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We gaan

verder!

In de afgelopen jaren hebben we een deel van onze idealen en ambities kunnen waarmaken,
maar we zijn nog lang niet klaar. We willen v e r d e r, want het is tijd voor verandering.
Een tijd om te vernieuwen in plaats van vast te houden aan dingen die niet meer werken. Een
tijd voor eerlijk delen en een schone economie. Tijd voor eerlijke politiek.
GroenLinks Stichtse Vecht gaat v e r d e r dan andere partijen in haar keuze voor een
schone economie, eerlijk delen, menselijke zorg en voor onze jongeren.
We gaan v e r d e r met het creëren van een samenleving waarin iedereen echt meedoet.
Jongeren en ouderen, mensen van alle etnische achtergronden en geloven. Stichtse Vecht
moet een samenleving zijn met perspectief. Een prachtige omgeving, waar je je moet kunnen
ontwikkelen, waar goede mogelijkheden moeten zijn voor sport en cultuur, waar mensen
elkaar kennen en je ingewikkelde zaken rustig met elkaar kunt bespreken. Waar je zelfstandig
bent, maar ook steun krijgt als het door omstandigheden minder gaat.
We gaan v e r d e r met het verduurzamen van onze economie. Wij zetten in op een
energieneutraal Stichtse Vecht in 2030, en dat levert veel groene banen op. We maken nu
nog gebruik van brandstoffen die binnenkort alleen maar schaarser en duurder worden en
ons milieu vervuilen. Dat moet en kan anders. We investeren in wind- en zonne-energie, in
energiezuinige woningen, schoon openbaar vervoer en in het hergebruik van goederen. Dat
zorgt voor duizenden goede, groene banen in de nieuwe industrie en in de schone energie.
Nieuwe technologie, zoals elektrisch rijden, biedt kansen om de economie schoner te
organiseren. We willen ruimte geven aan een nieuwe generatie groene ondernemers die met
hun innovaties onze maatschappij klaarmaken voor de toekomst.
De uitdagingen zijn groot, maar we kunnen met elkaar veel meer dan sommigen denken.
We willen daarom v e r d e r. Doe mee!
Bestuur, fractie, leden GroenLinks
December 2017

Wil je meer informatie, mail dan naar voorzitter.stichtsevecht@groenlinks.nl
Of kijk op stichtsevecht.groenlinks.nl en groenlinks.nl
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Wat hebben we de afgelopen periode bereikt?
Een gesprek met fractievoorzitter Albert Gemke en wethouder Lin da
van Dort
Albert Gemke: Als ik terugkijk op de afgelopen jaren ben ik heel tevreden en helemaal niet
tevreden.
Ik ben heel tevreden over hoeveel we hebben bereikt met een kleine club keihard werkende
mensen. We hebben ons ingezet voor duurzame, sociale en eerlijke politiek, voor de opvang
van asielzoekers, voor de transformatie van het sociaal domein, een langlopende discussie
over de tweede Vechtbrug is afgerond, we hebben keer op keer aandacht gevraagd en
gekregen voor zaken als natuur en cultuur. Maar ik wil natuurlijk alles waar we voor staan
binnenhalen en dat is nog niet gelukt. Dat gaan we hopelijk de volgende periode doen!

Linda van Dort: In december 2015 kwam ik namens GroenLinks in het college. De toetreding
tot het college heeft zeker geholpen bij het realiseren van onze doelen. Het is nooit zo dat je
als partij alles krijgt wat je zou willen. Het blijft onderhandelen. Elke partij moet een groot
deel van haar doelen kunnen halen. Soms is dat ingewikkeld, maar ik vind dat dit college over
het algemeen goed met elkaar samenwerkt.

Albert Gemke: Voor de verkiezingen in 2014 zeiden veel partijen dat ze duurzaam waren. Dat
kan best kloppen, maar in de praktijk is gebleken dat eigenlijk geen enkele partij prioriteit gaf
aan duurzaamheid. Altijd was iets anders belangrijker.
De fractie heeft zich dus stevig ingezet om te zorgen voor een duurzaam en schoon Stichtse
Vecht. Meerdere keren hebben we de discussie aangezwengeld over “nul op de meter”
woningen. De ene partij vond dat milieuterrorisme, de andere wel heel erg vooruitstrevend,
een derde vond het gewoon onzin. Maar Nederland is het Albanië van Europa als het om
duurzaamheid gaat! We komen hierdoor op achterstand, ook in onze welvaart. Door een
informatieve raadsbijeenkomst te organiseren werd duidelijk hoeveel nul op de meter
woningen opleveren voor onze inwoners in hun portemonnee en voor de
leefomstandigheden. Vanaf dat moment stonden andere partijen meer open voor
duurzaamheid. Er was meer bekendheid met het onderwerp, veel vooroordelen waren
weggenomen. Dat heeft ook een rol gespeeld bij de ontwikkeling van Bisonspoor. Een motie
voor het onderzoeken van de mogelijkheid voor NOM-woningen in het nieuwbouwplan
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Bisonspoor werd mede daardoor gehaald. Inmiddels worden NOM-woningen gebouwd op
Bisonspoor.

Linda van Dort: Het programma-akkoord dat in 2014 was afgesloten bevatte slechts
spaarzame duurzame doelen: onderzoeken of er een Duurzaamheidshuis kon komen, in
discussie over de keuze rondom afvalscheidingsstations en het
continueren van het terughoudende beleid voor de plaatsing van windturbines.
Toen we eind 2015 werden uitgenodigd om te praten over collegedeelname hebben we
besloten hierover niet te onderhandelen. We vonden het beter om te kijken wat we konden
bereiken vanuit het college. We hadden immers nog twee jaar te gaan. In de voorjaarsnota
heb ik laten opnemen dat Stichtse Vecht in 2030 energieneutraal moest worden. Dat zie ik
als een groot succes. Dat is de eerste serieuze stap naar een schone economie. In 2017 is
berekend welke maatregelen de gemeente hiervoor moet nemen. Dat zijn er veel, en daar
horen windmolens zeker bij.
Het gaat niet alleen om de maatregelen. De gemeente moet de regels stellen, maar zeker ook
bedrijven en burgers stimuleren om mee te doen. Gezamenlijk als buurt windenergie of
zonne-energie inkopen is daar een voorbeeld van. Het wordt hard werken, maar ik weet zeker
dat we dat halen. Zeker nu langzamerhand steeds duidelijk wordt hoe belangrijk
duurzaamheid is voor ons en voor onze kinderen.
In mijn portefeuille gaat het zeker niet alleen om duurzaamheid, maar het is een belangrijk
onderwerp. Het gebiedsgericht werken, mensen- en dierenwelzijn en natuur liggen me net
zoveel na aan het hart.

Albert Gemke: als je me vraagt naar de overige belangrijke resultaten maak ik in mijn
antwoord een onderscheid tussen twee periodes. De eerste periode hebben we onze invloed
vooral via moties en raadsvragen gebruikt. Vanaf het moment dat we in het college kwamen
werd onze invloed groter, ook omdat we dan via de raad de wethouder konden steunen.

Albert : GroenLinks heeft door de jaren heen steeds een eerlijke, duurzame en sociale politiek
gevoerd. We hopen dit de komende 4 jaar te blijven doen, er moet nog heel veel gebeuren.

Linda: er moet nog veel meer veranderen, en daar hebben mensen zelf invloed op. Doe mee,
en ga met ons mee verder!
Albert Gemke, fractievoorzitter
Linda van Dort, wethouder
Verkiezingsprogramma GLSV 2018-2022

P a g i n a 5 | 23

Acties en resultaten GroenLinks gemeenteraadsperiode 2014-2018
Hieronder een (niet volledige) opsomming van de acties en resultaten van GroenLinks
Stichtse Vecht tussen 2014 en 2018.
Op de gemeentelijke website kan in het raadsinformatiesysteem worden nagekeken welke
moties en raadvragen door ons zijn ingediend.
Stichtse Vecht schaliegasvrij
In juni 2016 is ook de gemeente Stichtse Vecht schaliegasvrij verklaard naar aanleiding van
een aangenomen motie van GroenLinks.
Opvang asielzoekers en opname statushouders
Begin 2016 heeft het debat plaats gehad over AZC. Hieruit bleek dat er veel onbekendheid
was op dit terrein zodat de raad het niet voor elkaar kreeg om opvang te regelen voor 300 á
400 asielzoekers, die uit mensonterende en gruwelijke oorlogsgebieden zijn gevlucht. Wij
kunnen ons niet voorstellen dat je deze mensen niet aan een onderdak helpt. We vonden de
discussies hierover soms veel te hard en onmenselijk. Op voorstel van GroenLinks zijn er
raadsinformatiesessies georganiseerd over dit onderwerp. Hierdoor kon de discussie over de
opvang in elk geval op een constructieve wijze binnen de raad worden gevoerd.
Wat ons betreft komen er meer woningen voor statushouders en bevorderen we de
integratie en de werkgelegenheid van de statushouders.
Duurzaamheid
•

Op initiatief van de fractie van GroenLinks is het Gemeentekantoor op vele punten
verduurzaamd. Hier laat de gemeente zien dat er mooie stappen worden gemaakt
naar meer duurzaamheid zonder meer kosten.

•

Op initiatief van GroenLinks wethouder van Dort is het afvalstoffenplan – het
omgekeerd inzamelen van afval- ingevoerd. Hiermee wordt het produceren van
restafval ontmoedigd en het scheiden en apart houden van grondstoffen
gestimuleerd. Doelstelling; in 2022 75 kg restafval per huishouden, waar dit in 2014
nog 225kg was. Het startschot is geweest de 100-100-100 actie. Een grote
duurzame stap voorwaarts.

•

Onze wethouder Linda van Dort heeft haar werkkamer laten inrichten door
kringloopbedrijf de Sirkel. Hiermee toont ze een mogelijkheid van de circulaire
economie.
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•

GroenLinks pleit al jaren voor 80 km/h als maximumsnelheid op Zuilense Ring.
Inmiddels begint er een raadsbrede steun voor te ontstaan.

30% sociale woningbouw
Ons standpunt is dat 30% van de nieuwbouwwoningen in wijken en buurten sociale
woningbouw moet zijn. Deze norm is ook vastgelegd in gemeentelijk beleid. Onder het mom
van het bouwen van “sociale koopwoningen” (vanaf 2 ton) is hier de afgelopen paar jaren van
afgeweken. Maar een “sociale koopwoning” kan door velen niet betaald worden. Voorbeeld:
als je inkomen precies op de huurgrens zit (€ 36.165 per jaar), kun je ongeveer 170.000
hypotheek krijgen. Daarnaast worden “sociale” huurwoningen gebouwd met een maandhuur
tot 1000 euro. De maximale sociale huur waarover een huurtoelage te krijgen is, is op dit
moment 710 euro per maand. Slecht nieuws dus voor mensen die afhankelijk zijn van de
sociale woningen, de wachtlijsten worden hierdoor steeds langer. We hebben hier op diverse
momenten in de afgelopen jaren aandacht voor gevraagd, laatst bij de woningbouw op
Bisonspoor. Slechts een klein aantal partijen steunt dit uitgangspunt, dus tot nu toe hebben
we deze praktijk niet kunnen veranderen. Maar natuurlijk zetten we door. Sociaal moet echt
sociaal zijn!
Welzijn een sterke basis, cultuur een sterke motor
Wethouder van Dort heeft als initiatiefnemer samen met collega-wethouders haar plannen
gereed voor het tijdig signaleren van problemen bij mensen, waarbij het plan voorziet in het
aanpakken van deze problemen voordat ze groter worden. Zo kunnen we hoge
kosten voorkomen en bovenal mensen die buiten de maatschappij dreigen te vallen,
tijdig helpen. En in plaats van jongeren alleen als overlastgevers te beschouwen, kunnen we
door goed jongerenwerk zorgen voor een prettige omgeving voor jongeren, waardoor ze
minder geneigd zijn tot overlast.
Een belangrijke motor voor welzijn is cultuur. Onder de druk van bezuinigingen van de
afgelopen jaren heeft cultuur enorm geleden. Daar heeft GL zich altijd sterk tegen verzet.
Cultuur is onmisbaar voor een samenleving, het zorgt voor persoonlijk en gezamenlijk welzijn,
en stimuleert mentale groei.
Tweede Vechtbrug
De fractie van GroenLinks maakte zich zorgen over de leefbaarheid in de Brugstraat en
Herenstraat en omgeving in Breukelen. Aanvullende maatregelen, waaronder handhaving,
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zijn nodig om die straten leefbaar te houden. Toch was de fractie tegen een tweede
Vechtbrug. GroenLinks heeft zorgvuldig gekeken naar de gevolgen voor alle kernen van
Stichtse Vecht. Uit onderzoek werd duidelijk dat bijvoorbeeld het sluipverkeer enorm zal
toenemen, en daarmee de verkeersdruk op, afhankelijk van de locatie, Breukelen,
Nieuwersluis, Maarssen en Tienhoven. Ook zullen de ingrijpende maatregelen, die nodig zijn
om de brug te realiseren, ons unieke en mooie Vechtlandschap onherstelbaar aantasten. Een
tweede oeververbinding zal uiteindelijk, zo geloven wij, meer problemen geven dan oplossen.
GroenLinks heeft daarom tegen de 2e vechtbrug gestemd.
Vuurwerk
GroenLinks heeft het initiatief genomen om tijdens de jaarwisseling periode, vuurwerkvrije
zones in te voeren. Na aanvankelijke scepsis bij andere partijen zien wij nu steeds meer bijval
om het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan oud en nieuw verder aan banden te leggen.
En zijn er meer vuurwerkvrije zones aangewezen. Naast de kinderboerderijen De Vechtse
Hoeve en Otterspoor in Maarssen is vanaf december 2016 ook de dierenweide in Breukelen
aangemerkt als een vuurwerkvrije zone. GroenLinks, initiator van vuurwerkvrije gebieden in
de gemeente, juicht deze uitbreiding toe.
Geef stilte een stem!
In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal
500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en
met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol
groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze
mooie recreatie- en natuurgebieden. Onze wethouder is één van drie wethouders van de
regio Groene-Hart-gemeenten die het initiatief hebben genomen voor dit protest.
GroenLinks vindt: laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot
en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de
uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!
Kleine landschapselementen
Kleine landschapselementen zoals pestbosjes, geriefbosjes of natuurlijke erfafscheiding zijn
kenmerkend voor ons natuurlijk veenweidegebied. Veelal worden deze landschap elementen
onderhouden door onze boeren. Door bezuiniging en het teruggaan van het aantal boeren in
onze gemeente zijn er inmiddels van deze kenmerkende bosjes verdwenen. Wethouder
Verkiezingsprogramma GLSV 2018-2022
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GroenLinks heeft in haar functie als lid van de Gebiedscommissie Utrecht West een oproep
gedaan bij de provincie om deze elementen niet verloren te laten gaan. Daarop heeft de
provincie bijna 8 ton ter beschikking gesteld aan de gebiedscommissie om kleine
landschapselementen te onderhouden en opnieuw in te richten waar ze verdwenen zijn.
N230
De omwonenden van de N230 hebben veel geluidsoverlast. Daarnaast zorgt de N230 voor
vervuiling. Door de plannen van de stad Utrecht om het verkeer langs Overvecht beter te
laten doorstromen, verwachten we een toename van het verkeer richting Amsterdam. We
zijn daarom medio 2016 in gesprek gegaan met de fractie in Utrecht en de fractie van de
provincie om een oplossing te zoeken. November 2017 heeft GroenLinks in de provinciale
staten het initiatief genomen voor een motie om precies te meten wat de overlast is, te
verkennen wat de mogelijke oplossingen zijn, hierbij de bewonersgroep Buren van de Zuilense
Ring te betrekken, en voor de zomer2018 hierover een rapport uit te brengen. Tegelijkertijd
heeft onze fractievoorzitter met de zeer actieve bewonersgroep intensief contact gehad en
hen ondersteund. Eveneens in november is op initiatief van GroenLinks in Stichtse Vecht een
motie ingediend van vergelijkbare strekking. Bovendien werd daarin gevraagd bij de provincie
aan te dringen op een maximale snelheid van 80 km en trajectcontrole. Ook deze motie is
aangenomen. Belangrijke stappen, en we hopen dat het resultaat goed is. Wat ons betreft is
de oplossing simpel: overkapping van de N230, met daarop windturbines en zonnepanelen.
Datzelfde geldt wat ons betreft ook voor de A2.
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Standpunten GroenLinks Stichtse Vecht 2018-2022
1.

Schone economie - Stichtse Vecht 2030 energieneutraal

Ed en Anja:
"Wij zijn best milieubewust. We scheiden ons afval en gebruiken vaker de fiets.
Het zijn vaak onze kinderen die opletten of we het plastic in de goede afvalbak
gooien. We kijken wel een beetje op tegen de kosten voor zonnepanelen ..."
1.1 Uitgangspunten
De uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 moet flink omlaag. Om de opwarming van de
aarde tegen te gaan zijn hierover in het klimaatakkoord van Parijs afspraken gemaakt. Een
grote opgave. De gemeente is aanjager en moet hierbij de regie voeren.
Het klimaatakkoord is van groot belang: het gaat immers om onze gezondheid, onze
omgeving en ons geld. We gaan dus stoppen met al die verspilling van grondstoffen, we
stappen over op duurzame en schone energie. Dat is niet alleen een kwestie van technische
uitdagingen, maar vooral ook van overtuigingskracht en moed!
We zijn ook voorstander van een Randstadmetro: gemeente en regio moeten wel bereikbaar
blijven. Uit de cijfers blijkt dat er op het gebied van vervoer nog een wereld te winnen is voor
Stichtse Vecht.
Vooruitlopend daarop moet wat ons betreft de N230 naar maximaal 80 kilometen per uur.
In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet door onze wethouder en de fractie:
minder afval is haalbaar heeft de proef 100-100-100 ons laten zien. Want veel van ons afval
is nog grondstof voor een ander product. Maar ook Nul-op-de Meter, waarbij je huis dankzij
voorzieningen geen energierekening meer heeft, is in de politiek bespreekbaar geworden
dankzij GroenLinks.
De A2 en de N230 bij Stichtse Vecht moeten worden overkapt. Dit is een betaalbare
constructie, een holle dijk, ontwikkeld door de TU Delft. Op de holle dijk komen windturbines
en/ of zonnepanelen.
Trouwens, voor de ondernemers is er goed nieuws: er valt geld te verdienen, groen is poen!
1.2 Doelen en acties
GroenLinks wil een schone en energieneutrale gemeente:
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•

een mix aan maatregelen die resulteren in een energieneutraal Stichtse Vecht in 2030

•

gemeente maakt in eigen gebouwen alleen gebruik van duurzame energie en streeft
ernaar energieneutraal te zijn

•

zonnepanelen op de geluidswal langs de A2

•

onderzoek naar de haalbaarheid van windmolens

•

een versneld isolatieprogramma voor de bestaande (huur)woningen. In dat kader
prestatieafspraken met de woningbouwverenigingen maken.

•

de ontwikkeling van tiny houses stimuleren, zij zijn energiezuinig en betaalbaar voor
velen

•

een gasloze energieaansluiting bij alle nieuwbouw. De gemeente maakt afspraken met
de woningbouwcorporaties en stimuleert particuliere huizenbezitters van het gas af
te gaan. Dit doen ze door (via de website?) kennis en kunde te ontsluiten

•

geen belemmeringen voor de duurzame ondernemer, die terecht kan bij het duurzame
loket

•

een plan van aanpak voor vervuilende bedrijven. Het gaat om bedrijven die
aanvankelijk niet, maar door hun groei nu wel, een schadelijke invloed hebben op het
milieu en de leefomgeving

•

dat de gemeente aandacht heeft voor de situatie op het Amsterdam-Rijnkanaal:
steeds drukker met tankers en partyschepen, meer luchtvervuiling voor de
omwonenden. Onacceptabel. Geen enkel plan houdt daar rekening mee!

•

maximale inzet op communicatie over nut en noodzaak van schone energie, inzet en
behaalde resultaten

GroenLinks wil voor de inwoners:
•

ondersteuning door de gemeente bij de oprichting van energie-coöperaties die
burgers en bedrijven de mogelijkheid bieden om gezamenlijk duurzame
energiebronnen te installeren en exploiteren. Zo worden lusten en lasten gedeeld en
profiteert iedereen van duurzaam.

•

subsidies voor inwoners voor zonnepanelen en isolatie

•

dat gemeente buurtinitiatieven stimuleert met betrekking tot schone energie

•

dat de gemeente groene, kleinschalige initiatieven in de buurt stimuleert zoals sociale
moestuinen, een plant voor een tegel, waterrijke tuinen, nestgelegenheid voor
gierzwaluwen, bijenlint
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•

een ideale gemeente om te fietsen: goed verlichte fietspaden, alle fietspaden
sneeuwvrij, ook de provinciale en rijksfietspaden

•

meer snellaadpunten binnen de gemeente

•

de expansiedrift van Schiphol remmen, onder meer door het initiatief “ik stem voor
stilte” actief te ondersteunen.

•

de maximale snelheid op de A2 naar 100, op de N230 naar 80 km per uur

GroenLinks wil wat betreft verkeer:
•

de A2 in een “holle dijk”, dus volledig overkapt met onder meer zonnepanelen en
windmolens

•

een geluidswal of holle dijk langs de N230 met zonnepanelen en windmolens

•

blijvende inzet voor een maximumsnelheid op de A2 van 100 km/u samen met
buurgemeenten. De gewonnen rechtszaak van Milieudefensie biedt kansen!

•

een maximumsnelheid op de N230 van 80 km/u

•

convenanten met taxi- en pakketdiensten over gebruik van uitstootvrije
vervoermiddelen van deze diensten per 2021 binnen onze gemeente,

•

onderzoek naar alleen elektrische scooters m.i.v. 2021 toestaan, mits de nadelen voor
de bewoners niet te groot zijn

•

het tij keren, meer fietsen en het elektrisch rijden stimuleren. Door inbreidingslocaties
te bebouwen neemt de verkeersdrukte toe en daarmee de uitstoot van fijnstof. Wat
GroenLinks betreft sluit de gemeente aan bij succesvolle initiatieven.

•

dat de gemeente zorgt voor een veilige fysieke omgeving (bestrating, verlichting, etc)

•

milieuzones t.b.v. de kernen om oude dieselauto’s en te weren

•

overslagplaatsen voor goederen die de leefbaarheid en veiligheid in alle kernen moeten
verbeteren. Geen grote vrachtwagens, maar kleine elektrische bezorgwagens.

GroenLinks wil wat betreft openbaar vervoer:
•

alle kernen moeten goed bereikbaar zijn met bus of trein, of met OV-taxi

GroenLinks wil met betrekking tot de landbouw:
•

geen megastallen: deze zijn dieronvriendelijk en de veestapel geeft veel uitstoot van
schadelijke stoffen ondanks eerdere maatregelen.

•

CO2 uitstoot van veenweidegebied terugdringen door agrariër die met een hoger
grondwaterpeil minder uitstoot, te compenseren
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•

stimuleren van omschakeling naar biologische landbouw en veeteelt

•

streven naar een biologische markt (aanvullend aan de weekmarkten) met lokale
producten

2.

Jongeren - Verdienen een goede start

Elza (25):
“Toen ik van school kwam 8 jaar geleden was er veel werkloosheid, vooral onder de jongeren.
En eigenlijk nog steeds. Ik heb me bij het uitzendbureau aangemeld en heb sindsdien alleen
tijdelijk werk gehad.”
2.1 Uitgangspunten
GroenLinks vindt dat onze jongeren een goede start moeten kunnen maken. GroenLinks pleit
voor het investeren in het tegengaan van onderwijsuitval, in de toeleiding naar werk en in het
investeren in betaalbare huisvesting. Jongvolwassenen hebben recht op een volwaardige plek
in de maatschappij.
2.2 Doelen en acties
GroenLinks wil:
•

jongeren niet meer onder-, maar bovenaan op de banen- en huizenmarkt

•

dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult in behoorlijk personeelsbeleid. Dit
betekent geen langdurige flexcontracten en werkgelegenheid voor alle niveaus.
GroenLinks wil voor iedereen vanaf 18 jaar een volwaardig loon. GL wil een
jeugdloonvrije gemeente (zoals Haarlem). De eis van behoorlijk personeelsbeleid geldt
ook voor leveranciers

•

dat bij de gemeentelijke organisatie en bij ondernemers in de gemeente stageplekken
en leerplekken georganiseerd en gestimuleerd worden.

•

dat er een regeling komt voor het opstarten van een eigen duurzaam bedrijf door
jongeren

•

dat jongeren indien nodig extra worden ondersteund door onder andere
leesbevordering en mediawijsheid.

Elza (25) vervolgt:
“Ik heb me 7 jaar geleden ingeschreven bij woningnet voor een woning, maar ik sta nog
steeds niet bovenaan. Een huis kopen kan niet, want ik heb geen vaste baan. Bovendien
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verdien ik te weinig, want ik begin overal steeds onderaan, hoe hard ik ook werk.
Ik wil nu eindelijk weleens vast werk en een woning.”
GroenLinks wil:
•

jongerenwoningen (HAT) creëren

•

een onderzoek naar een starthypotheek voor jongeren

•

een onderzoek naar urgentiemogelijkheden voor een woning voor jongeren

•

meer ruimte in het huisvestingsbeleid voor alternatieve woonvormen

•

leegstaande kantoren omvormen tot woningen

Tim en Appie (Abdel) (beiden 16) “We zitten samen op voetbal en dat is wel leuk, maar
verder is er hier niet veel te doen. We lopen gewoon een beetje over straat, kijken op
Bisonspoor, ontmoeten wat mensen. Gewoon een beetje chillen op een bankje of bij een
speeltuin. Dat mag blijkbaar allemaal niet, want we worden vaak weggestuurd omdat we
zogenaamd zo druk zijn. OK, soms zijn we dat wel, en we halen weleens een geintje uit, maar
wat moeten we anders?”
Jongens als Tim en Abdel worden vaak gezien als lastig. Bewoners klagen, ze worden vaak
door de politie aangesproken of erger.
GroenLinks wil:
•

dat er voor jongeren van 12-14 en van 14-18 jaar meer te doen is. Betere
basisvoorzieningen in elke kern en meer keuzemogelijkheden; naast sport bijvoorbeeld
ook muziekles

•

meer jongerenwerkers die vanuit bijvoorbeeld de buurthuizen activiteiten kunnen
organiseren, samen met de jongeren zelf, die zo ook ervaring opdoen in het
organiseren van evenementen, niet alleen op sportief gebied, maar ook cultureel

•

meer festivals waarbij rekening gehouden wordt met geluidsnormen en de
stiltegebieden

•

aandacht voor jongeren op de digitale snelweg, waarbij in groep 7 en 8 van de
basisscholen een programma “mediawijsheid” wordt aangeboden waardoor jongeren
en hun ouders ook met de risico’s van social media leren om te gaan.

•

discotheek: energieneutraal. Het is vast mogelijk, tijdens het dansen energie
opwekken. Welke jongeren gaan dit idee met ons uitwerken?
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•

bedrijven en jongeren met elkaar in contact brengen via netwerk- of carrièredagen

•

stimuleren van jongeren bij het opstarten van hun eigen duurzame bedrijf

•

dat jongeren meer betrokken worden bij zaken die hen aangaan. Dus niet alleen waar
het gaat om voorzieningen voor jeugdigen, maar ook gemeentelijke toekomstplannen,
want het gaat over hun toekomst. We willen een digitaal platform, waarop jongeren
rechtstreeks vragen kunnen stellen aan de gemeenteraad en het college van B&W

3.

Eerlijk delen - Iedereen doet mee
Eveline (26) "Je moet je voorstellen: ik krijg een uitkering en een aantal
toeslagen. Daar ben ik natuurlijk blij mee, maar ik dicht het ene gat met het
andere. En mijn kinderen dragen oude kleren, aan rages op school kunnen ze niet
mee doen, en gezonde voeding… het is toch ook vaak een snee brood met
pindakaas ’s avonds.”

3.1 Uitgangspunten
Iedereen profiteert van de economische vooruitgang: het zou mooi zijn als er niemand meer
in de bijstand zou zitten, de voedselbanken niet nodig meer zouden zijn en niemand naar de
schuldhulpverlening gaat. Ook voldoende goede sociale huurwoningen in perspectiefvolle
wijken voor iedereen vinden we essentieel.
GroenLinks pleit voor sociaal zekerheidsbeleid dat uitgaat van vertrouwen in plaats van
wantrouwen.
We willen ruime experimenteerruimte van het rijk om beter maatwerk te leveren. We
schuwen de discussie over een basisinkomen niet en willen ook daarover met het rijk in
overleg. We willen dat de gemeente Stichtse Vecht een invulling geeft aan een ‘lokaal
basisinkomen’.
3.2 Doelen en acties
GroenLinks wil:
•

gemeente werkt niet op basis van wantrouwen maar op basis van vertrouwen

•

sociaal zekerheidsbeleid dat primair gericht is op motivatie in plaats van controle

•

vergaande ruimte om te experimenteren met een basisinkomen
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•

geen sollicitatieplicht meer voor niet bemiddelbare mensen (bijvoorbeeld boven bepaalde
leeftijd of niet om te scholen)

•

beschrijven en toetsen van de effectiviteit bij alle inkomensbeleid met extra aandacht
voor de bestrijding van de zgn. armoedeval

•

geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening: biedt mensen perspectief op een schuldenvrij
bestaan

•

een gemeente die regie voert op de preventie van schulden door onder meer met
woningbouwverenigingen en nutsbedrijven afspraken te maken over het signaleren van
betalingsachterstanden

•

actieve ondersteuning van burgers bij het aanvragen van voorzieningen als kwijtschelding
belasting, bijzondere bijstand, etc.

•

de erkenning dat vrijwilligerswerk onmisbaar is voor de samenleving. De vrijwilligers
mogen niet de plaats innemen van de betaalde professionals.

•

bij vrijwilligerswerk is een voorwaardelijke vrijstelling van sollicitatieplicht de regel in
plaats van de uitzondering

•

intensieve en effectieve bemiddeling naar banen, met de meeste inzet voor mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt

•

minimaal 30% van de woningvoorraad moet bestaan uit sociale huurwoningen

4.

Menselijke Zorg - Geen wachtlijsten Jeugd GGZ, meer zorg in de wijk

4.1 Uitgangspunten
GroenLinks vindt dat ieder individu zelf de regie moet kunnen voeren over haar of zijn eigen
leven. Tegelijkertijd zijn we als samenleving verantwoordelijk voor de mensen die om
verschillende redenen niet in staat zijn deze regie te nemen. Regie op kwalitatief
hoogstaande zorg in de wijk is noodzakelijk. Steeds meer en zwaardere zorg willen we zo
voorkomen.
4.2 Doelen en acties
Meer zorg in de wijk, geen wachtlijsten in de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd
GGZ).
GroenLinks wil:
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•

dat de gemeente vanuit wijkteams een actieve rol inneemt naar ouderen, in het bijzonder
wanneer extra zorg zich aandient. Bijvoorbeeld bij dementie

•

dat binnen de wijkteams gespecialiseerde (geriatrische) kennis aanwezig is

•

dat het mantelzorgcompliment vervangen wordt door gerichte ondersteuning van
mantelzorgers. Liever ziet GroenLinks maatwerk in de vorm van begeleiding, coaching,
training en taakverlichting

•

dat de gemeente zich inzet voor het terugdringen van eenzaamheid. Welzijn op recept is
één van de goede initiatieven.

Stefan (15)
"ik ben vaak boos en dan maak ik weleens dingen stuk. Ik weet eigenlijk niet waarom; mijn
ouders worden soms gek van me, denk ik..."
GroenLinks vraagt ook in het zorgbeleid extra aandacht voor kinderen en jongeren en wil:
•

dat wachtlijsten voor de Jeugd GGZ tot het verleden behoren

•

dat de gemeente tot die tijd goed en transparant stuurt op de wachtlijsten: kinderen en
jongeren krijgen binnen twee weken de goede geestelijke gezondheidszorg

•

dat er specialistische kennis aanwezig is binnen de wijkteams voor de Jeugd GGZindicatiestelling voor jongeren

•

dat er korte lijnen zijn tussen wijkteam en de 1ste lijnhulpverleners (huisarts)

•

cliënttevredenheidsonderzoeken zijn prima, maar GroenLinks wil meer aandacht voor de
negatieve bevindingen

•

dat de gemeente de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang aangrijpt om de
kwaliteit en de spreiding van kinderopvang binnen de gemeente te optimaliseren

5.

Cultuur - Brengt mensen bij elkaar

Maryam: ‘Ik zie altijd alleen grote mensen toneel spelen, is er ook een club voor kinderen? Of
moet je daar veel voor betalen? Het lijkt me zo cool om te doen.’
5.1 Uitgangspunten
Cultuur brengt mensen bij elkaar. Door cultuur ervaren, ontdekken, leren en creëren mensen
zelf en met elkaar. En zo verrijkt cultuur het leven. Onder de druk van bezuinigingen van de
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afgelopen jaren heeft cultuur enorm geleden. Daar heeft GL zich altijd sterk tegen verzet.
Cultuur is onmisbaar voor een samenleving, het zorgt voor persoonlijk en gezamenlijk welzijn,
en stimuleert mentale groei.
GroenLinks wil een aantrekkelijke gemeente met veel cultuur. Het verrijkt ons leven en geeft
glans aan ons bestaan. Daarbij kan het bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en
zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in
een groep.
5.2 Doelen en acties
GroenLinks Stichtse Vecht wil:
•

dat wij trots kunnen zijn op ons lokale culturele erfgoed en daar goed voor zorgen

•

een bruisend cultureel aanbod met literaire café’s, filmzaaltjes, optredens, initiatieven
zoals de bluesroute

•

dat de gemeente het culturele verenigingsleven stimuleert

•

dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen
van hun ouders. Scholen krijgen van het Rijk geld voor cultuureducatie.

•

de gemeente promoot het lokale en regionale cultuuraanbod beter en stemt het op
elkaar af zodat meer mensen ervan kunnen genieten

•

de gemeente geeft meer bekendheid aan de subsidiemogelijkheden

•

kunst en cultuur hoeven niet altijd veel te kosten. De gemeente faciliteert: denk aan
het verlenen van een vergunning, een opstartsubsidie of een goedkope oefenruimte.

•

dat cultuur, na verwaarlozing in de vorige collegeperiode, een topdossier moet
worden.

6.

Dierenwelzijn – Een dierbare gemeente

Daniel: “Met oudjaar steek ik altijd met een groepje veel vuurwerk af. Echt superleuk. Het
mag nu niet meer bij de kinderboerderij, dat snap ik eigenlijk wel. Onze hond kan er ook niet
goed tegen.”
6.1 Uitgangspunten
Stichtse Vecht moet een dierbare gemeente zijn. Dieren hebben recht op een goed leven.
Huisdieren krijgen de ruimte en we verzorgen onze dieren goed! Een diervriendelijke
gemeente bewaakt het welzijn en de belangen van dieren.
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6.2 Doelen en acties
GroenLinks wil:
•

een verdere beperking van het afsteken van vuurwerk. Vuurwerk heeft een grote
impact op het welzijn van dieren

•

in kinderboerderijen staat het welzijn van dieren centraal, dieren moeten zich daar op
natuurlijke wijze kunnen gedragen

•

dat de gemeente erop toeziet dat kinderboerderijen beschikken over professionele
toezichthouders of dierenverzorgers

•

géén megastallen in Stichtse Vecht. Ze zijn slecht voor het welzijn van dieren, voor de
kwaliteit van het milieu en voor de concurrentiepositie van kleinschaliger boeren

•

een diervriendelijk consumptiebeleid onder ambtenaren en gemeentelijke diensten.
We moedigen het gebruik van biologische en vegetarische producten aan

•

dat de gemeente het gebruik van gewas- en insectenbestrijdingsmiddelen beperkt en
ontmoedigt, niet alleen bij de onderhoudsdiensten, maar ook bij de inwoners

•

dat de gemeente de biodiversiteit bevordert. Bijvoorbeeld door afwisselende aanplant
in de openbare ruimte en de aanleg van bijenlinten door de gehele gemeente

•

voldoende uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden, rekening houdend met de
natuurwaarde van gebieden en hygiëne voor mensen en kinderen

•

dat de gemeente bevordert dat er schuilmogelijkheden zijn voor dieren zoals bomen,
hagen of stallen

•

dat de gemeente afspraken maakt met buurgemeentes over samenwerking met
betrekking tot dierenopvang

7.

Economie – Ondernemers in Stichtse Vecht

Ciska, ondernemer: “Ondernemen is uitdagend in positieve en helaas ook soms in negatieve
zin. Ik word vooral gek van alle regels. Ik vraag me af, of de gemeente daar oog voor heeft en
mij daarbij wil helpen.”
7.1 Uitgangspunten
De economie is de motor waar ook onze samenleving op draait. Wat GroenLinks betreft is
dat zoveel mogelijk een “groene” economie. We willen hard werken aan een energieneutraal
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Stichtse Vecht in 2030, en dat levert veel omzet en werkgelegenheid op. Zie daarvoor het
hoofdstuk “schone economie”.
7.2 Doelen en acties
GroenLinks wil:
•

dat de gemeente als opdrachtgever een transparant en duurzaam inkoop- en
aanbestedingsbeleid hanteert waarbij echt rekening wordt gehouden met de lokale
ondernemers

•

dat de gemeente voor de lokale ondernemers een online aanbestedingen website
opzet

•

het ondernemerschap stimuleren, bijvoorbeeld door het ondernemersloket te houden
en te verbeteren en de lijnen tussen ondernemers en ambtenaren korter te maken

•

een intensieve aanpak van de winkelleegstand in samenwerking met lokale
ondernemers

•

verbeteren van de digitale bereikbaarheid in de hele gemeente

•

convenanten met taxi- en pakketdiensten over gebruik van uitstootvrije
vervoermiddelen van deze diensten per 2021 binnen onze gemeente

•

stimuleren van duurzaam ondernemerschap door voorlichting, faciliteiten en
subsidies

8.

Natuur – de longen van onze samenleving

Joop: “We wonen in officieel een stiltegebied. Je wilt niet weten wat een kabaal wij te
verduren hebben van allerlei evenementen”
8.1 Uitgangspunten
GroenLinks gaat voor een groene gemeente: groen maakt de gemeente gezond en prettig om
in te wonen. We wonen in een prachtige omgeving: onze polders in het unieke
veenweidegebied zijn internationaal bekend, de Loosdrechtse Plassen zijn een eldorado voor
liefhebbers van watersport en natuurschoon en voor wie op de fiets wil genieten van al dat
moois, zijn er diverse mogelijkheden. Maar in de loop der jaren is de natuur ook kwetsbaar
gebleken: we kunnen dat ruiken, horen en voelen. Dit is een waardevol en kwetsbaar bezit dat
bescherming verdient.
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8.2 Doelen en acties
GroenLinks wil:
•

groene schoolterreinen, trapveldjes en plantsoenen, waar onze kinderen gezond en
veilig kunnen buitenspelen

•

biodiversiteit bevorderen onder andere door meer voorlichting. De achteruitgang van
bijen en insecten speelt niet alleen in de pers, maar is ook in onze omgeving keiharde
werkelijkheid (acties: nestkasten en insectenhotels)

•

regionale betrokkenheid: meer inzet op de NNN (NatuurNetwerk Nederland,
voorheen Ecologische HoofdStructuur), want grotere, aan elkaar grenzende
natuurgebieden zijn beter bestand tegen de invloed van het milieu

•

betere bescherming van het veenweidegebied, door verdere verlaging van het
waterpeil tegen te gaan. Dit vermindert tevens de CO2-uitstoot. Ook niet meer
bouwen daar

•

inzet stimuleren van bewoners voor een groene leefomgeving

•

behoud van aantrekkelijkheid van de gemeente door de recreatie kleinschalig te
houden. Geen Giethoorn aan de Loosdrechtse Plassen

•

dat de groene omgeving toegankelijk blijft door fiets- en wandelpaden in
samenwerking met omliggende gemeenten

•

dat recreatieondernemers bijdragen aan de instandhouding van het landschap; zij
exploiteren het immers

•

dat groen groen blijft en rood (gebouwde omgeving) rood. Ons uitgangspunt is: niet
bouwen buiten de rode contouren

•

9.

dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen meer gekeken wordt naar het equivalent groen

Communicatie- Toegankelijk en begrijpelijk

Viriginie: “Ik hoop dat mijn zoon vanavond nog komt, want ik heb weer een brief gehad, maar
ik snap niet wat ik ermee moet. Ik begrijp hem niet, hopelijk is het niet belangrijk”.
9.1 Uitgangspunten
In een samenleving waar veel van iedereen wordt gevraagd, is goede communicatie en
informatie door en binnen de gemeente van groot belang. We hechten veel waarde aan een
meer actieve inbreng van bewoners in hun leefomgeving.
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9.2 Doelen en acties
GroenLinks Stichtse Vecht wil
•

dat de gemeente zorgt dat informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor alle burgers.
Niet iedereen kan (meer) werken met een computer of kan geschreven informatie tot
zich nemen. De gemeente schrijft alles in begrijpelijke taal, met zinnen van maximaal 1520 woorden.

•

“digitaal als het kan, persoonlijk als het moet”. De gemeente houdt rekening met burgers
die computertaal niet goed beheersen. De gemeente steunt de Bibliotheek en Stichting
Welzijn bij het verlagen van de laaggeletterdheid en het verhogen van de
digivaardigheden.

•

dat de gemeente communiceert op een begrijpelijke manier met burgers over rechten en
plichten. Respectvol en in heldere taal.

•

dat de (digitale) bibliotheek een belangrijke instelling blijft in de kernen bij het bieden van
toegang tot objectieve en betrouwbare informatie.

•

de uitzendingen van de raadsvergaderingen na enkele dagen volledig ondertiteld
beschikbaar voor doven en slechthorenden.

•

de gemeentelijke website uitrusten met de mogelijkheid om tekst voor te lezen

•

dat de gemeente ruimte biedt aan een actieve inbreng van bewoners, en dat ze
onderzoekt op welke manieren dit goed en realistisch vorm kan krijgen.

•

dat de lokale geschreven en digitale journalistiek kunnen blijven voortbestaan. Media
zoals RTVSV, VAR en Vechtstroom ondersteunen onze gemeente en inwoners door
informatieverstrekking, maar ook door het scherp houden van de politiek. We zoeken
naar mogelijkheden de media te steunen, zonder dat deze hun objectiviteit verliezen. We
willen onderzoek naar de mogelijkheden van een regionaal mediaplatform en
mogelijkheden van subsidiering.
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