Verkiezingsprogramma 2022-2026 in het kort
Stichtse Vecht is een prachtige gemeente om te wonen. Maar de gemeente staat voor grote
uitdagingen als het gaat om wonen, klimaat en leven. Deze uitdagingen gaat GroenLinks op een
positieve en vernieuwende manier aanpakken. Wij willen dit doen samen met de inwoners en met de
andere partijen in de Gemeenteraad. Samen voor een heldergroen en knalrood Stichtse Vecht!
In ons programma vertellen wij over onze plannen. Wil je ons hele programma lezen:
https://stichtsevecht.groenlinks.nl/gemeenteraadsverkiezingen-2022-4
1. DUURZAAM EN BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN
Iedereen in onze gemeente moet een goede en betaalbare woning kunnen vinden. Er moet meer
gebouwd worden in onze gemeente.
 We moeten meer nieuwe huizen bouwen vooral voor inwoners met lage- en middeninkomens
(tenminste 30% sociale huurhuizen en tenminste 30% middensegment huizen).
 Aanmoedigen van andere woonvormen zoals wooncoöperaties en Tiny Houses.
 Leegstaande bedrijfspanden en kantoren ombouwen naar appartementen.
 In kleine kernen op kleine schaal bijbouwen om levendige dorpen en kernen te behouden.
 Bouwen liefst in houtbouw. Het bouwen gaat dan sneller. Minder CO2 uitstoot en beter voor het
klimaat.

Houtbouw stimuleren: Voor bouwen in hout hoeft er geen bouwstop te zijn. GroenLinks ziet
kansen voor het geplande buurthuis in Vreeland en de nieuwbouw van de basisscholen in
Maarssen-dorp. In het land zijn veel goede voorbeelden: Het hoofdkantoor van Triodos is
bijvoorbeeld grotendeels van hout.
2. KLIMAAT & DUURZAAMHEID: IEDEREEN DOET MEE
Stichtse Vecht moet in 2040 klimaatneutraal zijn. Klimaat en duurzaamheid voor alle inwoners
haalbaar en betaalbaar.
Stichtse Vecht wordt een echt groene gemeente die bestand is tegen de gevolgen van de
klimaatcrisis.
Wij willen:
 Energie-armoede voorkomen. Iedereen moet zijn huis kunnen isoleren en verduurzamen.
 Energieloketten en energiecoaches die inwoners helpen bij verduurzaming.
 Duurzaam groenonderhoud. Het stimuleren van groene daken en groene tuinen.
 Meer mogelijkheden voor biologisch boeren. Duurzaam beheer van privé landgoederen.
 Zonnepanelen op gebouwen die eigendom zijn van de gemeente en op scholen.
 Zonnepanelen op geluidswallen.
 Windmolens alleen als het past in het landschap en als er geen overlast is.

Tegelwippen: Alle inwoners van Stichtse Vecht kunnen samen 14 hectare groen aanleggen door
tegels in groen te veranderen. Dit helpt enorm bij wateroverlast en extreme hitte. Buurten en kernen
kunnen dit samen doen. De gemeente kan het goede voorbeeld geven door buurten en kernen
'groener' te maken.
3. PRETTIG WONEN EN LEVEN VOOR IEDEREEN
GroenLinks wil dat Stichtse Vecht een fijne, veilige, groene en toekomstbestendige plek is om te
leven:
 Meer groene school- en speeltuinen.
 Meer aandacht voor de belangen van de natuur in de gemeente.
 Meer ruimte maken voor de fiets.

 Meer openbaar vervoer. Duurzaam en veilig verkeer door lagere snelheden voor de auto.
 Overkappen van de A2 en/ of de Zuilense Ring. Er komt dan ruimte voor nieuwe woningen,
recreatie en hernieuwbare energieopwekking. Minder geluidsoverlast en gezondere lucht.
 We willen minder geluidsoverlast van Schiphol.
 Vuurwerkverbod met Oud & Nieuw.
Speeltuinen: De aanleg van natuurspeeltuinen aanmoedigen. Dit is beter dan jaren wachten totdat de
buurt aan de beurt is voor peperdure speeltoestellen.
4. BETER CONTACT TUSSEN GEMEENTE EN INWONERS
GroenLinks zet zich in voor een stabiel, transparant en betrouwbaar gemeentebestuur dat haar
inwoners met respect en vertrouwen behandelt.
De inwoner moet centraal staan. Burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren gaan
regelmatig in gesprek met inwoners.
 De gemeente moet goed toegankelijk zijn voor vragen van alle inwoners. GroenLinks wil een
fysiek loket (naast de website en telefoon).
 Folders en brieven worden in heldere en begrijpelijke taal geschreven. De gemeente heeft begrip
voor de persoonlijke omstandigheden van mensen.
 Voortzetting van het project “slim vertrouwen”. Bij de hulp aan inwoners wordt rekening
gehouden met hun persoonlijke situatie. Straffen is niet de norm, maar de individuele
uitzondering.
 Inwoners, ambtenaren en hulpverleners gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
Fysiek spreekuur gemeente: Inwoners kunnen hier terecht met vragen over hun buurt. De ambtenaar
als vraagbaak. Het spreekuur is voor de ambtenaar ook een kans om informatie te krijgen uit de buurt.
Bijvoorbeeld de herinrichting van de omgeving van Winkelcentrum Breukelen-Noord.
5. STICHTSE VECHT EEN SOCIALE GEMEENTE WAARIN IEDEREEN MEETELT EN MEE KAN DOEN
GroenLinks wil dat Stichtse Vecht een sociale gemeente is. ‘Samen sterk’ Iedereen doet mee.
Iedereen telt mee.
 Iedereen heeft meerwaarde in onze gemeente. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen.
 De gemeente gaat serieus aan de slag met het Regenboogakkoord zodat ook alle LHBTI+’ers zich
thuis voelen in onze gemeente.
 Inwoners en maatschappelijke organisaties moeten voldoende plek hebben voor ontmoeting en
activiteiten. Dorpshuizen, wijkcentra en bibliotheken zorgen dat inwoners dichtbij kunnen
ontmoeten, ontwikkelen en ontspannen.
 Alle inwoners, ook de kwetsbare en eenzame, moeten de zorg krijgen die ze nodig hebben,
waarbij preventie het uitgangspunt is. Om de zorg betaalbaar te houden, moet gekeken worden
naar wat mensen zelf bij kunnen dragen.
 We zorgen er samen voor dat de gemeente ook een fijne plek blijft om te wonen.
 Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt krijgen begeleiding. Hulp naar passend werk door de
eigen sociale werkplaats. We willen een proef doen met een basisinkomen.
Extra aandacht vrijwilligers: Vrijwilligers zijn belangrijk voor een sociale gemeente. GroenLinks wil extra
aandacht voor de vele vrijwilligers die zich inzetten. Zoals mantelzorgers, taalmaatjes, energiecoaches en
bij sportverenigingen.
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6. RUIM BAAN VOOR EEN GROENE ECONOMIE
GroenLinks wil een lokale economie die duurzaam en circulair is. Volop kansen voor onze lokale
ondernemers. Koop lokaal, koop groen!
 Als Fair Trade gemeente kopen we circulair en duurzaam in.
 We stimuleren hergebruik. Op de nieuwe afvalwerf richten we een plek in voor herbruikbare
materialen en voor reparatie.
 Bij het verlenen van vergunningen aan lokale ondernemers wordt duurzaamheid als criterium
opgenomen. De gemeente denkt hierin actief mee.
 Fietsen, lopen en reizen met het openbaar vervoer worden aangemoedigd.
 We moedigen bedrijven aan een bijdrage te leveren aan een duurzame gemeente. Bijvoorbeeld:
samen opwekken van duurzame energie.
 GroenLinks kiest voor kleinschalig, duurzaam toerisme. We willen kleinschalig en duurzaam
recreatie- ondernemerschap.
Zichtbaarheid erfgoed: Wij moedigen kleine culturele evenementen aan. Zoals het optreden van
toneelgroep Maarssen 32 op de Ridderhofstad Gunterstein in 2019.
7. CULTUUR IS ER VOOR IEDEREEN
GroenLinks wil een bruisend cultureel aanbod.
 Er moeten meer ruimtes komen voor verenigingen om te kunnen oefenen en voor optredens. De
gemeente moet helpen door meer locaties beschikbaar te stellen en door subsidies voor
meerdere jaren te verstrekken.
 We willen een digitale activiteitenagenda. Digitale borden in elke kern.
 De gemeente maakt gebruik van lokale kunstenaars en artiesten. Voor hun diensten wordt een
eerlijke prijs betaald.
Cultuur parade: Organiseer jaarlijks een ‘Parade’ van eigen bodem. Inwoners kunnen zien wat er
aan cultureel aanbod is in Stichtse Vecht en waar ze aan mee kunnen doen.
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 Zandpad verbeteren: Het Zandpad moet nu eindelijk de beloofde fietsstraat
worden.
 Verkeersveiligheid van de Straatweg voor fietsers verbeteren.
 Het zwembad Kikkerfort moet openblijven. Belangrijk voor zwemlessen maar ook voor bewegen
en recreëren.
 De skatebaan Breukelen moet zo snel mogelijk worden aangelegd. Het bewonersinitiatief is door
een gebrek aan inzet en continuïteit van de gemeente vertraagd.
 Een geluidswal met (doorzichtige) zonnepanelen langs de A2. Dit is een kans om veel duurzame
energie op te wekken zonder overlast voor de inwoners. Laat inwoners meedoen en ervan
profiteren!
 Windmolens langs de A2. Eén windmolen levert meer energie dan een groot veld zonnepanelen.
 Boom en Bosch als een mogelijke (verzamel)cultuurlocatie voor kunst en ontmoeting.
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Kockengen
 Kockengen moet droge voeten houden. Het is daarbij wel belangrijk de waardevolle stukken
natuur en cultuur te beschermen en te herstellen.
 Het veenweidegebied met de weidevogels moet worden beschermd. Als het goed gaat met de
vogels, gaat het goed met het boerenland.
 De N401 maximaal 60 km: Minder ongelukken en minder geluidsoverlast. Landbouwverkeer niet
in de kern Kockengen maar over de N401.
 Voorzieningen behouden en stimuleren. Zo blijft Kockengen een levendig dorp. Sportverenigingen
en sportaccommodaties zijn hiervoor van groot belang.
Loenen aan de Vecht
 Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer: Veilige fietsverbindingen naar het AmsterdamRijnkanaal 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. Woningen voor starters.
 Aandacht voor de verkeersdrukte in de Brugstraat.
 N402 oversteekplaats bij sportpark De Heul moet veiliger.
Loenersloot
 N201: De maximumsnelheid bij Loenersloot en Vreeland moet naar 50 km. Voor GroenLinks is
leefbaarheid belangrijker dan doorstroming van het autoverkeer.
 N201: Geen verbreding vanaf Loenersloot naar de A2.
Maarssen-Dorp
 Zuilense Ring: De snelheid op de Zuilense Ring moet verder verlaagd worden naar 80 km.
 Plesmanlaan moet veiliger worden voor fietsers.
 Het Zandpad naar Breukelen moet nu eindelijk de beloofde fietsstraat worden.
 Groenonderhoud duurzamer en van betere kwaliteit.
 De scholen Bolestein, Kompas Bolestein en Pionier moeten zo snel mogelijk gehuisvest worden in
nieuwbouw. De plannen liggen al jaren stil en moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Ook
hier willen we aan de slag met houtbouw: sneller en duurzamer.
 De vernieuwing van het Harmonieplein moet worden uitgevoerd. Samen met inwoners en
maatschappelijke organisaties.
 Meer multifunctionele ruimtes waar jong en oud elkaar kan ontmoeten. Dit geldt vooral voor
jongeren tussen 12 en 18 jaar.
Maarssenbroek
 De Maarssenbroekse slag blijft open!: Bij de ontwikkeling van Haagstede moeten goede
oplossingen komen voor het verkeer door Maarssenbroek van en naar de A2 en de Zuilense Ring.
 Geluidswerende maatregelen langs de Burgemeester Waverijnweg en de Ruimteweg voor de
huizen in Bloemstede en de Planetenbaan.
 Aanpak van huisjesmelkers: Dit voorkomt overlast in de wijken. De gemeente moet handhaven.
Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke plek om te wonen.
 Aanpak speeltuinen: De gemeente moet met bewoners aan de slag voor aanleg en onderhoud van
speelplekken. Een veilige en groene speelomgeving is belangrijk voor iedereen.
 Meer aandacht voor de jeugd van 12 tot 18 jaar: Meer activiteiten en ‘hangplekken’. Het
jongerenwerk van Second Base (Safari (Bisonspoor) moet worden voortgezet en uitgebreid.
 Groenonderhoud duurzamer en van betere kwaliteit: Lokaal en dichtbij aanbesteden heeft
daarom de voorkeur. Betere communicatie tussen inwoners, gemeente en groenbeheerders.

4

Nieuwer ter Aa
 De nieuwe huizen moeten op korte termijn gebouwd worden. Dit belangrijk voor de leefbaarheid
van het dorp.
Nieuwersluis
 De fietsbrug over de Wetering Nieuwersluis moet worden vervangen. Het is een belangrijk
onderdeel van fietsroute langs het Amsterdam Rijnkanaal.
 Het fort bij Nieuwersluis verdient meer aandacht als cultuurplek.
Nigtevecht
 Bestemmingsplan Garsten-Noord: De bouw van huizen en bedrijven moet eindelijk worden
uitgevoerd. Hierbij moet ook het begin van de Vreelandseweg worden verbeterd.
 Duurzame energie: Zonnepanelen op daken van huizen, bedrijven en boerdijen plaatsen.
Zonnepanelen in weilanden alleen als het echt nodig is en het geen schade veroorzaakt aan
natuur en landschap.
 Windmolens plaatsen in overleg met inwoners en de omringende gemeenten.
Oud-Zuilen
 Behoud van het beschermde dorpsgezicht en het dorpse karakter.
 Géén zakelijke activiteiten in de dorpskern.
Tienhoven, Oud Maarsseveen, Maarsseveen, Molenpolder en Bethunepolder
 Project Herenweg – Gageldijk: De werkzaamheden aan het riool en de weg moeten snel worden
afgemaakt. De gemeente moet controle houden over het verloop van dit project. Er zijn al teveel
dingen fout gegaan. Goede communicatie en overleg met de bewoners is noodzakelijk.
 Rust in het buitengebied: Grote evenementen en festivals alleen op incidentele basis. Geen
overlast voor de omgeving. Verbod op hobbyjacht in de polders. Geen vuurwerkshows vlakbij
stiltegebieden.
 Kleinschalig toerisme: Vanwege de kwetsbaarheid van de omgeving willen wij geen grootschalig
toerisme in dit gebied.
 Aanpak verkeersoverlast: Op de Westbroekse Binnenweg, Laan van Niftarlake en de Looijdijk
snelheidsbeperkende maatregelen invoeren. Verkeersoverlast beperken in de zomer.
Vreeland
 Groenonderhoud duurzamer en van betere kwaliteit. De bermen meer insectvriendelijk met
bijenlinten.
 Verkeersveiligheid. Op de Raadhuislaan en de Singel moeten snelheid beperkende maatregelen
worden genomen.
 N201. De bewoners van het Sluisje hebben veel geluidsoverlast van de N201. De gemeente zich
inzetten voor extra maatregelen.
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