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Voorwoord
Het gaat goed in onze gemeente. Heel veel dingen zijn prima op orde. De straten en parken liggen er
goed bij. Er is steun voor mensen die dat nodig hebben. Sporters kunnen uit de voeten op en in mooie
sportcomplexen. De kinderen gaan naar prima scholen en kunnen lekker buitenspelen. En we hebben
een bloeiend bedrijfsleven.
Toch blijven er altijd zaken die beter kunnen of anders
moeten. Soms zijn dat grote onderwerpen, zoals waar
we de woningen gaan bouwen en hoe we duurzame
energie kunnen opwekken zonder dat het ten koste
gaat van het landschap. Maar veel vaker gaat het over
kleine maar belangrijke dingen in onze directe omgeving. Over het grote aantal inbraken in een bepaalde
buurt. Over vrachtwagens die rijden op plekken waar
ze niet mogen komen en zo onveilige situaties veroorzaken. Over een stom regeltje dat het ondernemers
onnodig lastig maakt. Over het gebrek aan parkeerplaatsen in een wijk. Over zwerfafval in een natuurgebied. Enz. enz.
Dit programma gaat vooral over de grote onderwerpen en de grote lijn en laat zien hoe wij onze liberale
beginselen; vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid; vertalen naar de grote vraagstukken. Met
deze keuzes en standpunten gaan onze volksvertegenwoordigers straks in de gemeenteraad, de politieke arena, aan de gang. De VVD is anders dan de lokale partijen breed verankerd in de samenleving
en ook actief in de provincie en bij de rijksoverheid. Dat geeft ons de extra ruggensteun bij de uitvoering van onze plannen. Uw stem op de VVD wint daarmee aan gewicht en met uw stem kunnen wij
aan een gemeente werken waar het veilig en aangenaam wonen is.
Maar belangrijker: met diezelfde liberale beginselen gaan de VVD-ers als doeners aan de gang om de
kleine problemen in uw woonomgeving op te lossen, die kleine problemen die juist zoveel impact
kunnen hebben. Samen met u. Aanpakken
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Wonen & Ruimtelijke Ontwikkeling
In 2019 moet de gemeente een omgevingsvisie en een omgevingsplan hebben. Wij willen
dat er vooraf goed wordt nagedacht over de
toekomst van de gemeente. Daarom willen
we een omgevingsvisie waarin ook de uitgangspunten staan voor ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw, onderwijs, cultuur, bedrijvigheid, duurzaamheid en de sociale sector. We vinden het belangrijk dat inwoners
zoveel mogelijk kunnen wonen op een ma-

goed wonen blijft in Alphen aan den Rijn zal het,
zo wordt nu voorzien, nodig zijn om op termijn
ook buiten de huidige stadsgrenzen te gaan bouwen. Wij beschouwen dan een deel van de Gnephoek c.q. Alphen Noord als goede mogelijkheden.

Wij beknibbelen niet op de openbare ruimte
Openbare ruimte is zichtbaar en is iets waar wij
allemaal dagelijks mee te maken hebben. Het
gaat om leefbaarheid. Jammer genoeg staan budgetten voor openbare ruimte elk jaar weer onder
druk. De VVD wil daarom niet verder bezuinigen.
We gaan voor kwaliteit en moedigen eigen regie
aan zodat alle buurten een kwalitatief goede en
gewenste openbare ruimte beleven.

nier die zij prettig vinden. Een divers woningaanbod is daarvoor belangrijk, evenals
aanpasbaarheid van de woningen. Om aan de
wensen van onze inwoners te blijven voldoen, moet de gemeente overleggen met ontwikkelaars en corporaties.

Wij willen meer woningen voor specifieke
groepen inwoners
De VVD ziet dat er weinig huurwoningen zijn die
net boven de sociale huurgrens vallen, waardoor
veel mensen met een gemiddeld inkomen moeilijk aan een nieuwe woning kunnen komen. We
willen er dan ook voor zorgen dat er meer van
deze woningen bijkomen. Daarnaast blijven ook
steeds meer ouderen zelfstandig wonen. Ook aan
de behoefte van deze ouderen moeten we voldoen door meer levensloopbestendige woningen
te bouwen.

Wonen in Alphen aan den Rijn
De komende jaren zien wij het aantal huishoudens in de gemeente licht groeien. Wij verwachten ook meer woningzoekenden van buiten de
gemeente. Bovendien willen wij niet al het groen
binnen stedelijk Alphen zien verdwijnen. Om te
zorgen dat het ook voor volgende generaties
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Wij willen groene gebieden in het stedelijke
behouden
Zoals gezegd wij willen dat het bouwen van woningen niet ten koste gaat van alle groene gebieden in onze gemeente. Inbreiden kan wel maar
dit mag het leefmilieu en het woongenot in bestaande wijken en kernen niet aantasten. We
denken wel aan het bouwen van huizen op vrijkomende bedrijfsterreinen (bijv. langs de Heimanswetering), bedrijfslocaties in woongebieden of scholen die niet meer gebruikt worden.

Wij willen afschaffing van het welstandsbeleid
De VVD vindt dat het makkelijk moet worden
voor huizenbezitters om iets aan hun woning te
wijzigen. Daarom zijn wij voor afschaffing van
het huidige welstandsbeleid. Wel moet voor een
bouwaanvraag altijd aangetoond worden dat
direct omwonenden in de plannen zijn gekend
en dient hun mening in het vergunningsproces
uitdrukkelijk te worden meegewogen. Beschermde stads– en dorpsgezichten worden uitgezonderd van het afschaffen van de welstand.
Voor deze plekken blijft een zwaarder regime
gelden.
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Wij willen dat de kernen beperkt moeten kunnen groeien

WERKGELEGENHEID

Het woningaanbod van de gemeente moet aantrekkelijk zijn voor woningzoekenden. De kernen
moeten elkaar hierbij aanvullen. De kern Alphen
heeft het karakter van een groene stad, de andere
kernen behouden hun dorpse karakter. Waar de
dynamiek van de stad bijna voor zichzelf spreekt,
mag de vitaliteit van vooral de kernen niet uit
beeld raken. Het is belangrijk dat er scholen, winkels en verenigingen zijn. Door kernen licht te
laten groeien, worden ze ook aantrekkelijker voor
ondernemers en scholen om zich er te vestigen.
De gemeente is hier al mee begonnen door de afgelopen periode nieuwbouw voor te bereiden of
te realiseren. Wij vinden dat dit beleid moet worden voortgezet.

naar een baan gaat, er financieel merkbaar

Wij vinden dat de kernen hun eigen karakter
moeten behouden
De VVD vindt dat rekening gehouden moet worden met het unieke karakter van onze wijken en
kernen. De bijzondere groene, open structuur van
Boskoop mag niet verloren gaan. Bij de compacte
kernen van voormalig Rijnwoude kunnen kleine
nieuwe locaties voor nieuwbouw worden gezocht, met respect voor het omliggende
(veenweide-) landschap. Door het zeer kleinschalige karakter van Aarlanderveen en Zwammerdam, is er maar heel beperkt ruimte voor nieuwbouw. Tegelijkertijd mogen deze kernen niet op
slot.

Wij gebruiken de bouwleges om onze doelen
beter te bereiken
Voor vergunningen voor bouwwerken die uitdrukkelijk bijdragen aan gemeentelijke doelen,
bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid
(zonnepanelen, groene daken) of zelfredzaamheid (aanpassen aan gevorderde leeftijd of invaliditeit) worden geen of gereduceerde bouwleges
gevraagd.
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De VVD wil dat iemand die van een uitkering
op vooruit gaat. Wij willen dat werken ook
echt loont. Dit is vooral landelijk beleid maar
waar de gemeente hier ook invloed op heeft
moet zij dit nastreven.

Wij willen dat de gemeente samen met de
werkgevers en de ondernemers zorgt dat
mensen als zij dat nog niet zelfstandig kunnen
toch aan het werk geholpen worden.
Re-integratie is erop gericht dat mensen weer
aan het werk kunnen, maar soms lukt dat om
allerlei redenen niet. Wij willen voorkomen dat
deze mensen in een uitkering terechtkomen. De
VVD pleit er daarom voor dat de gemeente afspraken maakt met werkgevers en ondernemers
over het op vrijwillige basis aannemen van mensen die (nog) niet zelfstandig actief kunnen zijn
op de arbeidsmarkt. Waar noodzakelijk zal de
gemeente dit ook actief ondersteunen c.q. faciliteren.

Wij willen dat mensen in de bijstand gestimuleerd worden om een tegenprestatie te leveren
De bijstand is een vangnet voor wie het echt nodig heeft. Het is belangrijk dat onze samenleving
dat vangnet biedt. Wij willen wel dat mensen zo
snel mogelijk weer aan het werk gaan om zo
weer op eigen benen te staan. Nog te veel mensen blijven vrijwillig in de bijstand, omdat ze niet
gemotiveerd zijn om te werken. Wij willen dat
mensen die een bijstandsuitkering krijgen, gestimuleerd worden een opleiding te volgen of op
vrijwillige basis aan de slag gaan.
Ook vinden wij dat er streng moet worden opgetreden tegen fraude met uitkeringen. Dat kost de
samenleving veel geld. Onterecht betaalde uitkeringen moeten tot op de laatste cent worden te-
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ruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht
niet naleeft, wordt gekort op zijn of haar uitkering.

Wij willen goede afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven
Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
is cruciaal om opleidingen goed te laten aansluiten op de arbeidsvraag.

Veiligheid
In de gemeente moet iedereen zich veilig
voelen. Ouders moeten hun kinderen met
een gerust hart op straat kunnen laten spelen. De zorg voor onze veiligheid is een belangrijke taak van de gemeente. Wij willen
dat de gemeente voldoende aandacht heeft
voor terreurdreiging en voldoende maatregelen neemt om onze veiligheid te vergroten.

Wij willen de heterdaadkracht vergroten door
goede samenwerking tussen politie en inwoners
Inwoners, politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hebben elkaar hard nodig
om samen onze veiligheid te vergroten. Bewoners zien vaak als eerste dat er iets niet klopt in
hun buurt. Door een goede samenwerking kunnen we meer boeven (op heterdaad) in de kraag
grijpen.

Wij willen dat de gemeente de schade altijd
verhaalt op de dader
De VVD vindt niet alleen blauw op straat belangrijk, maar wil ook dat criminelen en overlastgevers harder worden aangepakt. Gemeente en
burgemeester hebben bevoegdheden die een
goede aanvulling kunnen zijn op het strafrecht
om criminelen harder aan te pakken. Gedacht
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kan worden aan het intrekken van vergunningen,
het sluiten van panden, etc. Zo kunnen we voorkomen dat een veroordeelde crimineel door de
gemeente gefaciliteerd wordt om zich in onze
gemeente te vestigen. De VVD komt op voor
slachtoffers, niet voor daders.

Wij willen meer cameratoezicht op straat
De VVD wil dat de inzet van camera's in de publieke ruimte mogelijk moet zijn als dit bijdraagt
aan het vergroten van onze veiligheid.

Wij willen meer aandacht voor jeugdcriminaliteit
Jongeren moeten voldoende ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen. Daar hoort bij dat ze grenzen
leren (ver)kennen. Tegelijkertijd moet de aanpak
van jeugdoverlast voldoende aandacht krijgen
van de gemeente en de samenwerkende partijen.
Wij vinden vindt dat criminele jeugdgroepen
hard aangepakt moeten worden, ook in samenwerking met de ouders.

Wij willen dat de gemeente veiligheidsinitiatieven van inwoners ondersteunt
Inwoners en ondernemers moeten worden betrokken bij het vergroten van onze veiligheid. De
gemeente heeft een belangrijke faciliterende taak
in het stimuleren van het aantal WhatsApp groepen en het aantal Burgernet deelnemers. Ook andere initiatieven zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen, het Keurmerk Veilig Wonen en de
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zijn goede initiatieven waarvan wij vinden dat die meer aandacht
verdienen.

Wij willen meer aandacht voor verkeersveiligheid in buurten
Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda van
de VVD. Bij de inrichting van buurten en kernen
moet rekening gehouden worden met voldoende
verlichting, een veilige ontsluiting en veilige
schoolroutes. Ook moet het mogelijk zijn om ver-

Pagina 5

regaande verkeersmaatregelen te nemen, zoals
de inzet van mobiele camera's. Hierdoor wordt
het beter mogelijk om bij verkeersovertredingen
effectief te handhaven.

Wij willen meer prioriteit voor de aanpak van
hennepkwekerijen
Er moet effectiever worden opgetreden tegen
hennepkwekerijen. Hoge prioriteit heeft de aanpak van hennepkwekerijen in woonwijken om
daarmee brandgevaarlijke situaties tegen te
gaan. Ook vinden wij het belangrijk dat de coffeeshops goed gecontroleerd worden.

Economie & Ondernemen
Ondernemers zijn onmisbaar in een bloeiende economie. Alphen aan den Rijn heeft de
grootste ondernemersvereniging van Nederland. Deze ondernemers zorgen voor banen
en innovatie. Op betutteling zitten zij niet te
wachten. Ondernemers weten zelf het beste
hoe zij moeten ondernemen. We vinden dat
de gemeente ondernemers beter moet faciliteren en een goede gesprekspartner moet
zijn.

Wij willen dat ondernemers de ruimte krijgen
om te ondernemen
Wij willen daarom investeren in het ondernemersklimaat door de gemeentelijke belastingen
te verlagen, door meer transparantie, minder
regels en snelle betaling van facturen door de
gemeente. Wij zien ook graag dat het aantal regels wordt verminderd, er maximaal een overzichtelijke aanslag per jaar op de mat valt, vergunningsprocedures worden versimpeld en alle
zaken rondom ondernemen worden ondergebracht bij een wethouder.
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Wij willen dat de economische ontwikkeling
van onze gemeente versneld wordt
De VVD gelooft er sterk in dat het gevestigde bedrijfsleven, start-ups, onderwijs en overheid samen de lokale economie kunnen ondersteunen
en ontwikkelen. De EDBA (Economic Development Board Alphen) moet in positie gebracht
worden om via deze samenwerkingen de economische ontwikkeling en innovaties verder te versnellen. De VVD stelt dan ook voor om een gezamenlijk investeringsfonds op te zetten voor de
(door)ontwikkelingen van innovaties die de Alphense economie ten goede komen. Daarnaast
staat de VVD voor een goede aansluiting met het
werkbedrijf en het verduurzamen van het vastgoed.

Wij willen aanleg van glasvezel
Digitale bereikbaarheid wordt van steeds groter
belang. De VVD moedigt de gemeente dan ook
aan om te faciliteren in de aanleg van glasvezel.
Niet alleen binnen de bebouwde kom, maar ook
daarbuiten.

Wij willen een levendig stadshart
Het stadshart moet een levendige plek worden
zowel voor dagelijkse boodschappen, maar ook
voor een dag winkelen met een gevarieerd aanbod aan horecagelegenheden. Er moet plek zijn
voor grote ketens, maar zeker ook ruimte voor
kleine ondernemers. Een gevarieerd centrum
met voor ieder wat wils en goede parkeergelegenheden. Wij willen ons dan ook inzetten om de
parkeerkosten in het stadshart te verlagen. Doormiddel van cofinanciering tussen gemeente en
ondernemers kan er 1,5 uur gratis geparkeerd
worden. Daarnaast vinden wij dat de winkeltijdenverordening helemaal vrijgegeven moet worden zodat winkeliers in overleg zelf kunnen bepalen wanneer zij open willen gaan.
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Wij willen dat Alphen aantrekkelijk wordt
voor inwoners, bezoekers en bedrijven
In de afgelopen periode is er een start gemaakt
met citymarketing. Wat de VVD betreft is dit nog
onvoldoende uitgewerkt. Heldere keuzes zijn nodig. Wat de VVD betreft positioneert Alphen zich
als de ultieme woon- en leefgemeente in het
Groene hart met moderne voorzieningen. De economische focus ligt bij de logistiek en de Greenport. Daarbij zijn innovatie en duurzaamheid
kernbegrippen.

Wij willen dat de Greenport zijn economische
functie behoudt

Verkeer & Bereikbaarheid
Voor de inwoners en het bedrijfsleven is bereikbaarheid van erg groot belang. Economische groei veroorzaakt verkeersgroei en andersom is bereikbaarheid essentieel voor
groei. De VVD vindt economische groei noodzakelijk voor een evenwichtige ontwikkeling
van de samenleving. De gemeente is de laatste jaren steeds beter bereikbaar geworden,
maar de klus is nog niet af. De VVD wil investeren in infrastructuur en openbaar vervoer
om bereikbaarheid en leefbaarheid nog ver-

Het boomteeltgebied van Boskoop en Hazerswoude is een belangrijke economische trekker.
Innovatie speelt daarbij een voorname rol. Wij
willen dat deze sectoren blijven groeien. Zij moeten de ruimte hebben voor nevenactiviteiten op
het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer
of andere bedrijvigheid. We vinden dat toeristisch gebruik ondergeschikt moet blijven aan de
boomkwekerijfunctie. Ook moeten er meer mogelijkheden zijn om gecontroleerd seizoenarbeiders te huisvesten; dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast in overige delen van de
gemeente.
De Greenport wordt steeds meer een logistieke
operatie en gebruiksmogelijkheden moeten mee
kunnen groeien, waarbij natuurlijk rekening
moet worden gehouden met omwonenden. De
gemeente zal beter moeten meedenken en faciliteren wanneer het gaat om schaalvergroting,
ruilverkaveling/herstructurering (kavel cooperatie) en verbetering van de bereikbaarheid. De
ontsluiting van Boskoop moet verbeteren, in het
bijzonder het ITC (International Trade Center)
terrein. Daarnaast zal er ook bekeken moeten
worden hoe om te gaan met landbouwverkeer
dat nu veelal midden door dorpskernen rijdt.
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der te verbeteren.

Wij willen de busbanen op de N207 openstellen voor al het verkeer
De verbreding van de N207 in noordelijke richting vordert. Wij vinden dat de busbanen na realisatie ook voor het overige verkeer moeten worden opengesteld. Daarnaast zal er ruimte moeten
komen voor doelgroepenverkeer, zoals vrachtwagen- en busbanen, op verschillende uitvalswegen.

Wij willen de N11 beter aansluiten op de A4
en de A12
Aan beide kanten van de N11 staan de forensen
tijdens de spits te vaak in de file. Daarom vinden
wij het nodig om de aansluitingen te verbeteren.
De aansluiting van de N11 op de A12 moet verbeterd worden met de zogenoemde
“Bodegravenboog”. Hiervoor is het Rijk verantwoordelijk. De VVD vindt dat de Provincie en betrokken gemeenten zich hiervoor moeten inzetten. Wij willen ook de laatste twee gelijkvloerse
kruisingen in de N11 ongelijkvloers maken.
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Wij willen dat de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid in Boskoop en Hazerswoude-Dorp verbetert
Als gevolg van de toename van het noordzuidverkeer is er steeds meer verkeersoverlast
langs de Zijde in Boskoop en bij de passage van
Hazerswoude-Dorp. De verwachting is ook dat
dit verkeer de komende tijd blijft groeien.
Wij willen deze knelpunten aanpakken. Hierbij
moeten we echter ook oog houden voor de omliggende gebieden. Omdat de N207 en N209 provinciale wegen zijn, is een goede samenwerking
met de provincie van groot belang. De VVD vindt
dat de provincie en betrokken gemeenten zich
hiervoor moeten inzetten.
Bij de aanpak van de knelpunten in Boskoop en
Hazerswoude-Dorp moet onderscheid worden
gemaakt tussen de korte en de langere termijn.
Op de korte termijn moeten in Boskoop en Hazerswoude-Dorp lokale aansluitingen op de N207
respectievelijk de N209 worden verbeterd. Deze
verbeteringen moeten klaar zijn, voordat de geplande Verlengde Bentwoudlaan in gebruik
wordt genomen.
Voor de langere termijn moeten ingrijpender oplossingen worden onderzocht, zoals een tweede
oeververbinding bij Boskoop en een tunnel bij
Hazerswoude-Dorp. Wat de VVD betreft zijn ook
een kortere tunnel of een westelijke-rondweg
nog steeds het onderzoeken waard. De VVD vindt
ook dat gemeente en provincie zo snel mogelijk
moeten beginnen om geld voor deze langere termijnoplossingen opzij te leggen.

Wij willen de rondweg om de kern Alphen aan
den Rijn voltooien
De grote doorgangsroute door de kern Alphen
aan den Rijn via de Prins Bernhardlaan en de Eisenhowerlaan raakt overbelast. Door het aanleggen van een zogenoemde grote bypass tussen
Maximabrug en N207 Noord en het aanleggen
van en verbinding tussen deze grote bypass en
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de Burgemeester Bruinsslotsingel wordt het verkeer zo veel mogelijk om de stad heen geleid.

Wij willen meer treinen tussen Leiden en
Woerden
De vele storingen op het spoor op de lijn LeidenUtrecht zijn voor ons niet acceptabel. We maken
ons hard voor een betrouwbare verbinding waarmee we sneller en vaker per uur naar Leiden en
Utrecht kunnen reizen. Wij willen daarom het
spoor verdubbelen.

Wij willen de veiligheid van fietsers verhogen
Fietsen willen we aanmoedigen door goede verbindingen aan te leggen en de fietsveiligheid te
verhogen. Met name in het landelijk gebied ontbreken er nog een aantal verbindingen. De veiligheid kan worden verhoogd door eenduidige
voorrangsregels, scheiden van fietsers en snelverkeer en ondertunneling van drukke wegen.

Zorg
De VVD wil dat de zorg in Alphen aan den Rijn
persoonlijk, goed en betaalbaar is. Wij willen
dat binnen de zorg niet de regels maar de inwoner het uitgangspunt is. Dat betekent dat
we uitgaan van wat iemand nodig heeft en dat
vervolgens helpen organiseren. Met zo min
mogelijk rompslomp en door zoveel mogelijk
aan te sluiten bij de situatie van mensen.

Wij staan voor betaalbare ‘zorg op maat’ van
hoge kwaliteit
Door de overheid wordt aan mensen gevraagd
om zelf steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Dat kan alleen door
echt goed aan te sluiten op iemands behoeften.
Daarom willen wij voor iedereen in de gemeente
zorg op maat die betaalbaar is en van goede kwaliteit. Om dat te bereiken, moet er eerst goed ge-
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keken worden naar welke zorg iemand nodig
heeft. Dat kan door bijvoorbeeld een clientondersteuner aanwezig te laten zijn die de behoeften goed in kaart brengt en de belangen van de
client optimaal behartigt.

mensen verblijven die zorg nodig hebben, zodat
hun mantelzorger op adem kan komen.

Er wordt nu samengewerkt met de organisatie
‘TOM in de buurt’, een samenwerking van welzijn
- en zorgorganisaties. Door hun samenwerking
en brede deskundigheid kunnen zij snel kunnen
inschatten welke zorg er nodig is en welke zorgverlener deze kan bieden. TOM kan veel zorg leveren maar voor wat maatwerk betreft zijn wij
ook voorstander van het persoonsgebonden budget (PGB).

In onze gemeente willen wij dat kinderen

Door het inzetten van het PGB, wordt het mogelijk om ook andere zorgaanbieders in te schakelen die niet aangesloten zijn bij ‘Tom in de buurt’.
Als iemand een PGB wil en voldoet aan de hieraan gestelde voorwaarden, dan moet dat als gelijkwaardig alternatief mogelijk zijn.

Wij willen meer geld voor gespecialiseerde
huishoudelijke hulp
Wij willen dat de huishoudelijke hulp haar signaalfunctie weer terugkrijgt. De huishoudelijke
hulp maakt niet alleen de huizen schoon, maar
kan ook goed beoordelen hoe het gaat met mensen. Door op tijd te signaleren dat hulp noodzakelijk is, kan vaak erger worden voorkomen. Wij
vinden daarom dat er meer geld vrijgemaakt
moet worden voor dergelijke huishoudelijke
hulp.

Wij willen een time-out voorziening voor
mantelzorgers
Doordat de overheid de verantwoordelijkheid
meer bij mensen zelf neerlegt, is de rol van mantelzorgers steeds belangrijker en zwaarder geworden. Het is nodig ook hen te ondersteunen,
omdat zij soms even ontlast moeten worden. Wij
zetten ons in voor een time-out voorziening, zoals bijvoorbeeld een respijthuis. Daar kunnen
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Jongeren & Jeugdzorg
kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten
ontwikkelen en naar vermogen meedoen in
de samenleving. Wij willen hen stimuleren
om op te groeien tot veerkrachtige volwassenen met respect voor elkaar.

Wij willen dat kinderen met problemen snel
en goed geholpen worden
Soms gaat opgroeien niet vanzelf. Dan is het
noodzakelijk dat kinderen en jongeren snel en
goed geholpen worden en zowel de school als het
gezin hierbij betrokken worden. Van belang is
dat de jeugdzorg tijdig en adequaat beschikbaar
blijft maar ook dat er altijd gekeken wordt of er
wel efficient samengewerkt wordt. Zo kunnen we
de kosten beheersbaar houden.

Wij willen dat de diagnoses van kinderen en
jongeren anoniem blijven voor de gemeente
Een kind dat hulp heeft voor psychische problemen of zelf problemen heeft veroorzaakt, is niet
automatisch de rest van zijn leven een probleemgeval. Het is vooral voor kinderen belangrijk dat
zij met een schone lei weer kunnen verder bouwen aan hun toekomst. Wij willen daarom dat
hulpverleners niet verplicht worden om diagnoses van kinderen en jongeren aan de gemeente
door te geven om in aanmerking te komen voor
financiering van de behandeling.

Wij willen dat jongeren met financiële problemen goed begeleid worden
Bij jongeren die veel problemen hebben, zien we
vaak dat financiele schulden hieraan ten grondslag liggen. Wij vinden dat zij tijdig geholpen

Pagina 9

moeten worden door hen zowel te ondersteunen
door schuldsanering als door hen cursussen of
coaching aan te bieden zodat ze leren hoe ze met
geld moeten omgaan.

Wij willen dat jongeren ondersteund worden
bij het vinden van werk

Wij willen een jeugdraad
De jeugd heeft de toekomst en de VVD promoot
daarom een jeugdraad! Hierdoor kan de mening
van de jeugd worden meegenomen het beleid van
de gemeente.

Soms lukt het jongeren met een diploma niet om
een baan te vinden. Zij hebben dan extra ondersteuning nodig. Dat geldt ook voor jongeren van
het Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs. Wij zetten ons daarom in voor de doorontwikkeling van een krachtig werkbedrijf.

Milieu & Klimaat

Wij willen dat alle kinderen naar school kunnen

pen gaat moet waar mogelijk worden omge-

Elk kind dat niet naar school kan, is er een teveel.
De VVD vindt dat er geïnvesteerd moet worden
in ‘onderwijs op maat’ om kinderen een goede
schooltijd te bezorgen. Hierdoor kunnen zowel
kinderen met een beperking, als ook hoogbegaafde kinderen weer naar school.

ren. Bedrijven moeten zich strikt houden aan

Milieu gaat over onze leefomgeving. De VVD
vindt dat de overheid een taak heeft om te
zorgen dat lucht, water en grond schoon zijn.
Doorgaand verkeer dat nu door stad en dorleid om zo vervuiling en fijnstof te vermindede milieunormen en de gemeente moet dat
bewaken. Ook overlast door bijvoorbeeld geluid moet voorkomen worden. Het
"Energieakkoord voor duurzame groei" is
leidend voor de energietransitie. Hier liggen

Wij willen meer uitgaansgelegenheden voor
jongeren

kansen voor innovatieve bedrijven.

Het uitgaansaanbod voor jongeren is in Alphen
beperkt. Hierdoor hangen er steeds meer jongeren op straat en veroorzaken overlast in hun
buurt. Wij vinden daarom dat er meer te doen
moet zijn voor deze groep jongeren. Wij staan er
voor open om de mogelijkheden te verkennen
om het openbaar vervoer zo goed mogelijk af te
stemmen tussen de kernen en de uitgaansgelegenheden.

Wij zijn in 2050 klimaatneutraal

Wij willen een betere aanpak om drugs en alcoholmisbruik tegen te gaan.
Hoog op de agenda staat de aanpak van drugs- en
alcoholgebruik door minderjarigen. De VVD is
voor goede voorlichting op scholen en voor
streng toezicht en handhaving.

Alphen aan den Rijn

Het rijksbeleid wordt door ons geïmplementeerd.
In 2050 wordt er geen CO2 meer geproduceerd
en maken we gebruik van energie opgewekt met
wind, zonnepanelen, aardwarmte en vergisting
van biomassa. Parallel daaraan gaan we ons
energieverbruik beperken door de bouw van
energie neutrale gebouwen, het optimaal isoleren, gebruik van restwarmte en terugwinning
van warmte. Wij werken regionaal samen om onze doelstellingen te bereiken.

Wij willen geen windturbines in ons Groene
Hart
Wij vinden dat de enorme windturbines niet in
ons landschap thuishoren. We onderkennen wel
dat een deel van onze energiebehoefte door
windturbines moet worden opgewekt maar wij
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vinden dat het bepalen waar turbines geplaatst
worden op provinciaal niveau thuishoort.

ritten en tuinen) en door groene daken in te richten.

Wij ondersteunen de verduurzaming van onze
samenleving

Sport & Cultuur

Dat doen wij door het in stand houden van een
revolverend fonds voor duurzame leningen, door
het verstrekken van subsidies en door kortingen
op bouwleges. Ook zorgen wij voor een netwerk
van oplaadmogelijkheden voor elektrische auto’s. We zorgen voor het verduurzamen van
scholen en het energieneutraal zijn van onze gemeentelijke gebouwen. Wij faciliteren bedrijven
met energiescans.

Sport en cultuur brengen mensen samen.

Wij brengen de CO2-uitstoot van onze veenweidegebieden terug

verenigingen en organisaties verdienen

Onze veenweidegebieden veroorzaken een belangrijk deel van onze CO2-uitstoot. In overleg
met de eigenaren en het hoogheemraadschap
komen we tot plannen om dit terug te dringen.

van de gemeente. De VVD vindt historisch be-

We dringen de productie van afvalstoffen terug en verbeteren de scheiding van afval
Rijksbeleid maakt duidelijk dat in 2020 75% van
het afval gescheiden wordt ingezameld. Het omgekeerd inzamelen hebben we reeds ingevoerd.
De hoeveelheid restafval dient beperkt te worden door een sterk beroep te doen op de eigen
verantwoordelijkheid van onze inwoners, door
het geven van goede voorbeelden en een optimale voorlichting. Wij zijn tegen de DIFTAR
(gedifferentieerde tarieven, plat gezegd: “betalen
per zak””).

Onze inwoners krijgen meer verantwoordelijkheid voor het afvoeren van ons regenwater
De hoeveelheid regenwater neemt drastisch toe.
We kunnen de capaciteit van ons rioolsysteem
beter benutten door regenwaterafvoeren af te
koppelen. Inwoners kunnen anticiperen door
opvangmogelijkheden op eigen terrein
(regentonnen, verwijderen van betegeling in op-

Alphen aan den Rijn

Daarom wil de VVD dat de gemeente stimuleert dat sport en cultuur voor de inwoners
toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. In het bijzonder is het van belang
om kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en in aanraking te laten
komen met kunst. De vele vrijwilligers bij
waardering en indien nodig ondersteuning
sef, zeker ook voor de jeugd, van groot belang
en is daarom voorstander van het behoud
van cultureel erfgoed.

Wij willen dat sporten voor iedereen mogelijk
is
Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sportverenigingen, scholen, buitenschoolse opvang en ‘Tom in de buurt’ werken nauw samen om jongeren zoveel mogelijk te laten bewegen. Ook zou sport toegankelijk moeten zijn voor
mensen met een beperking. Via prestatiedoelstellingen wordt een vast gedeelte van de sportsubsidie hieraan besteedt.

Wij willen evenementen in de gemeente faciliteren
Evenementen geven kleur aan de gemeente en
dragen bij aan de sociale cohesie en stadspromotie. Wij willen vergunningsaanvragen voor evenementen zo duidelijk, gemakkelijk en digitaal
mogelijk maken. Het aanvraagproces zou in verhouding moeten staan met de grootte van het
evenement in kwestie. Ook staan wij achter de
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ondersteuning van evenementen zoals Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Financiën
De VVD is voor minder en lagere belastingen

Wij willen dat iedereen in aanraking komt met
cultuur

voor inwoners en ondernemingen. Belasting-

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde
voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit en creativiteit leidt tot innovatie.

ondernemers. Dit geld moet daarom zuinig

Op de basisschool zou ieder kind cultuureducatie
moeten krijgen. Ook vinden wij het belangrijk dat
kinderen zich ook de geschiedenis en cultuur van
de gemeente Alphen eigen maken, van het Boskoops carnaval tot onze Romeinse historie. Cultuur is van iedereen! Culturele initiatieven zouden zoveel mogelijk moeten inspelen op een bredere groep en waar dat kan zichzelf bedruipen.

wordt uitgegeven.

Wij willen dat theater Castellum aantrekkelijk
is voor iedereen
Theater Castellum willen wij behouden voor een
breed publiek in Alphen. Een duurzame exploitatie met een zo laag mogelijke gemeentelijke bijdrage is hierbij het uitgangspunt. Theater Castellum dient dan ook een programmering voor een
breed publiek aan te bieden. Sterk gesubsidieerde initiatieven voor een beperkte doelgroep dragen hier niet aan bij.

Wij willen een bibliotheek in Alphen en Boskoop
De VVD maakt zich sterk voor een bibliotheekfunctie in Alphen en ondersteunt het bestaande
beleid waarin onder meer voorzien is in vestigingen in Boskoop, Alphen aan den Rijn en steunpunten in scholen in de kernen.

geld wordt verdiend door onze inwoners en
en zinnig worden besteed. We willen dan ook
dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan

We zijn voor verlaging van de gemeentelijke
lasten voor inwoners en ondernemingen
Wij streven naar een lastenniveau van de laagste
25% van vergelijkbare gemeenten.

We zijn voor afschaffen van de toeristenbelasting en de hondenbelasting
Met de inning zijn relatief hoge kosten gemoeid,
terwijl de opbrengsten gering zijn.

Wij willen transparante inkomsten en uitgaven
Gezond financieel beleid is transparant beleid.
Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat
het bereikte effect is.

Wij willen dat de gemeenteschuld wordt verlaagd
Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinancien van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zowel de schuldratio als de
netto schuldquote behoren de laagste te zijn onder 100.000+ gemeenten. We sparen voor grotere investeringen door overschotten op jaarrekeningen en winstuitkeringen uit grondexploitaties
in een reserve te storten.

Wij zijn voor minder regels (deregulering)
Overbodige regels ontstaan doordat als een regel
eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven

Alphen aan den Rijn
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lijkt te hebben. Wij willenoverbodige regelgeving
beeindigen.

Wij willen een overheid die zo veel mogelijk
aan de markt overlaat
Wij zijn voorstander van het "Recht om uit te dagen" (“the Right to challenge”); d.w.z. dat een
groep (georganiseerde) inwoners of ondernemers bepaalde diensten en werkzaamheden van
onze gemeentelijke overheid kunnen overnemen
als zij aannemelijk maken dat het anders, beter,
slimmer en/of goedkoper kan, zoals bijvoorbeeld
parkeergarages en zwembaden.

Alphen aan den Rijn
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