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Voorwoord
Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om te mogen wonen. Maar helaas geldt dit niet voor
iedereen. Het is gemakkelijk gezegd: Iedereen doet mee! Meedoen kost vaak geld. Vooral voor
kinderen kan een laag inkomen ervoor zorgen dat zij niet mee kunnen doen op school en met sport,
muziek en dans. Dat raakt aan hun toekomst. Maar ook voor volwassenen belemmert een laag
inkomen vaak de actieve deelname aan de samenleving. De huur niet kunnen betalen, je huis willen
isoleren, een oplopende schuldenlast, misschien zelfs werkeloosheid; je voelt dat je niet meetelt.
De afgelopen jaren is de kloof tussen de mensen met veel geld en de mensen die dat niet hebben,
alleen maar verder gegroeid.
GroenLinks wil de komende raadsperiode de tweedeling in de gemeente kleiner maken. We willen dat
iedereen mee kan doen. Dat betekent dat we bij elk raadsvoorstel afwegen hoe dit de tweedeling raakt:
of zij deze verder terugdringt, of juist bevordert. GroenLinks kiest voor de oplossing die deze
tweedeling kleiner maakt – zodat iedereen volwaardig mee kan doen aan deze samenleving. Daarbij
zoeken we samenwerking en solidariteit in de raad, maar ook met de inwoners, want samen komen we
verder.
Daarnaast maken wij ons grote zorgen over de leefbaarheid van onze gemeente: hoe zorgen we ervoor
dat alle inwoners zich veilig en thuis voelen, en dat we de grote veranderingen die de klimaatcrisis van
ons vraagt samen het hoofd kunnen bieden. Daarom zetten wij ons in de volgende raadsperiode in
voor:
1) Goed en betaalbaar wonen voor iedereen
2) Een rechtvaardige inzet voor het klimaat
3) Een prettige leefomgeving voor alle inwoners
Dit zijn de onderwerpen die onverminderd hoog op de GroenLinksagenda staan.
Maar daarnaast zullen wij ons ook hard maken voor:
4) een sociale gemeente die de inwoners dient
5) eerlijke zorg
6) een groene economie
7) méér cultuur
In de volgende hoofdstukken hebben wij elk van deze speerpunten uitgewerkt, die we samen met het
gemeentebestuur maar uiteraard ook met de inwoners willen oppakken. In de rode blokjes hebben wij
onze zorg beschreven ten aanzien van de steeds breder wordende kloof in de samenleving, in het groen
hebben wij voorbeelden of ideeën genoemd, die ons inspireren.

HOOFDSTUK 1. GOED EN BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN
Gelukkig wonen de meeste mensen met
plezier in Stichtse Vecht. Maar het vinden
van een goede en betaalbare woning in onze
gemeente is steeds minder vanzelfsprekend.
In Stichtse Vecht is met name een groot
tekort aan woningen voor starters en
ouderen. Ook is er een groot tekort aan
sociale huurwoningen. De wachttijd voor
een sociale huurwoning bedraagt inmiddels
meer dan 10 jaar. Tijd voor actie!

Het is prachtig wonen in Stichtse Vecht. Maar helaas
wordt het steeds moeilijker voor nieuwkomers op de
woningmarkt om een goede en betaalbare woning te
vinden. Voor GroenLinks is wonen een grondrecht,
een voorziening die bereikbaar en toegankelijk moet
zijn voor iedereen, geen beleggingsobject.

Hoewel het Rijk een zeer belangrijke rol speelt – of
misschien wel zou móeten spelen - in het landelijke
huisvestingsbeleid, kan de gemeente Stichtse Vecht
zelf ook meer doen om woningen te realiseren. De
gemeente heeft voldoende woningbouwplannen op de plank liggen, zoals Bisonspoor, Planetenbaan,
Hazeslinger, en Haagstede, maar door een plaatselijk tekort aan ambtenaren komen die op dit moment
letterlijk niet van de grond. GroenLinks vindt dat er nu vooral ingezet moet worden op het aanstellen
van méér ambtenaren. Ook als dat een verhoging van de belastingen zou betekenen. Zodat de
woningbouw in Stichtse Vecht weer op gang komt.
Slimmer bouwen
Maar het roer moet dan wel om: er moet niet alleen méér gebouwd worden, er moet ook slimmer
gebouwd worden: meer gericht op wat nu écht nodig is voor onze inwoners, en met meer aandacht
voor andere manieren van bouwen en wonen.
Slimmer bouwen betekent ook energieneutraal en zoveel mogelijk circulair en klimaatadaptief
bouwen, vooral binnen de huidige gebouwde omgeving. Hierdoor sparen we groene ruimte en
biodiversiteit, en geven we de bestaande gebouwde omgeving een ‘boost’.
GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een betaalbare en duurzame woning kan vinden:
1. Er worden meer ambtenaren aangenomen, zodat projecten die nu op de plank liggen ook
echt kunnen starten.
2. Alle nieuwbouw in onze gemeente bestaat uit minimaal (30%) sociale huurwoningen en 30
% middensegment woningen. Daarmee krijgen ook de middeninkomens (o.a. leraren,
politieagenten en verpleegkundigen) kans op een betaalbare woning.
3. Op verschillende plekken in de gemeente komen tijdelijke en flexwoningen, niet als
alternatief voor permanente woningen, maar om zoveel mogelijk mensen onder dak te
krijgen.
4. Leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden worden omgevormd tot woningen.
5. Alternatieve woonvormen zoals coöperaties, woon-zorgclusters en woongroepen worden
actief gestimuleerd, evenals levensloopbestendig
Houtbouw stimuleren: Voor bouwen
bouwen.
in hout hoeft er geen bouwstop te zijn.
6. In kleine kernen wordt op kleine schaal bijgebouwd,
Monnikendam o.a. gaat ons voor met
zodat de vitaliteit van de kernen behouden blijft, zowel
62 houten appartementen, het
sociaal als economisch.
7. Tot slot wil GroenLinks een stimulans voor houtbouw, hoofdkantoor van Triodos is
grotendeel van hout. GroenLinks ziet
omdat houtbouw licht van constructie is,
kansen voor het geplande buurthuis in
woningbouwprogramma’s hierdoor enorm kunnen
Vreeland en de nieuwbouw van de
versnellen. Hout slaat CO2 op en vermindert de
basisscholen in Maarssen-dorp.
stikstof uitstoot enorm.
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HOOFDSTUK 2. KLIMAAT & DUURZAAMHEID: IEDEREEN DOET MEE
Woningisolatie, warmtepompen,
zonnepanelen, elektrische auto’s zijn vaak
onbetaalbaar voor mensen met een kleinere
beurs, terwijl zij relatief veel minder
bijdragen aan de kllimaatcrisis (bijvoorbeeld
doordat zij in kleinere huizen wonen en
minder vliegen). Daarom moet er veel meer
aandacht komen voor een rechtvaardige
lastenverdeling. De grootste lasten bij de
grootste vervuilers, en haalbare
klimaatdoelen voor iedereen!

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd.
Het tegengaan van de opwarming van de aarde
vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot
samenwerking. Wachten kan niet meer: we moeten
nú de handen uit de mouwen steken. Maar de
verduurzaming is een klus voor ons allemaal. En ja,
we zullen moeilijke keuzes moeten maken om voor
de volgende generatie een leefbare aarde achter te
laten. En ja, dat gaat geld kosten!

We kunnen de klimaatcrisis alleen oplossen en
bestrijden als we die samen aanpakken.
Duurzaamheid en klimaat begint bij het informeren van onze inwoners en bedrijven. En met het
stimuleren van de mogelijkheden om de energietransitie en klimaatadaptatie samen aan te pakken.
Daarbij streven we naar een evenwichtige verdeling van lusten en lasten. Uiteindelijk hebben we
allemaal baat bij de energietransitie, is het niet op de korte, dan toch zeker op de langere termijn: Het
gaat om het behoud van de aarde, en dat gaat ons allemaal aan!
GroenLinks wil dat Stichtse Vecht in 2040 klimaatneutraal is en op positieve wijze bijdraagt aan
een beter klimaat op een manier die voor alle inwoners haalbaar en betaalbaar is:
1. In het verduurzamen van de woningvoorraad, komt er extra aandacht in de transitie voor
inwoners met een kleine beurs door energiecoaches aan te stellen en energieloketten in alle
kernen te openen. Energie-armoede moet worden voorkomen. Iedereen moet zijn huis kunnen
isoleren en verduurzamen.
2. Lokaal eigendom: Iedere inwoner van Stichtse Vecht wordt gestimuleerd om lid te worden
van een energiecoöperatie of warmteschap zodat ze zelf mee profiteren van de opbrengsten
en mee kunnen beslissen.
3. Alleen hernieuwbare energieprojecten die voldoen aan groene en sociale voorwaarden
krijgen een vergunning zodat de gemeenschap financieel mee profiteert en de omliggende
natuur wordt verbeterd.
4. Op alle gebouwen in eigendom van de gemeente, maar ook op geluidswallen, scholen en
andere openbare gebouwen komen (innovatieve) hernieuwbare energie-opwekkers.
5. Stichtse Vecht wordt een echt groene gemeente die
Tegelwippen: Stichtse Vecht kent
bestand is tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Denk
28.236 huishoudens: Gezamenlijk
aan het opstarten en uitbouwen van projecten die
zouden die minimaal 14 ha groen in
bedoeld zijn om bodemdaling en extra CO2-emissie in
hun nu betegelde tuinen kunnen
veengebieden te voorkomen; door het groenonderhoud
realiseren. Dit gaat enorm helpen bij
te verduurzamen; door het aanleggen van bijenlinten; en
wateroverlast en extreme hitte, Buurt
het stimuleren van de aanleg van sedumdaken en groene
comités zouden dit samen op kunnen
tuinen (tegelwippen), voedselbossen e.d.
pakken. Daarnaast kan de gemeente
6. Stichtse Vecht gaat landbouwbedrijven stimuleren te
het goede voorbeeld geven door
starten met biologische bedrijfsvoering zodat CO2versteende straten en omgevingen
en stikstof (ammoniak en NOx-) emissies worden
'groener' te maken.
beperkt en geneutraliseerd.
7. Stichtse Vecht staat voor een beter ecologisch beheer
van de landbouwgronden in het buitengebied door natuurinclusief boeren te stimuleren,
d.w.z. een manier van boeren waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur:
waardoor de rijkdom aan planten en dieren toeneemt, het dierenwelzijn verbetert en de boer
toch goed rond kan komen.
8. Stichtse Vecht stimuleert ook de eigenaren van de vele grote privépercelen in onze gemeente
tot verantwoord ecologisch beheer door actief voorlichting te geven over bijvoorbeeld
kunstmestgebruik, onkruidbestrijding, houtkap en oever- en waterbeheer.

3

HOOFDSTUK 3. EEN PRETTIGE LEEFOMGEVING VOOR ALLE INWONERS
Stichtse Vecht heeft een bijzonder historisch en ecologisch waardevol landschap, dat ons als inwoners
veerkracht en gezondheid oplevert. Hoe waardevol dat is bleek onder meer tijdens de lockdowns van
de afgelopen twee jaar. Maar onze omgeving staat onder druk: bijvoorbeeld door de dreigende
verdubbeling van de provinciale weg in Loenersloot (de N201), of het extremer wordende weer, zoals
de hittegolven en heftige regenval van de afgelopen jaren, als gevolg van de klimaatverandering. We
hebben een serieus probleem!
GroenLinks zet daarom in op de kwaliteit van de leefomgeving
door vergroening van buurten en wijken. Ecologie,
duurzaamheid en lokaal eigenaarschap staan daarin centraal. We
zijn in voor slimme keuzes met lage kosten die de weerbaarheid
en gezondheid van onze omgeving én het plezier voor onze
inwoners vergroten. Inwoners die zich via alle wijk- en
buurtcomités inzetten voor een schone, fijne en veilige wijk, kern of buurt. Hun stem mag meer
gehoord worden.
Meer groen hoeft niet duur te
zijn. Ieder van ons is in staat om
daaraan bij te dragen en daarbij
voor hem of haar passende
keuzes te maken.

GroenLinks wil dat iedereen in Stichtse Vecht kan genieten van een fijne, veilige, groene en
toekomstbestendige leefomgeving:
1. De gemeente gaat regelmatig in gesprek met alle inwoners over wat zijzelf voor plannen
hebben voor de verschillende buurten en wat de inwoners zelf kunnen doen en ondernemen
tegen de gevolgen van klimaatverandering.
2. Huidige succesvolle stimuleringsmaatregelen doorzetten: zo stimuleert de gemeente nu
sedumdaken, en het afkoppelen van hemelwater van het riool.
3. Educatie en vergroening op het basis- en voortgezet
Speeltuinen: Stimuleer
onderwijs in de gemeente door het stimuleren van
natuurspeeltuinen in plaats van jaren
groene schoolpleinen, en via subsidie en
wachten totdat buurten aan de beurt
informatieverstrekking.
zijn voor peperdure speeltoestellen.
4. Er komt meer aandacht voor biodiversiteit, niet
alleen in de voorlichting maar ook in de uitvoering.
Ruim baan voor diversiteit van planten en wilde bestuivers; inwoners worden hierin
medeverantwoordelijk gemaakt.
5. Dorpshuizen, wijkcentra en bibliotheken blijven behouden, zodat er voldoende plekken in
de gemeente zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezamenlijk activiteiten kunnen
ontplooien. Plekken waar maatschappelijke partners kunnen samenwerken zoals Welzijn SV,
Bibliotheek en Jeugdwerk.
6. Inwoners meer betrekken bij de aanleg van (groene) speeltuinen.
7. De A2 of de Zuilense Ring overkappen zodat er extra ruimte ontstaat voor woningen,
hernieuwbare energieopwekking en recreatie, minder geluidsoverlast en gezondere lucht.
8. De gemeente moet veiliger worden door het invoeren van lagere snelheden en het aanbieden
van alternatief vervoer voor de auto, zoals (goed toegankelijk) openbaar vervoer.
9. Er moet meer ruimte komen voor de fiets: aanleg van méér en betere fietspaden; iedereen
moet veilig, comfortabel en vlot zijn doel kunnen bereiken.
10. Straten en pleinen worden zodanig ingericht en vormgegeven dat de mensen die er (moeten)
verblijven zich niet alleen prettig, maar ook veilig voelen.
11. De gemeente voert een actieve lobby om de geluidsoverlast van Schiphol te verminderen
door het aantal vluchten op Schiphol te verkleinen, nachtvluchten af te schaffen en de normen
voor geluidsoverlast te handhaven.
12. De gemeente weegt het belang van natuur en biodiversiteit zorgvuldig mee waar het gaat
om privatisering van publiek groen en vercommercialisering natuur.
13. In de hele gemeente gaat rondom Oud & Nieuw een vuurwerkverbod gelden.
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HOOFDSTUK 4. BETER CONTACT TUSSEN GEMEENTE EN INWONERS
Voor veel inwoners is de gemeente
onbereikbaar of zijn de brieven die
de gemeente stuurt niet goed te
begrijpen. En er is onvoldoende
gehoor voor aanwezige kennis in
de samenleving.

Een bloeiend Stichtse Vecht kent een betrouwbaar en stabiel
gemeentebestuur. Een gemeentebestuur dat met haar inwoners
omgaat op basis van vertrouwen. Een gemeentebestuur dat
luistert naar haar inwoners en ze met raad en daad bijstaat
wanneer dat nodig is.

De bestuurscultuur in onze gemeente dient transparant en
open te zijn. Alleen dan zullen de inwoners het bestuur vertrouwen. Het spreekt vanzelf dat integriteit
bij ons hoog in het vaandel staat.
GroenLinks zet zich in voor een stabiel, transparant en betrouwbaar gemeentebestuur dat haar
inwoners met respect en vertrouwen behandelt:
1. De gemeente gaat in gesprek met haar inwoners om de gevolgen van het beleid per wijk of
kern te bespreken (‘gebiedsgericht’ werken): hierdoor zullen gemeente en inwoners elkaar ook
beter gaan begrijpen.
2. Elke kern behoudt of krijgt een ontmoetingscentrum waar inwoners elkaar ontmoeten maar
ook in gesprek kunnen gaan met de gemeente – of de raad – over onderwerpen die de wijk
raken, zoals de energietransitie en groene plannen.
3. De gemeente stelt per wijk en dorpskern, samen met de inwoners, een beleidsplan op
waarin de belangrijkste thema’s staan opgenomen. En waarbij per thema wordt aangegeven op
welke manier de gemeente – of de wijk - dit de komende periode gaat uitvoeren en welke rol
de inwoners zelf hierin gaan spelen.
4. Voortzetting project slim vertrouwen: GroenLinks wil een digitaal en een fysiek
gemeenteloket, waar alle ouderen, laaggeletterden, statushouders, nieuwkomers en mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook mantelzorgers met al hun vragen terecht kunnen.
5. Betere communicatie met de Provincie Utrecht, zowel ambtelijk als politiek: bijna alle
gemeentelijke thema’s hebben een directe afhankelijkheid van provinciaal beleid. Door
vroegtijdig overleg en waar nodig bijstellingen, kunnen we ervoor zorgen dat de provincie
haar beleid beter afstemt op onze gemeentelijke wensen en mogelijkheden en andersom.
6. De gemeente gaat op een respectvolle manier om met inwoners, én ambtenaren en
hulpverleners. Folders en brieven zijn in een heldere en
Inrichting fysiek spreekuur
begrijpelijke taal geschreven, de gemeente doet haar
gemeente: Inwoners kunnen in eigen
best om de persoonlijke omstandigheden van mensen te
buurthuis laagdrempelig terecht voor
begrijpen en is bereid om vanuit de gemeente mee te
hetgeen er op dat moment speelt,
denken in “hoe” de problemen op te lossen. Maatwerk
zoals bijvoorbeeld de herinrichting
gaat hierbij hand in hand met creativiteit en durf om van
omgeving Winkelcentrum Noord in
gebaande paden af te wijken. Negatief sanctioneren is
Breukelen. De ambtenaar als
niet de norm, maar de individuele uitzondering.
vraagbaak, en zo haalt de gemeente
7. Onze ambtenaren verdienen eveneens respect.
kennis op uit de samenleving
Geweld (in alle vormen) tegen onze ambtenaren en
hulpverleners vinden we onacceptabel en de gemeente
moet hiervan altijd aangifte doen.
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HOOFDSTUK 5. STICHTSE VECHT IS EEN SOCIALE GEMEENTE WAARIN IEDEREEN
MEETELT EN MEE KAN DOEN
GroenLinks staat voor een inclusieve samenleving waarin
iedereen meetelt en mee kan doen. Of je nu oud bent of jong,
geboren Nederlander of nieuwkomer, lid van de LHBTI+gemeenschap – of juist niet, een beperking hebt of juist niet,
deel uitmaakt van een minderheidsgroep of juist van de grote
'goegemeente'. Voor GroenLinks is het allemaal om het even:
wij praten niet 'over', maar mét mensen. GroenLinks staat
voor een samenleving waarin iedereen het recht heeft om
'gewoon' of 'anders' te zijn. Met maar één “maar”, namelijk
dat we wel op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Wie
het ook betreft, en waar het ook over mag gaan. GroenLinks wil dat iedereen gewaardeerd wordt in
zijn, haar of hun 'gewoon' of 'anders' zijn.
Ook in Stichtse Vecht is er sprake
van een toenemende tweedeling:
tussen inwoners die wel geld
hebben en die dat niet hebben,
inwoners met verschillende
culturele achtergronden of seksuele
oriëntatie, en inwoners met een
berperking.

GroenLinks wil dat Stichtse Vecht een sociale gemeente is die staat voor ‘samen sterk’ in plaats
van tweedeling en waar iedereen mee doet en meetelt:
1. Alle inwoners, ook de kwetsbare en eenzame, moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben,
waarbij preventie het uitgangspunt moet zijn. Inwoners en gemeenten zijn gezamenlijk
verantwoordelijk om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Wat GroenLinks betreft
komt er een betere toetsing op inkomen en vermogen: voordat aanspraak gemaakt kan
worden op voorzieningen in de zorg moet eerst bekeken worden wat mensen zelf bij kunnen
dragen. Sterkere schouders kunnen immers zwaardere lasten dragen.
2. Sociaal betekent dat iedereen meerwaarde heeft. Stichtse Vecht neemt de nieuwe
inburgeringswet voortvarend ter hand zodat nieuwe landgenoten zo snel mogelijk een
volwaardige positie in onze gemeenschap verwerven.
3. Sociaal betekent ook dat mensen zichzelf kunnen zijn en dat we ieders kwaliteiten waarderen
ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie. Onder meer daarom geeft de gemeente
serieuze uitvoering aan het regenboogakkoord (LHBTI+beleid)
4. GroenLinks wil samen met sociale partners een visie ontwikkelen op “samen oud worden”,
zodat Stichtse Vecht een fijne gemeente blijft.
Extra aandacht vrijwilligers:
5. Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt worden
GroenLinks wil extra aandacht voor
begeleid en aan passend werk geholpen door Kansis,
de vele vrijwilligers die zich voor een
onze eigen gemeentelijke sociale werkvoorziening die
ander inzetten zoals bijvoorbeeld de
beschermde werkplekken aanbiedt.
mantelzorgers, taalmaatjes,
6. De gemeente gaat experimenteren met een
energiecoaches en bij sportverenibasisinkomen door de ruimte die landelijk geboden
gingen. Daarnaast willen we de
wordt hier lokaal in te vullen. GroenLinks wil het
burendag actief stimuleren.
gesprek hierover met de landelijke partners wel
aangaan.
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HOOFDSTUK 6. RUIM BAAN VOOR DE GROENE ECONOMIE
Covid 19 heeft de lokale ondernemer enorm geraakt en
ook de werkgelegenheid is daardoor flink afgenomen.
We moeten samen met de ondernemers op zoek naar
manieren om méér economische bedrijvigheid te
creëren, zodat we de werkgelegenheid stimuleren, en
minder leegstaande (winkel)panden produceren. Grote
kans hierbij is de verduurzaming van de economie: dit
creëert extra mogelijkheden voor groene banen zoals
installateurs van warmtepompen, zonnepanelen of
andere vormen van duurzame werkgelegenheid. Een groene, circulaire economie, waarin de gemeente
zelf het goede voorbeeld geeft, maakt van Stichtse Vecht een toekomstbestendige gemeente.
GroenLinks staat voor ‘samen sterk’ in
plaats van tweedeling. Wij willen de
inkomensverschillen binnen de
samenleving verkleinen evenals de
vermogenskloof tussen de 'haves' and the
'have-nots': tussen de mensen die (te)veel
geld hebben en zij die niets te makken
hebben.

GroenLinks wil een lokale economie die duurzaam en circulair is met volop kansen voor onze
lokale ondernemers: Koop lokaal, koop groen!
1. Op de nieuwe afvalwerf komt een circulair ambachtscentrum waar inwoners terecht kunnen
voor herbruikbare materialen, en hun spullen kunnen aanbieden voor reparatie of hergebruik,
ook kringloopbedrijven en repair cafés worden gestimuleerd.
2. Bij het verlenen van vergunningen aan lokale ondernemers wordt duurzaamheid als
criterium opgenomen: de gemeente denkt hierin actief mee met de ondernemers.
3. Duurzame mobiliteit in alle kernen wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld door oplaadpunten
voor elektrische fietsen, boten en auto’s en deelauto’s in alle kernen, snelfietspaden en goed
openbaar vervoer. Waar nodig wordt hiervoor de samenwerking met de Provincie gezocht.
4. Als Fairtrade gemeente, koopt Stichtse Vecht circulair en duurzaam in: respect voor
mensenrechten (nationaal en internationaal) in productieketens wordt een criterium bij inkoop
en aanbestedingen, evenals circulariteit.
5. Bedrijventerreinen zetten via parkmanagement in op een circulaire inrichting van terreinen:
de gebouwen, de openbare ruimte en infrastructuur, – of op collectief niveau. Denk aan het
collectief inzamelen en uitwisselen van afval- en waterstromen of aan het opwekken en
uitwisselen van duurzame energie.
Toerisme
Stichtse Vecht is mooi, en dat willen we graag zo houden. GroenLinks wil voorkomen dat Stichtse
Vecht de overloop wordt van Amsterdam en Utrecht. De groene en landelijke omgeving van Stichtse
Vecht maakt het gebied aantrekkelijk, maar ook kwetsbaar. De infrastructuur, met smalle wegen langs
en om de rivier de Vecht, is niet berekend op grote aantallen toeristen. Maar de boten bijvoorbeeld op
Loosdrecht worden steeds groter. Vandaar dat wij kiezen voor kleinschalige kwaliteit in plaats van
grootschalige kwantiteit. Stimuleer bijvoorbeeld recreatieondernemers tot kleinere, elektrische boten,
kanoverhuur en kleinschalige uitspanningen (voorbeeld in onze buurgemeente De Ronde Venen: De
grote Sniep in Wilnis). Ook de fiets kan hierin een belangrijke rol spelen.
GroenLinks kiest voor kleinschalig, duurzaam toerisme:
1. Duurzame recreatie-infrastructuur: De gemeente investeert in uitbreiding en onderhoud
van de infrastructuur voor (recreatief) varen, wandelen en fietsen. Met betere bewegwijzering,
zodat mensen ook komen waar je ze hebben wilt. Bijvoorbeeld bij het Vechtstreekmuseum.
2. De gemeente stimuleert kleine culturele
Zichtbaarheid erfgoed: Wij staan
evenementen en de zichtbaarheid van ons cultureel
voor het vaker organiseren van
erfgoed: ons cultureel erfgoed is een belangrijke
bescheiden culturele evenementen,
trekpleister: ze verhalen over ons verleden en dat
zoals bijvoorbeeld het optreden van
moeten we koesteren en beleven, bijvoorbeeld door
toneelgroep Maarssen 32 op de
bijvoorbeeld QR-codes bij de betreffende monumenten
Ridderhofstad Gunterstein twee jaar
en kleinschalige culturele evenementen.
geleden.
3. Economisch voordeel voor recreatieondernemers:
met voorwaarden die de overlast voor aan- en
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omwonenden beperken, bijvoorbeeld: zuinig met energie, gebruik van hernieuwbare bronnen,
beperken van geluidsoverlast en voorkomen van afval. Maak niet van alle vrijkomende
locaties horecagelegenheden, maar denk ook aan multifunctioneel gebruik (voorbeeld de
cultuurforten Nieuwersluis en Maarsseveen).
4. Er komen VVV-steunpunten in alle grote kernen, bijvoorbeeld in combinatie met de
Wereldwinkels of andere al bestaande zaken.

8

HOOFDSTUK 7. CULTUUR IS ER VOOR IEDEREEN
Tijdens de Coronacrisis hebben we ervaren
wat het wegvallen van (een deel van) onze
culturele activiteiten voor ons betekent. Niet
alleen konden we nergens meer naar toe, er
gebeurde helemaal niets! Ook konden
bijvoorbeeld de toneelverenigingen en
muziekgezelschappen niet meer repeteren en
sommige gezelschappen hielden gewoonweg
op te bestaan. Juist omdat cultuur zo'n
belangrijke plaats inneemt in ons leven wil
Groenlinks graag dat de kunst- en
cultuursector wordt geholpen om de draad zo
snel als mogelijk weer op te pakken en we
allemaal (weer) mee kunnen doen!

Kunst en cultuur zijn van essentiële waarde en
betekenis. Kunstenaars en artiesten vervullen een
belangrijke rol in onze open samenleving. De
bouwstenen voor die cultuur, en voor zo’n
samenleving, vinden we op plekken waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten, zoals tot voor kort in
de Danne-ateliers in Breukelen. Het zijn dit soort
van culturele centra en creatieve broedplaatsen
waar we graag in willen investeren. Na de
bezuinigingen in het verleden, en ná de stilte
tijdens Corona, moeten we weer inzetten op
innovatie en talentontwikkeling. En het herstel
van al die activiteiten waar we met zijn allen
zoveel plezier aan beleefden. Dat schept
verbinding.

GroenLinks wil een bruisend cultureel aanbod met literaire cafés, filmzaaltjes, optredens,
initiatieven zoals de blues route en kunstroutes:
1. De gemeente zet actief in op meer locaties waar verenigingen kunnen oefenen en optreden,
door bestaande locaties geschikt te maken en multifunctioneel in te zetten, zoals de scholen,
en bij elk groot nieuwbouwproject een culturele locatie
Cultuur parade: Organiseer jaarlijks
te ontwikkelen.
een ‘Parade’ van eigen bodem, waar
2. Het culturele subsidiestelsel is zodanig dat culturele
inwoners van de gemeente kunnen
instellingen (van museum tot koor), inclusief individuen
zien wat er allemaal te doen is in onze
en kleinere verenigingen, desgewenst verzekerd zijn van
gemeente en hoe ze daaraan mee
een stabiele en langlopende subsidie voor meerdere
kunnen doen.
jaren, in plaats van alleen kortdurend en op projectbasis.
3. Er komen een activiteitenladder op de gemeentelijke
website en digitale borden in elke kern waarop elke vereniging haar activiteiten kan
aankondigen. We moeten laten zien wat er allemaal gebeurt in Stichtse Vecht – én dat we trots
zijn op onze cultuur en culturele activiteiten.
4. Stichtse Vecht investeert alleen nog in organisaties die zich aan Fair Practice Code (iedere
kunstenaar werkt onder eerlijke omstandigheden) houden en het Fair Pay principe invoeren,
Daarom moet het cultuurbudget omhoog. De gemeente geeft het goede voorbeeld door bij
lokale kunst- en cultuuropdrachten een eerlijk tarief te betalen. Want de beloning voor
kunstenaars en cultuurmakers staat vaak niet in verhouding tot het werk dat zij verrichten en
de waarde die zij hebben voor de samenleving.
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HOOFDSTUK 8: HOOFDPUNTEN PER KERN
Stichtse Vecht is één gemeente maar bestaat uit 12 kernen. Iedere kern heeft zijn eigen unieke kansen
en waarden, maar ook problemen en uitdagingen. GroenLinks wil zich voor elke kern sterk
maken. Wij streven naar een zo groot mogelijk aanbod van voorzieningen in elke kern. Daarbij gaat
het niet alleen om winkels, maar ook om 1e lijn gezondheidszorg en Openbaar Vervoer.
Hieronder benoemen we van elke kern nog een aantal bijzondere punten die extra aandacht verdienen.
Breukelen
- Verkeersveiligheid Straatweg in de dorpskern en Zandpad verbeteren: De Straatweg is
gevaarlijk voor fietsers. De ventweg heeft kuilen en boomstronken. Het Zandpad moet nu
eindelijk de beloofde fietsstraat worden.
- Behoud Kikkerfort. Wij willen dat het subtropisch zwembad, met voor elk wat wils, behouden
blijft. Niet alleen voor recreatie dichtbij huis, maar ook voor het zwemonderwijs.
- Versnelde uitvoering van de skatebaan Breukelen. Een bewonersinitiatief dat door een gebrek
aan inzet en continuïteit in ambtenaren zeer traag verloopt.
- (Doorzichtige) zonnepanelen langs A2 die tevens fungeren als geluidswal: De gemeente blijft
nee-zeggen tegen zonnepanelen langs de A2, terwijl wij in deze grote locatie een mogelijkheid
zien om grootschalig energie op te wekken, zonder dat inwoners daar last van hebben. Laat
hen ervan profiteren!
- Windmolens langs de A2. Met een windmolen bereiken we meer dan een groot veld met
zonnepanelen.
- Behoud cultuurlocaties. Breukelen heeft in de afgelopen jaren het Theater 4en1 en de
Danneateliers als cultuurlocatie verloren. Wij vinden dat daar snel iets aangedaan moet
worden. Wij zien Boom en Bosch als een mogelijke (verzamel)cultuurlocatie.
Kockengen
- Kockengen Waterproof wordt afgemaakt met oog voor behoud natuur en cultuur: Het project
om in Kockengen droge voeten te houden moet nog afgemaakt worden. Het is daarbij wel
zaak om goed oog te houden voor de waardevolle stukjes natuur/ cultuur in Kockengen.
Bescherming of eventueel herstel hiervan moet onderdeel van het projectplan zijn.
- Bescherming veenweidegebied en weidevogels: Als het goed gaat met de vogels, gaat het goed
met het boerenland en ook met het lange termijnperspectief voor de boer.
- Maximaal 60km/u op de N401 om ongelukken en geluidsoverlast tegen te gaan: Daarnaast, om
het dorp Kockengen te ontlasten, mag het landbouwverkeer gebruik gaan maken van deze
weg.
- Behoud van vitaliteit van de kern en het platteland: Inclusief behoud van de veelheid aan
bloeiende sportverenigingen en sportaccommodaties. Dit cultuuraspect willen we zo houden
en stimuleren.
Loenen aan de Vecht
- Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer. Veilige fietsverbindingen naar het Amsterdam
Rijnkanaal en naar Breukelen.
- ‘t Web en Studio Idee verder ontwikkelen als cultuurcentra van Stichtse Vecht.
- Ontwikkeling Cronenburgh-4. De plannen voor sociale huur en midden huizen moeten worden
uitgevoerd. Belofte van duurzaamheid waarmaken. Woningen voor starters.
- Aandacht voor de verkeersdrukte in de Brugstraat.
- N402 ; veiligheid; oversteekplaats bij De Heul.
Loenersloot
- N201: De maximumsnelheid op de N201 bij Loenersloot en Vreeland moet naar 50km/u:
GroenLinks wil dat de Provincie het accent verlegt naar leefbaarheid in plaats van
doorstroming en asfalt. Deze kernen gaan gebukt onder het geraas.
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N201: We willen ook geen verbreding vanaf de A2 (dat zou leiden tot nog meer vaststaand
verkeer bij Loenersloot).

Maarssen-Dorp
- Zuilense Ring 80 km: De snelheid op de Zuilense Ring moet verder verlaagd worden naar 80
km per uur, dit zou de leefbaarheid van de wijken langs de ring zoals Zandweg Oostwaard
vergroten.
- Verkeersveiligheid Plesmanlaan en Zandpad richting Breukelen verbeteren: de Plesmanlaan
blijft een gevaarlijke weg waar (te) hard gereden wordt en de fietsers onvoldoende beschermd
worden tegen het autoverkeer, hetzelfde geldt voor het Zandpad richting Breukelen waar al
jaren geleden over besloten is dat dit een fietsstraat zou worden.
- Onderhoud groen duurzamer en van betere kwaliteit:
- Nieuwbouw scholen Bolestein, Kompas Bolestein en De Pionier versnellen: deze projecten
liggen nu al jaren stil en dienen versneld opgepakt te worden zodat de scholen goede
huisvesting hebben en ook de verkeersbewegingen in het dorp (door de noodlocatie van
Bolestein) weer verminderen. Ook hier willen we denken aan houtbouw: sneller en
duurzamer.
- Meer multifunctionele ruimtes opzetten in het dorp, waar plek is voor jong en oud: In
Maarssendorp is nu geen plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Met name is er
behoefte aan een plek waar jongeren tussen 12 en 18 terecht kunnen zodat zij samen kunnen
zijn zonder op straat overlast te veroorzaken.
- De vernieuwing van het Harmonieplein moet worden uitgevoerd. Samen met inwoners en
maatschappelijke organisaties.
Maarssenbroek
- De Maarssenbroekse slag blijft open!: Bij de ontwikkeling van Haagstede zijn er plannen om
deze afslag af te sluiten, maar zolang er geen andere fatsoenlijke en werkbare oplossing is
gevonden voor deze belangrijk(st)e verkeersader van Maarssenbroek kan hier geen sprake van
zijn
- Geluidswerende maatregelen Planetenbaan en Bloemstede: tegen verkeer op de Burgemeester
Waverijnweg en Ruimteweg. De bouw van Planetenbaan biedt een uitstekende mogelijkheid
om dit probleem meteen bij de bron aan te pakken.
- Huisjesmelkers worden aangepakt: Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke plek om
te wonen, maar niet samengepakt in woningen in Maarssenbroek, omdat dit
voor omwonenden – soms langdurig – voor overlast zorgt. De gemeente moet hier consequent
op handhaven
- Onderhoud speeltuinen wordt versneld: de gemeente moet samen met inwoners op zoek naar
de beste plekken om speeltuinen te creëren, en zorgen voor goed onderhoud. Bij voorkeur
zetten we niet alleen in op veilig, maar ook groen: een groene speelomgeving is immers
fijn(er) voor de jeugd om in op te groeien
- Meer aandacht voor de jeugd (12-18): Voor jongeren tussen 12 en 18 is soms (te) weinig te
doen in Maarssenbroek, en er zijn weinig plekken waar ze gewoon kunnen 'rondhangen'.
Second Base in Safari (Bisonspoor) vervult een belangrijke rol in de opvang en begeleiding
van jongeren in Maarssenbroek. We willen dit graag continueren en waar mogelijk uitbreiden.
- Onderhoud groen duurzamer en van betere kwaliteit: Maarssenbroek verdient een volwaardig
en goed groenbeheer, met oog voor biodiversiteit en kwaliteit. Daarnaast vragen we aandacht
voor een betere communicatie tussen gemeente, groenbeheerders en inwoners. Lokaal en
dichtbij aanbesteden heeft daarom de voorkeur voor GroenLinks boven het inhuren van een
groenbeheerder van buitenaf.
Nieuwer ter Aa
- Versneld bouwen van de reeds toegezegde extra woningen in Nieuwer ter Aa: met het oog op
het behoud van de sociale cohesie en vitaliteit van deze kern. Daarvoor is in de eerste
plaats nodig: méér ambtenaren die dit woningbouwproject vanuit de
gemeente kunnen begeleiden en waarborgen.
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Nieuwersluis
- Fietsbrug over de Wetering Nieuwersluis. Na 25 jaar praten over de aanpassing van het
bruggetje, zodat iedere voetganger en fietser er gebruik van kan maken, zien wij nog steeds
geen verbetering. Een essentieel onderdeel van (recreatieve) fietsroutes.
- Het fort bij Nieuwersluis verdient meer aandacht als cultuurplek.
Nigtevecht
- Aandacht voor het landschap bij energietransitie: de gemeente houdt zich aan haar eigen
zonneladder en plaatst zonnepanelen eerst op daken bedrijven/ boeren en pas als laatste in
weilanden, en stemt af met omringende gemeente over de plaatsing van windmolens.
- Bestemmingsplan Garsten-Noord: Gemeente pakt regie om een doorbraak te forceren op dit
bestemmingsplan waar een mix van woningen en bedrijvigheid moet komen.
- Aanpak verloedering begin Vreelandse weg: Hier zat vroeger een scheepshandelaar. Nu is dat
gebied aan het verloederen en wordt het o.m. gebruikt voor opslag van beton.
Oud-Zuilen
- Behoud van het beschermde dorpsgezicht en het dorpse karakter.
- Géén zakelijke activiteiten in de dorpskern die de leefbaarheid aantasten.
Tienhoven, Oud Maarsseveen, Maarsseveen, Molenpolder en Bethunepolder
- Project Herenweg – Gageldijk; Na het debacle met de rioleringswerkzaamheden aan de
Herenweg-Gageldijk is het duidelijk dat de gemeente bij dit soort grote projecten meer
'in control' moet zijn en meer de regie moet voeren. Een goede communicatie van gemeente –
met inwoners en raad – staat daarbij voorop.
- Rust in het buitengebied: Festivals en andere grootschalige evenementen zijn alleen op
incidentele basis mogelijk, met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Verder komt
er een verbod op hobbyjacht in de polders en gaan we een halt toeroepen aan de jaarlijkse
vuurwerkshow nabij stiltegebieden.
- Alleen kleinschalig toerisme: Vanwege de kwaliteit, maar ook de kwetsbaarheid van
de omgeving zullen wij geen grootschalig toerisme in dit gebied toestaan,
maar alleen kleinschalig kwaliteitstoerisme.
- Beperking van de verkeersoverlast: Stichtse Vecht voert meer snelheidsbeperkende
maatregelen in op doorgaande wegen zoals de Westbroekse Binnenweg, Laan van Niftarlake
en de Looijdijk. In het drukke zomerseizoen wordt de verkeersoverlast beperkt.
Vreeland
- Onderhoud groen duurzamer en van betere kwaliteit: Het onderhoudsniveau van het openbaar
groen is de laatste jaren erg achteruitgegaan. De gemeente intensiveert het onderhoud van het
openbaar groen en zorgt voor insect- en bij-vriendelijke wegbermen.
- Verkeersveiligheid: Op verschillende plekken in Vreeland, zoals op de Raadhuislaan en de
Singel, wordt te hard gereden. De gemeente treft maatregelen waardoor auto's zich aan de
maximaal toegestane snelheden houden.
- Terugdringen verkeersoverlast N201: De bewoners van het Sluisje hebben veel
geluidsoverlast van de N201. De gemeente zet zich in voor maatregelen om de geluidsoverlast
van de N201 ter hoogte van het Sluisje tegen te gaan.
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