatige
investeerders. Dit vergroot ook het draagvlak bij inwoners voor een dergelijke ontwikkeling.
Een praktische deeloplossing voor minder aardgasgebruik ligt voor het oppakken. De Lokale
Partij wil de inwoners actief wijzen op subsidies van de gemeente voor isolatie van muren,
vloeren, daken en via beglazing. In 2022 zijn er subsidies voor woningeigenaren die een
warmtepomp of een zonneboiler laten installeren. Voor een combinatie van twee
energiebesparende maatregelen (te weten dak-, vloer- of muurisolatie of beglazing) kunnen
woningeigenaren subsidie ontvangen. De Lokale Partij stimuleert de regionale aanpak voor
uitbreiding van elektrische laadpalen bij winkelcentra, culturele instellingen, sportcomplexen
en scholen. Zonne-weideparken hebben niet onze voorkeur. Er zijn nog genoeg daken
beschikbaar alvorens we onze schaarse (natuur)gronden en plassen inleveren voor dat doel.

De Lokale Partij

Recreatie, absoluut een onderscheidend aspect van de gemeente Wijdemeren. Veel
ondernemers zijn in deze sector werkzaam en het is een belangrijke motor voor de lokale
economie. Vele rapporten zijn hier inmiddels over geschreven, maar er is onvoldoende visie
op de recreatie in onze gemeente om deze toekomstbestendig te maken met behoud van de
natuur. Denk daarbij aan het specifiek promoten van de zeilsport, het vergroten van het
areaal elektrische boten, het aanleggen van nieuwe strandjes en het beter bereikbaar maken
van de eilanden. Eveneens aan het oplossen van parkeerproblemen op zomerse dagen met
behoud van het woongenot van onze inwoners. Net zoals het opknappen van verschillende
plekken binnen Wijdemeren om deze meer uitnodigend te maken voor inwoners en
toeristen, al dan niet met hulp van externe partijen. Onze insteek is om niet iedere vierkante
centimeter te bebouwen, zodat het uitzicht op de prachtige plassen niet alleen voorbestemd
is voor een enkeling.
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Thema 6: Omzien naar elkaar
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Zelfredzaamheid is een groot goed. Maar soms zijn er omstandigheden in een mensenleven
waardoor tijdelijk of langere tijd zelfredzaamheid in de knel komt. Hulpvragen moeten snel
en adequaat opgepakt worden, zodat inwoners passende zorg en ondersteuning krijgen.
Niet voor elke vraag hoeft direct
opgeschaald te worden naar
professionele ondersteuning. Soms
volstaat een luisterend oor. Als de
afgelopen periode ons iets geleerd
heeft, dan is het wel het gemis aan
“samenzijn”. De Lokale Partij is
voorstander van
ontmoetingsplekken; locaties waar
jong en oud elkaar ontmoeten voor een vraag, een hobby, een club, interesse, samen een
maaltijd gebruiken of gewoon even buurten. Vooral in Kortenhoef/’s-Graveland moet nu
echt vaart gemaakt worden met een locatie voor het consultatiebureau en ontmoeting in de
breedste zin van het woord. Kortom: er vóór en mét elkaar zijn.
De decentralisatie bezorgt het sociale domein enorme uitdagingen. De opzet om zorg
menselijk en dichtbij inwoners te organiseren botst soms met financiële zorgen die ons voor
lastige en pijnlijke keuzes plaatsen. Ouder worden is prachtig, wij omarmen onze ouderen
maar realiseren ons ook dat zij eens te meer een beroep doen op de maatschappij zelf. Door
omzien naar elkaar en de menselijke maat als basis te nemen houden we passende zorg
bereikbaar.
De gemiddelde leeftijd neemt toe. Informatie voor digitaal minder vaardigen moet toch
beschikbaar en vindbaar zijn. Diegenen die persoonlijke hulp nodig hebben stuiten soms op
een voor hen onbegrijpelijke digitale wereld. Dus is duidelijkheid nodig over waar je dan
terecht kunt met jouw vraag. Een dementievriendelijke gemeente blijft voor ons een groot
aandachtspunt.

De Lokale Partij

Het ontbreekt aan voldoende inzicht in de behoeften van 60-plussers. Dit is een zeer
heterogene groep met verschillende wensen die leeftijd gerelateerd zijn. Allereerst moet
gedegen onderzoek naar wensen en behoeften richting geven aan het beleid. Ons motto is:
“Niet óver senioren beslissen maar in samenspraak mét senioren beslissen”.
De Lokale Partij wil voortzetting en verbetering waar het kan van het huidig beleid op het
gebied van werk en inkomen, zorg en welzijn. Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
moeten laagdrempelig en snel beschikbaar zijn. Wet- en regelgeving rondom (Bijzondere)
Bijstand moet op een begrijpelijke en humane manier toegepast worden. Brede inzet op
toeleiding naar werk door meer plaatsen te creëren voor werk-leer trajecten en beschutte
werkplekken, zonder direct verstrikt te raken in ingewikkelde regels en administratieve
rompslomp. Wij willen op het brede gebied van het Sociaal Domein een goed vangnet voor
hen die dat nodig hebben. Geen maatschappij die recht heeft op zorg maar die zorgt voor de
zorg, toekomstbestendig voor jong en oud. Vinger aan de pols houden met betrekking tot
kwaliteit en kwantiteit van zorgverlening is vanzelfsprekend om tijdig bij te kunnen sturen.
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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’. Het sociaal wijkteam dat de signalerende en coördinerende functie vervult
krijgt daarvoor de benodigde middelen.
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Eén van de grootste uitdagingen ligt op het terrein van de Jeugdzorg. Budgetten die het rijk
beschikbaar stelt worden almaar kleiner terwijl wachttijden verder oplopen. Gemeenten zijn
nauwelijks nog in staat op volwaardige wijze invulling te geven aan Jeugd GGZ. Dat vraagt
scherpe inzet en creatief denken. Vroegsignalering, inzet van PraktijkOndersteunerHuisarts
Jeugdzaken, de mogelijkheden van E-health benutten, strakke controle op de kwaliteit van
de uitvoerders Jeugdzorg. In samenspraak met de Regio wil De Lokale Partij hier vol op
inzetten. Omdat elk kind het verdient om gezond en gelukkig op te groeien.

Thema 7: Wijdemeren als groen-blauwe parel
De schoonheid van ons woongebied wordt zo goed mogelijk bewaard. Dat zijn wij
komende generaties schatplichtig. Onze waterrijke gemeente met de vele plassen (ons
blauw) heeft niet voor niets als naam Wijdemeren. Belangrijk is dat er een goede balans blijft
tussen natuur- en cultuurlandschap (het groen). Een belangrijk deel van de natuur blijft of
wordt opengesteld voor passende recreatie. De nog bestaande groene polders omarmen wij
en blijven in stand.

De Lokale Partij

In het bij het Gebiedsakkoord behorende uitvoeringsprogramma is nog een aantal dilemma’s
op te lossen. Tot genoegen van De Lokale Partij gaat de vaarverbinding Hilversums Kanaal
met de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik niet door. We
zijn voor het verbeteren van de bestaande voorzieningen op
het gebied van vaarrecreatie en het ‘rondje Wijdemeren’ (de
zogenaamde 0-plus variant, waaronder het verkorten van de
wachttijden bij de sluizen). In dat verband juichen we ook de
herpositionering van het Plassenschap binnen de organisatie
van onze gemeente zeker toe. Meer grip op beleid en
aansturing is nodig en toezicht op het nakomen van gemaakte
afspraken. Verder zullen wij binnen het kader van het
Gebiedsakkoord 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. 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.
Massatoerisme in Wijdemeren zien wij als ongewenst. De voorzieningen zijn er ook niet
voor. Het beleid is op de natuur- en historie-minnende recreant gericht. Ontwikkelingen in
het gebied dienen duurzaam te zijn. Andere consequentie om de groen-blauwe parel in
stand te houden is dat grootschalige woningbouw geen optie is. Enkele uitzonderingen
daargelaten als de randvoorwaarden ingevuld kunnen worden (bijv. Ter Sype). Deze zijn dat
het wegennet de ontwikkelingen aankan, zorgvuldig omgegaan wordt met groen en natuur.
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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 inbreien.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Naast natuur verdienen leef- en werkgebieden bescherming. Economische ontwikkelingen
zijn alleen mogelijk in balans met de omgeving en mogen geen afbreuk doen aan 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 dat er nog is behouden en verbeteren. De openbare ruimte mag er wel wat verzorgder
uitzien. 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 zelf ook zo handelen, zoals bijvoorbeeld bij maaien van bermen, bewaken
van bestaand groen bij bouwprojecten en voldoen aan de herplant-plicht. Ook willen we dat
eindelijk eens werk gemaakt wordt van de actualisatie van het bomenbeleidsplan.

Thema 8: Verkeer/mobiliteit

De Lokale Partij

Hoe is de omgeving ingericht? Ons lokale wegenstelsel is grotendeels eeuwenoud. Dat heeft
gevolgen voor bereikbaarheid en snelheid. Ter beperking
van het ongevalsrisico van kwetsbare verkeersdeelnemers
geeft De Lokale Partij het primaat aan het langzame
verkeer (voetgangers en fietsers). De Lokale Partij is
voorstander van de landelijke tendens van 30 kilometer
per uur binnen de bebouwde kom en het weren van
sluipverkeer. Geluids-, stikstof- en fijnstofnormen worden
immers nu al fors overschreden. De steeds grotere groep
senioren vraagt toegankelijke wegen/paden voor
‘langzame voetgangers en fietsers’ met daarbij
vanzelfsprekend aandacht voor fysieke en sociale veiligheid.
Voor De Lokale Partij heeft leefbaarheid en verkeersveiligheid een prijs. Snelverkeer is dan
maar wat later op z’n bestemming. Voor ons gaan leefbaarheid en verkeersveiligheid vóór
op bereikbaarheid. Schijnveiligheid door het niet inrichten volgens de geldende normen
willen we zo veel mogelijk voorkomen. We brengen onveilige situaties in kaart. Vaak is
verbetering door zichtbaarheid en overzichtelijkheid al op eenvoudige wijze mogelijk. Het
faciliteren van (massaal) autoverkeer op de Smidsburg en directe omgeving dient wat ons
betreft geen doel. Ook hier is het primaat: veiligheid voor het langzame verkeer.
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Inzet op handhaving van maximale snelheid is onontkoombaar en noodzakelijk. Grote wens
is om trajectcontrole op Noorder- en Zuidereinde in te voeren. De
haalbaarheid van een totaal vrachtwagenverbod voor het Noorder- en
Zuidereinde door bevoorrading alleen via de Leeuwenlaan te laten
plaatsvinden willen we onderzoeken. Hiermee wordt ook permanente
beschadiging aan woningen verminderd. Herinrichting van vaartwegen aan
de oostkant (Emma-, Koninginne- en Cannenburgerweg) in auto-te-gast
straten wordt opgenomen in de meerjarenplanning. De Lokale Partij wil
niet dat het Zuidereinde onderdeel wordt van de ringweg Hilversum.

Mobiliteit
Waarom is bij mobiliteit het vertrekpunt altijd ‘het gemotoriseerd verkeer’ dat moet
doorstromen? Mobiliteit hoort te gaan over hoe al het verkeer van inwoners en gasten, van
jong tot oud, privé of commercieel, recreatief of zakelijk, lopend, fietsend, brommend of ja
ook per auto, veilig van A naar B kan. Dus: trottoirs op orde, (denk om mindervalide
mensen), veilige oversteekplaatsen, fietspaden die ruimte bieden aan klein en groot,
sluipverkeer weren en bij nieuwe woningbouw de impact op de totale mobiliteit
onderzoeken.
De Lokale Partij wil mogelijkheden van enkele HUB’s (verzamelplek voor gebundelde
bezorging of zelf afhalen) voor pakket- en bezorgdiensten faciliteren om zodoende het
toenemende incidentele verkeer in woonwijken te beperken. Het inrichten van wegen
rondom scholen kan zo aangepast worden, dat waar mogelijk lopen of fietsen naar school
veiliger, sneller en aantrekkelijker is dan met de auto. Vrachtverkeer gedurende de nacht
willen we weren. Het inrichten van tijdelijke parkeerterreinen in overleg met
ondernemers/verenigingen/grondeigenaren voor drukke dagen zien wij als reële optie.
Het fietspaden-netwerk conform de Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 is een mooi plan,
zeker gecombineerd met snelfietsroutes tussen de verschillende gemeenten in de regio.

De Lokale Partij

De N201 zien wij als potentieel OV-traject tussen Hilversum, Haarlem en Amsterdam ZuidOost met goed bereikbare opstapplaatsen voor Wijdemeren. Grote wens blijft een
masterplan om in overleg met omliggende gemeenten en provincie(s) sluipverkeer te weren
en naar snelwegen of een goed stelsel van rand/rondwegen te dwingen.

Thema 9: Dorpskernen centraal
De eigenheid van de dorpen in Wijdemeren is uniek. Het dorpse karakter van onze
gemeente is een alom gewaardeerde kwaliteit. Dit uit zich ook in talloze verenigingen,
stichtingen en initiatieven. Allemaal gerund door vele vrijwilligers. Zelfs in de economische
bedrijvigheid zie je het dorpse terug. Bedrijven en winkels zorgen naast werkgelegenheid
ook voor een grote bijdrage aan de instandhouding van de leefbaarheid. Voorzieningen zoals
de bibliotheek zijn belangrijk. De bibliotheek ontwikkelt zich van het uitlenen van boeken tot
een brede ontmoetingsplek. De Lokale Partij wil deze laagdrempelige voorziening behouden
omdat deze bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners.
Realisatie van een tweede IKC (Integraal Kind Centrum) in Loosdrecht ligt binnen handbereik.
De locatie Lindeschool heeft nog steeds onze voorkeur. De Lokale Partij streeft het met
behoud van identiteit toegroeien naar een IKC in zowel de kernen Kortenhoef als Nederhorst
den Berg na. IKC’s kunnen bijdragen aan het bestaansrecht van de ‘kleine basisscholen’.
12
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De lokale kunst- en cultuursector kent in Wijdemeren een enorme variatie. We noemen
slechts (zonder compleet te zijn) De Dillewijn, Kunst aan de Dijk, Lichtbaken Loosdrecht (in
ontwikkeling), Wonderfeel, historische kringen, aanstaande ontwikkelingen in Kasteel
Nederhorst, Kasteel-Museum Sypesteyn, vele galerieën en
exposities/kunstroutes, het Kursusproject, bibliotheek,
vele verenigingen, sociaal cultureel centrum Nederhorst
den Berg, enz. De Lokale Partij waardeert de vele
vrijwilligers die zich aan de talloze initiatieven verbinden.
Waar nodig vervult de gemeente als organisatie een
faciliterende rol. Goed voorbeeld van het verenigen van
sportverenigingen is het Loosdrechtse initiatief voor een
Omnisport complex. De haalbaarheid ervan vinden wij het onderzoeken waard.
Wijdemeren bestaat uit een aantal kleine kernen met sterk eigen karakter. Het collectief
aan cultureel historische waarden is ongekend. Behoud, ontsluiting en versterking daarvan is
belangrijk. Wijdemeren is vermaard om zijn vrijwilligers! Het verenigingsleven vervult een
grote rol. We vinden elkaar op en bij sportvelden, gymzalen, cursuslokalen, markten, toneelen muziekpodia en evenementen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de grote schare
trouwe vrijwilligers. Een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie in de dorpen! De Lokale
Partij vindt dat dit waar nodig ondersteund dient te worden vanuit de gemeente: met raad,
daad en passend subsidiebeleid. Daarom willen we ook bereiken dat de recent uitgeklede
accommodatie regeling vernieuwd met een redelijke subsidiecomponent terugkomt.

De Lokale Partij

De Lokale Partij wil een omgevingsvisie waarin echte keuzes gemaakt zijn. Met de huidige
visie kan je alle kanten op. Dat geeft onvoldoende duidelijkheid. De dorpen in Wijdemeren
hebben ieder een eigen identiteit, ontstaan in het verre en recente verleden. Toekomstige
ontwikkelingen kunnen karakteristieke en langzaam gegroeide eigenschappen van de
dorpen veranderen. Met een duidelijke visie, in het kader van de omgevingswet, laten we
zien wat we behouden en wat mag veranderen. Basis daarvoor zijn bestemmingsplannen, de
structuurvisie en beleidsnota’s. Voorop staat behoud van identiteit van ieder dorp. De visie
vormt het kader voor de toekomst van de Wijdemeerse dorpen: ruimtelijk, economisch en
sociaal. Belangrijk is dat de bevolking aangehaakt blijft. Een ruimtelijke visie is noodzakelijk
voor het scheppen van kaders voor toekomstige ontwikkelingen. De omgevingswet biedt
daarvoor ruimte. De Lokale Partij constateert dat velen geen idee hebben wat dit voor de
inrichting van hun woonomgeving kan betekenen. Wij willen inwoners niet verrassen en hen
vroegtijdig betrekken bij nieuwe initiatieven. Managen van verwachtingen is de uitdaging.
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