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WOORD VOORAF 

De afgelopen jaren heeft de VVD een oppositie rol vervuld. Daarbij hebben wij steeds het unieke 

VVD geluid laten horen: lastenverlichting voor burgers en bedrijven, minder regels, een gezond en 

transparant financieel beleid, goede en veilige infrastructuur en beheersbare subsidies. 

De lokale VVD raadsleden hebben hun verantwoordelijkheid steeds genomen door met nieuwe 

voorstellen te komen en de coalitieplannen te steunen als daar een goede onderbouwing aan ten 

grondslag lag.  

We willen ons ook de komende raadsperiode kritisch en opbouwend opstellen en wederom deel 

gaan uitmaken van een nieuw college. 

Hoe sterker we daarbij uit de verkiezingen komen, des te beter onze onderhandelingspositie bij de 

vorming van een nieuw college. Bij de laatste landelijke verkiezingen waren wij in Blaricum de 

grootste partij. 

STEM DUS NU OOK LOKAAL OP DE VVD BLARICUM!!!



 

4 
 

 

 

De VVD Blaricum staat voor: 

… een liberale samenleving waarin u en uw kinderen in vrijheid kunnen leven en werken. Vrijheid 

en gelijkwaardigheid zijn liberale kernwaarden. 

… burgers die hun eigen keuzes kunnen maken en hun eigen leven kunnen leiden en daarin ook 

verantwoordelijkheid nemen. Eigen verantwoordelijkheid is een liberale kernwaarde. 

… burgers die vrij zijn om te doen en te denken wat ze willen binnen de grenzen die de wet stelt. 

Zonder angst voor wat dan ook. Maar … vrijheid en verantwoordelijkheid gaan in de liberale visie 

altijd hand in hand. 

… hulp aan zwakkeren en mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben en die op eigen kracht die hulp 

niet kunnen regelen. Hulp moet worden geboden totdat ze zichzelf weer kunnen redden. 

Uitkeringen zijn  in beginsel een tijdelijk vangnet. Sociale rechtvaardigheid is een liberale 

kernwaarde. 

… gemeentelijk bestuur dat zich niet zonder noodzaak met de burgers bemoeit maar datgene doet 

wat nodig is en verder de burgers en bedrijven niet onnodig lastig valt. 

… gemeentelijk bestuur dat veiligheid en zorg biedt, waar nodig. Dus een zichtbare en effectieve 

politie en een werkend sociaal vangnet dat in principe altijd leidt tot werk of opleiding en die 

sociale zorg voor ouderen faciliteert. 

… gemeentelijk bestuur dat betrouwbaar, open en duidelijk is naar de burgers, bedrijven en 

organisaties. Dat doet wat het zegt en zegt wat het doet! 

… het behoud van ons karakteristieke dorp met haar eigen “couleur locale”. 

… een bestuur dat verantwoordelijkheid neemt voor duurzaamheid zodat we niet alleen nu, maar 

ook in de toekomst kunnen blijven genieten van een geweldig dorp, land en wereld. 

… een gemeente waar het prettig en veilig wonen is met voldoende winkels en 

uitgaansgelegenheden, veel bedrijven en bedrijvigheid, een gezonde omgeving, veelzijdige sport- 

en cultuurverenigingen, fraai ingerichte openbare ruimtes en goed onderwijs.  

… een gemeente met gemeenschapszin en een sociaal hart. 

… gezond financieel beleid waarin de gemeente zuinig en zinnig met gemeenschapsgeld omgaat. 

Uitgaven moeten uit te leggen zijn aan de inwoners van ons dorp. Deze punten sluiten aan bij ons 

liberaal streven van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid waarbij een compacte overheid met 

gezonde overheidsfinanciën voorop staat. 

KORTOM: EEN GEMEENTE OM TROTS OP TE ZIJN
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V V D   B L A R I C U M:  B L A R I C U M  V E R D I E N T  L I B E R A A L 
      

L E E F O M G E V I N G 

“Een groen, schoon en actief dorp voor iedereen” 

VVD Blaricum wil: 

1.De bouw van meer huurwoningen voor de middeninkomens mogelijk maken zodat de 

doorstroming vanuit een sociale woning wordt gestimuleerd 

2. De bereikbaarheid van voorzieningen binnen Blaricum voor mensen met rolstoel, rollator, 

scootmobiel en wandelwagen verbeteren 

3. Meer afvalbakken plaatsen op relevante plekken in het hele dorp (ook voor hondenpoep) 

4. Stimuleren dat GAD zo veel mogelijk overstapt op ondergrondse afvalverzamelpunten per buurt 

om aantal afvalbakken in voor- en achtertuinen te beperken 

5. Meer bereikbare fietsrekken plaatsen in het Oude Dorp 

 

M I L I E U   &  G R O E N 

“Een beter milieu begint bij jezelf” 

VVD Blaricum wil: 

1. Plannen ontwikkelen om geluidsoverlast, CO2 uitstoot en fijnstofuitstoot ten gevolge van het 

toenemende wegverkeer (lokaal en snelwegen) te verminderen in samenwerkingsverband met de 

buurgemeenten  

2. Prioriteit voor de kwaliteit van groenvoorziening in ons dorp                                                                          

3. Het vergunningenbeleid van energiebesparende maatregelen aanpassen (o.a. door het 

stimuleren van inkoopcombinaties voor b.v. zonnepanelen) 

4. Nieuwbouw wordt gestimuleerd om energieneutraal te zijn. 

5. Gemeente toont haar voorbeeldfunctie bij nieuwbouw en renovatie van alle gemeentelijke of 

maatschappelijke vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan sportzalen, die vaak platte daken hebben, met 

veel ruimte voor zonnepanelen.  

 

F I N A N C I E E L  B E L E I D 

“Huishoudboekje op orde” 

VVD Blaricum wil: 

1. Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt, solide financieel beheer 

2. Transparante aanbestedingen en minder geheime dossiers: meer transparantie! 

3. Alle mogelijkheden benutten om de lokale heffingen te verlagen (o.a. OZB woningen en niet-

woningen)  

4. Meer invloed op bestedingen van onze gemeente in de gemeenschappelijke regelingen door 

een noodzakelijke bestuurlijke fusie met andere gemeenten in ’t Gooi 

5. Kostendekkende leges 
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L O K A A L  B E S T U U R 

“Bestuurlijke herindeling in ’t Gooi is onvermijdelijk” 

VVD Blaricum wil: 

 1. Een krachtiger, efficiënter en democratischer bestuur dat opgewassen is tegen de vele taken 

die de gemeentegrens overschrijden.  

2. Dat een fusie geen doel op zich mag zijn  

3. Indien blijkt dat alleen opschalen naar een grotere bestuursvorm leidt tot betere kwaliteit van 

het openbaar bestuur dan mag het behouden van eigen gemeenteraad, wethouder en 

burgemeester geen  belemmering zijn voor opschalen. 

4. Dualisme terug in de raad: coalitieprogramma op hoofdlijnen uitwerken en geen 

dichtgetimmerd plan 

5. Uw mening zwaarder laten wegen. VVD wil discussie/forum platform, liefst op website van 

gemeente Blaricum 

 

Z O R G  &  W E L Z I J N 

“Zorg op maat voor jong en oud, voor iedereen die het nodig heeft!” 

VVD Blaricum wil: 

1. Goede zorg voor iedereen, nu en in de toekomst 

2. Behoud van de eigen Sociaal Domeinraad in Blaricum 

3. Voorkeur voor het behoud van een zorg-satelliet op de locatie Tergooi Ziekenhuis Blaricum 

4. Meer aandacht voor de jeugdproblematiek en eenzaamheid onder ouderen 

 

V E I L I G H E I D  E N  H A N D H A V I N G 

“Hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid” 

VVD Blaricum wil: 

1. De hoogste prioriteit geven aan veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. 

2. Het succes van de Pop-up politiepost verder uitdragen en uitbouwen 

3. Meer en beter handhaven op afgegeven omgevingsvergunningen 

4. Goede dorpsverlichting omdat hierdoor ons gevoel van veiligheid wordt vergroot  

5. De aanwezigheid van buurt Whatsapps in ons dorp stimuleren en verder uitbreiden  

6. Structureel bijdragen aan schoolbezoeken door wijkagenten en huisartsen aan basisschool 

leerlingen m.b.t. preventie alcohol- en drugsgebruik, soa en sexting 

7. De zichtbaarheid van de BOA’s in het straatbeeld vergroten en verbeteren 

8. Het behoud van de huidige brandweerpost in Blaricum 
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E C O N O M I E  &  W E R K G E L E G E N H E I D 

“Van sociaal vangnet naar sociaal netwerk” 

VVD Blaricum wil: 

1. De mogelijkheden voor kleine terrassen in het dorp verruimen met inachtneming  van 

voldoende doorgang op het trottoir. 

2. Meer tijdelijke en flexibele vergunningen voor recreatieve ondernemers 

3. OZB niet-woningen verlagen om daarmee bedrijvigheid naar ons dorp te stimuleren 

4. Mogelijkheden voor Senioren uit BEL gemeenten om elkaar regelmatig te ontmoeten en via 

vrijwilligers hun wensen kenbaar te maken en die ook onder de aandacht van onze politici in Den 

Haag te brengen. 

 

V E R K E E R  &  V E R V O E R 

“Zonder goede verbindingen staat alles stil” 

VVD Blaricum wil: 

1. Fijnmazig openbaar vervoer van en naar Blaricum stimuleren 

2. De “Gordiaanse knoop” aan de Stroomzijde in de Blaricummermeent verplaatsen richting 

Huizen of verwijderen waardoor de wijk toegankelijker wordt 

3. Veilige fiets- en wandelverbindingen realiseren tussen de diverse dorpsdelen voor zover dit niet 

ontaardt in enorme infrastructurele aanpassingen 

4. Verbeteren van veiligheidsknelpunten in het dorp, de overlast van overhangende heggen, slecht 

verlichte fietspaden en hardrijders op 30 km wegen in ons dorp  

 

S P O R T  &  C U L T U U R 

“Voor individueel welzijn en onderlinge verbondenheid” 

VVD Blaricum wil: 

1. Een gelijke behandeling voor alle verenigingen in Blaricum  

2. Jeugd en ouderen in beweging stimuleren 

3. Een sportfonds oprichten waarin alle sportverenigingen in Blaricum deelnemen met tot doel 

betere samenwerking en uitwisseling. Ook hierbij aandacht voor senioren. 

 

L O K A L E  I D E N T I T E I T 

“Blaricum dat zijn wij” 

VVD Blaricum wil: 

1. Ons dorp behouden als gezellig, actief en karakteristiek dorp met goede voorzieningen voor 

jong en oud 

2. Oprichting van een dorpscoöperatie waarin inwoners zich verenigen om in te kunnen spelen op 

een lokale behoefte, die heel divers kan zijn. 

3. De verbinding tussen inwoners en de diverse dorpsdelen stimuleren, onderhouden en een goed 

wijkenbeleid ontwikkelen, zeker met het oog op mogelijke gemeentelijke herindeling. 

4. Kernwaarden ontwikkelen en bepalen welke “erfgoed” onder alle omstandigheden moet blijven 

bestaan.
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 I K  W I L  L E V E N  I N  E E N  O M G  E V I N G:      

          

 

1.  … Waar het prima leven is 

 

1.1 … Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

De VVD vindt het belangrijk dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen 

vinden. Dat er altijd mogelijkheden zijn om je huis aan te passen en door te stromen. 

De bouw van sociale woningbouw met name in het Oude Dorp is een zeer actueel onderwerp in ons 

dorp. Laat duidelijk zijn dat wij als VVD absoluut niet voorbijgaan aan de huidige vraag op de sociale 

woningmarkt, al zijn de wachtlijsten niet altijd maatgevend voor de vraag. Het probleem is echter 

niet alleen dat er te weinig sociale woningen (met name in het Oude Dorp) worden bijgebouwd. De 

doorstroming van een sociale huurwoning naar een particuliere huur- of koopwoning wordt mede 

bemoeilijkt door de prijsstijgingen van koopwoningen in ons dorp. Daarbij wordt de bouw van 

betaalbare huurwoningen voor het middensegment ( huurprijs € 711 - € 950,- per maand) door de 

meeste politieke partijen in Blaricum tegengehouden.  

 De VVD vindt dat er kritisch moet worden gekeken naar “scheefwoners” die onterecht 

aanspraak maken op een sociale huurwoning. Daarbij moeten er ook alternatieven worden 

geboden die voor deze groep een verhuizing aantrekkelijk maakt. Er moeten meer betaalbare 

huurwoningen voor het middensegment worden gebouwd.  

 Door de vergrijzing, waar ook ons dorp mee te maken heeft, ontkomen wij er daarom niet aan 

dat er nagedacht moet worden over alternatieve woonvormen. De VVD gaat deze discussie 

graag met u aan waarbij wij openstaan voor woonvormen waarbij de participatie tussen 

ouderen en jongeren wordt gestimuleerd en het veilig wonen van ouderen voorop moet staan. 

Ook de aanwezigheid van 2/3 generatiewoningen en tijdelijke oplossingen past in dit plaatje 

waarbij een soepelere regelgeving dit mogelijk moet maken. Ook voor ouderen die zorg op maat 

nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. 

 De VVD is voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

Daarom wordt de belasting op eigen woningbezit (OZB) nooit hoger dan strikt noodzakelijk. 

Sinds de huidige coalitie aan de slag is gegaan hebben we een stijgende lijn in de OZB lasten 

moeten constateren die weliswaar onlangs aan het einde van de coalitieperiode weer is verlaagd 

met 10%.  

 Maak de bouw van kleine en goedkope woningen mogelijk om starters en ouderen bij elkaar te 

brengen 

  

1.2 … Waar je afval makkelijk kwijt kunt, de waterhuishouding en rioolzuivering goed geregeld 

is 

We wonen allemaal graag in een schoon, leefbaar dorp. We willen zoveel mogelijk afval 

hergebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden wordt opgehaald. De VVD 

vindt het stimuleren van de circulaire economie een belangrijke zaak.  

De lokale woonlasten in Blaricum zijn hoog en de lastendruk ligt ver boven het gemiddelde dat in 

onze regio, maar ook in de rest van Nederland, wordt betaald. De OZB is de grootste boosdoener op  
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dit gebied maar ook de rioolheffing ligt ver boven het gemiddelde t.o.v. de bedragen die in de rest 

van de provincie wordt betaald. De VVD is van mening dat waardestijging van het onroerend goed 

niet automatisch mag leiden tot hogere OZB opbrengst. 

 De komst van de extra oranje afvalcontainer in Blaricum heeft tot de nodige ergernis geleid 

onder onze inwoners. Intussen hebben de meeste huishoudens 4 vuilniscontainers in hun 

(voor)tuin/garage staan. Als VVD willen wij dat de gemeente met de GAD in gesprek gaat om te 

bekijken of het aantal vuilnisbakken kan worden teruggedraaid en er per wijk/buurt 

ondergrondse afvalverzamelpunten kunnen worden gerealiseerd. 

 De gemeente heeft de plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer van het 

grondwaterpeil. Het is normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt ook bijdraagt aan de 

kosten. De rioolheffing moet kostendekkend zijn. 

 Het terugbrengen van verharde oppervlaktes naar groen moet worden gestimuleerd door betere 

voorlichting. Regenwater loopt slecht weg op verharde oppervlaktes waardoor in de toekomst 

grote wateroverlast kan ontstaan. Dus: veel groene tuinen, ruime groenstroken en bermen. 

  

1.3 … Waar je kunt genieten van de natuur 

Wij mogen ons gelukkig prijzen dat ons dorp behoort tot één van de groenste gemeenten van 

Nederland. Het agrarische karakter in combinatie met de prachtige natuur in en rondom ons dorp 

biedt de inwoners van Blaricum een unieke woonomgeving.  

 De VVD vindt het dan ook belangrijk dat organisaties (o.a. Agrarische Stichting Blaricum en 

Gooise Natuurreservaat) die zich inzetten voor het behoud en bescherming van het 

dorpskarakter en natuur door ons als gemeente blijvend financieel worden ondersteund. Het 

bepaalt mede onze lokale identiteit en daar moet met grote zorgvuldigheid mee worden 

omgegaan.  

 

1.4 … En vervoer van A naar B vlot gaat 

Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de 

auto, maar een aanvulling.  

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe 

vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. En daarmee  moet rekening worden gehouden. 

 De komende jaren zal worden gewerkt aan de nieuwe Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV) 

verbinding via het Meenttracé. De VVD wil dat de komende jaren volle aandacht is voor de 

inpassing van de HOV verbinding in samenspraak met de omwonenden. Wij moeten als 

gemeente alert blijven op extra belemmeringen die vertragend gaan werken op de rijtijden van 

deze buslijn. Hierdoor kunnen we op termijn de vrije busbaan buiten onze gemeentegrenzen 

houden. 

 Naast de HOV verbinding wil de VVD een fijnmazig openbaar vervoer van en naar Blaricum 

behouden. De VVD wil zich inzetten voor het weer introduceren van de lijn 117, die enige tijd op 

proef heeft gereden. Deze verbindt het bedrijventerrein in de Blaricummermeent via de carpool 

plek aan de Randweg en via de Burgemeester Le Coultre Dreef, de Bergweg en de Naarderweg 

met Tergooi en kan eventueel doorgetrokken worden naar één van de Bussumse treinstations. 
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 De VVD wil dat bereikbaarheid van voorzieningen voor bewoners met een rollator, rolstoel, 

scootmobiel of wandelwagen worden verbeterd. Stoepen en fietspaden moeten op een veilige 

en toegankelijke wijze begaanbaar zijn. De uitbreiding van het aantal fietsrekken in het dorp past 

volgens de VVD goed in een duurzame gedragsverandering: indien mogelijk uit de auto, op de 

fiets! 

 Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en 

doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Voor de recreanten komen er goede 

wandel- en fietsroutes. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. 

 Parkeerplaatsen worden bij de woningen gemaakt. In het Blaricum Dorp geldt: wie bouwt maakt 

ook parkeerplaatsen bij voorkeur in parkeerkelders of -garages. 

 De blauwe zone in Blaricum Dorp is voor de ondernemers een succes gebleken doordat 

langparkeerders nu niet meer voor winkels staan. Echter, de straten direct rondom de blauwe 

zone worden juist met extra parkeerdruk geconfronteerd. De VVD vindt dit een onaanvaardbaar 

gevolg en geeft prioriteit aan het vinden van een oplossing hiervoor. 

 

 

2.  … Waar ruimte is voor eigen initiatief 

 

2.1 … Waar mensen volop de ruimte krijgen 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken 

in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: 

beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams maar ook het 

gezamenlijk inkopen van energie. De VVD juicht deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons liberaal 

streven naar eigen verantwoordelijkheid en een compacte overheid met gezonde 

overheidsfinanciën. 

 De aanwezigheid van buurt Whatsapp groepen willen wij in ons dorp verder gaan uitbreiden. 

Daarnaast zouden wij graag zien dat er een Blaricumse buurt app vereniging wordt opgericht om 

de diverse buurtapp groepen via de beheerders van die groepen met elkaar te verbinden. Op 

deze manier kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld.  

 Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in binnen onze gemeenschap. Wij zijn daar trots op! 

Waar mogelijk en nodig willen we vrijwilligers ondersteunen. Interessante en innovatieve 

initiatieven verdienen maximale gemeentleijke steun. 

 

2.2 … Waar ondernemers volop ruimte krijgen 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. 

Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en 

innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf zijn dé banenmotor van onze gemeente. Als het 

goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. 

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 

omgeving. 

 Het moet voor ondernemers aantrekkelijk zijn om zich te vestigen in Blaricum. Als gemeente 

maken we dit aantrekkelijk door mee te denken met de ondernemers. Zo min mogelijk regels, 

vlotte afhandeling van vragen en goed bereikbare vestigingsplekken maken dit mogelijk. 
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 We schaffen in de periode april-september de vergunningen af voor terrassen met niet meer 

dan 4 tafels mits dit de doorloop op het trottoir niet belemmert. 

 Voor recreatieve ondernemers willen we meer tijdelijke en flexibele vergunningen mogelijk 

maken. 

 Om de bedrijvigheid in ons dorp te stimuleren willen we de OZB niet-woningen verlagen. 

 Overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels moeten verdwijnen. Hiervoor 

moet de gemeente in gesprek met de belanghebbenden om deze gezamenlijk op te sporen. Eén 

wethouder wordt daar integraal verantwoordelijk voor. 

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar 

hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de 

mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij bijvoorbeeld 

zondag open willen zijn. 

 Stimuleer jonge ondernemers, zorg in ieder geval dat zij ook in Blaricum kunnen wonen. 

 

2.3 … En waar duurzaamheid een hogere prioriteit moet krijgen 

De VVD vindt dat het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid in de gemeente Blaricum moet 

worden verhoogd. Duurzaamheid is wat de VVD betreft geen beleid van verbieden en duurder 

maken, maar juist van het creëren van mogelijkheden voor inwoners en ondernemers. De overheid 

stimuleert innovatie en creatieve initiatieven op het gebied van duurzaamheid die van belang zijn 

voor de samenleving. De overheid draagt daar ook aan bij door zelf het goede voorbeeld te geven: 

streven naar energieneutraliteit van eigen panden, reduceren emissies van transportmiddelen en 

invoegen van duurzame/circulaire criteria bij inkoop.   

 Het gebruik van duurzame energie (zonne-energie, warmte-koude opslag, aardwarmte) moet 

worden gestimuleerd en de gemeente moet proberen, waar dat mogelijk is, deze nieuwe en 

innovatieve energiebronnen in te voeren bij bouw en ontwikkeling.  

 Tevens moet de gemeente een aanjagende rol op zich  nemen om op straat/wijkniveau  de 

inwoners te overtuigen gezamenlijk tot duurzame aanpassingen aan woningen te komen om 

daarmee inkoopvoordelen te behalen.  

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige 

procedures op te stellen. 

 De gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten in alle dorpsdelen. Daarbij horen 

ook oplaadpunten bij openbare parkeerplaatsen. 

 Het lijkt de VVD een goed idee om een jaarlijkse “Blaricumse Duurzaamheidprijs” uit te reiken. 

 

Bewoners in Blaricum ondervinden veel geluidsoverlast van zowel de snelwegen A1 en A27 als van 

het wegverkeer over gemeentelijke wegen. Het geluid van de A1 en A27 is in een groot deel van ons 

dorp hoorbaar.   

 Daarom moet er zowel op lokaal als regionaal niveau bij Rijkswaterstaat op aangedrongen 

worden dat de snelheid op relevante delen wordt aangepast en/of de noodzakelijke 

geluidswerende maatregelen worden getroffen. 

 

Uit de geluidsbelastingkaart 2017 voor de gemeente Blaricum blijkt dat het wegverkeer op 

gemeentelijke wegen op 1161 woningen een geluidsniveau van 55dB of hoger veroorzaakt. Daarbij  
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scoort Blaricum volgens de Klimaatmonitor 2016 onder de maat op het gebied van vermindering 

CO2 uitstoot.  

 Deze aanslagen op ons milieu vindt de VVD onacceptabel en het ambitieniveau om hier 

verbetering in aan te brengen moet drastisch worden opgeschroefd. Denk daarbij aan: verlaging 

maximum snelheden, verbeteren van de doorstroming Randweg/’t Merk door een efficiënter 

gebruik van de groene golf, wegdekverbetering. We gaan hierover graag met u in gesprek! 

 

 

3. … Waar iedereen meedoet 

 

3.1 … Waar je met plezier naar je werk gaat 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Werkt zorgt voor contact met andere mensen 

en leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van 

onze samenleving. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden.  

 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag kunnen. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt 

zijn houden we deels aan het werk. Rekening houdend met beperkingen maar wel met het 

benutten van persoonlijke mogelijkheden. 

 Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente 

opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. 

 Mensen die echt niet kunnen werken verdienen een vangnet: een uitkering. Ook mensen die 

hun baan kwijtraken verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om weer snel aan de slag te 

komen. Het verliezen van een baan is ingrijpend genoeg. De VVD vindt dat we voor het 

ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de 

sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

Werk is voor de VVD ook verenigingswerk of vrijwilligerswerk: meedoen i.p.v. op de bank zitten, ook 

in een periode zonder betaalde baan. Onbetaald (vrijwilligers) werk leidt sneller naar betaald werk 

dan niets doen. 

 (Sport)verenigingen ontvangen financiële bijdrage van de gemeente in de vorm van subsidies. 

De VVD vindt het noodzakelijk dat alle verenigingen ook op financieel gebied gelijkwaardig 

behandeld worden op basis van heldere criteria.  Als gemeente kunnen we verenigingen vragen 

iets terug te doen. Daarbij valt te denken aan het betrekken van langdurig werklozen bij diverse 

onderhoudswerkzaamheden. Op deze manier krijgen de verenigingen ondersteuning bij de 

vrijwilligerswerkzaamheden en doen de langdurige werklozen werkervaring op. 

 Aanpak van jeugdwerkeloosheid is belangrijk. We moeten als gemeente inzetten op het creëren 

van arbeidsritme door stageplekken te regelen bij bedrijven. 

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot de laatste cent 

teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. 
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3.2 … Waar we speciale aandacht hebben voor groepen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

Ook in Blaricum hebben we te maken met statushouders. Landelijk is bepaald hoeveel statushouders 

iedere gemeente krijgt. Zowel de statushouders als de samenleving hebben hierin een 

verantwoordelijkheid. Helaas is de landelijke trend dat na 3 jaar nog 80% van de statushouders in  

een uitkeringssituatie zit. Voor de VVD is dit onwenselijk. We zullen als gemeente dan ook onze 

verantwoordelijkheid moeten nemen om deze groep zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. 

Het is belangrijk dat wij ons richten op een goede integratie van onze statushouder. Hiervoor zijn 

drie stappen van belang: goede inburgering, leren spreken van de Nederlandse taal en begeleiding 

naar betaald werk. 

 

De aanpak van laaggeletterdheid is voor de VVD een belangrijk speerpunt. Aanpak van dit probleem 

zorgt voor betere kansen op de arbeidsmarkt en deelname in de samenleving.  

 Taalcursussen hebben de hoogste prioriteit. Wij ondersteunen dan ook van harte projecten in 

ons dorp als het Taalcafé waar statushouders met onze inwoners in gesprek gaan om zowel de 

taal als onze samenleving beter te leren kennen en te begrijpen. 

 Voor iedere statushouder moet een plan van aanpak worden gemaakt om goed te integreren en 

te komen tot (betaald) werk op zijn/haar niveau. Dit is een niet vrijblijvend plan van aanpak. 

 Ter ondersteuning van het plan om te komen tot werk kunnen werkervaringsplaatsen bij o.a. 

bedrijven, gemeente en (sport)verenigingen worden ingezet.  

 De VVD wil bij laaggeletterdheid inzetten op preventie: signaleren en maatregelen nemen. De 

gemeente heeft een actieve rol bij deze preventie. 

 

3.3 … Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan 

Als gemeente Blaricum wordt gestreefd naar een diversiteit binnen ons basisonderwijs. Ook de 

fysieke bereikbaarheid van ons basisonderwijs voor alle inwoners is van groot belang. Daarom is het 

goed dat er zowel in  Blaricum Dorp als de Bijvanck keuzemogelijkheden aanwezig zijn. 

 De scholen moeten goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er 

veilige mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Bij voorkeur 

lopend of per fiets. De voorbeeldfunctie van ouders, met name op het gebied van 

verkeersgedrag, is hierbij cruciaal. 

 Het belang van het consultatiebureau/Centrum voor Jeugd en Gezin voor hulp, vragen, controle 

en vroegtijdige signalering van problemen staat in Blaricum voorop. De gemeenten moeten door 

preventie en vroeg signalering voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis 

leiden. Wij willen in de toekomst steeds meer inzetten op het zogenaamde preventieve 

voorveld. Beter vroeg aangepakt dan te laat verholpen. Dit geldt ook voor de jeugd GGZ en de 

jeugdzorg. Investeren in kinderen betaalt zich altijd dubbel en dwars terug. 

 Het Sociaal Wijkteam Blaricum willen wij blijven versterken als ons lokale preventieve voorveld 

omdat daar in een vroeg stadium problemen kunnen worden gesignaleerd en opgepakt. 

Belangrijk is dat het Sociaal Wijkteam beschikt over de juiste expertise en man/vrouwkracht om 

een goede diagnose te stellen en vervolgstappen in gang te kunnen zetten. Het inzetten van de 

juiste hulp is cruciaal om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. 

 

 



 

14 
 

 

 Kinderen hebben elke dag veel lichamelijke beweging nodig. Lang zitten is schadelijk voor de 

groei en ontwikkeling van kinderen. Scholen hebben de plicht kinderen goed te leren bewegen. 

De Gezondheidsraad is in augustus 2017 daarover met een advies gekomen. De VVD wil in  

 

samenwerking met de sportverenigingen plannen ontwikkelen om jeugd in beweging te 

stimuleren. 

 In het kader van preventie wil de VVD structureel bijdragen aan schoolbezoeken door 

wijkagenten en huisartsen aan basisschool leerlingen m.b.t. preventie alcohol- en drugsgebruik, 

soa, pooierboys, pesterijen en sexting. 

 

3.4 … Waar iedereen goede zorg krijgt  

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de wettelijke taken op het gebied van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet. Voor Blaricum treedt 

gemeente Huizen op als uitvoeringsorganisatie.  

 De al goede samenwerking met Huizen (SOZA HBEL) moet op basis van gelijkwaardigheid verder 

worden uitgebouwd. 

 Iedere burger heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar zorg op maat moet worden geboden 

aan burgers die het echt nodig hebben.  

 De VVD wil fors inzetten op preventie om daarmee problemen in de toekomst te voorkomen. 

Daarom heeft een Sociaal Wijkteam in onze ogen een belangrijke rol in onze gemeenschap om 

signalen op te vangen. Zij moeten dan ook als lokale organisatie de volle aandacht krijgen.  

  

3.5 … Waar ruimte is voor sport 

Het verenigingsleven speelt een verbindende rol in ons dorp en bepaalt mede onze lokale identiteit.  

Sport is goed voor iedereen en wij vinden dan ook dat sport voor alle groepen in onze samenleving 

toegankelijk moet zijn. Alle sportverenigingen in Blaricum moeten naar de mening van de VVD op 

basis van gelijkwaardigheid worden behandeld. Iedere sportende Blaricummer,  in welke dorpskern 

of welke sport dan ook, is ons even lief! 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Aan de gebruikers 

(zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden 

gevraagd. Dit kan in de vorm van geld maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang binnen de gemeente kunnen in opdracht 

van de gemeente uitvoeringstaken van het gemeentelijk sport- en gezondheidsbeleid op zich 

nemen. Op deze manier kunnen zij nauw samenwerken om schoolgaande jeugd zoveel mogelijk 

te laten bewegen. Ook het bewegen van ouderen kan in samenwerking met sportverenigingen 

een extra stimulans worden gegeven. Hierin kan de gemeente een faciliterende rol spelen. Deze 

vormen van uitvoeringstaken zouden bijvoorbeeld heel goed passen binnen de WMO. 

 Ook gezinnen met een uitkering moeten de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten, daar 

waar nodig ondersteund door de gemeente.  

 De VVD wil een sportfonds oprichten waarin alle sportverenigingen in Blaricum deelnemen met 

als doel betere samenwerking en uitwisseling. 
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3.6 … Waar aandacht is voor kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur in Blaricum is van en voor 

iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, behoud van het authentieke karakter van ons dorp 

en ons cultureel erfgoed het belangrijkste.  

 

De cultuur in de gemeente Blaricum is in belangrijke mate van invloed op onze lokale identiteit. 

Daarbij zijn het ook de mensen die Blaricum maken tot wat het is: de inwoners, de ondernemers en 

het verenigingsleven bepalen onze “couleur locale”.  

 Alle culturele verenigingen in Blaricum moeten op basis van gelijkwaardigheid worden 

behandeld.  

 De lokale identiteit van Blaricum wordt niet bepaald door een eigen burgemeester, een eigen 

gemeentehuis of een eigen gemeenteraad maar door u als inwoner en/of ondernemer en door 

ons bloeiend verenigingsleven.  

 De VVD vindt het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultureel-

historische evenementen zoals de Blaricumse feestweek, viering van Koningsdag, de dag van het 

Werkpaard enz.. Wel vinden wij dat deze evenementen niet tot grootschalige 

regionale/landelijke festijnen moeten uitgroeien waardoor het dorpse karakter verloren dreigt 

te gaan.  

 Wij vinden dat activiteiten die door ondernemerschap in kunst en cultuur worden opgezet 

moeten worden gestimuleerd. Niet door subsidieverstrekking maar door het optimaliseren van 

vergunningverlening.  

 Er moet blijvende aandacht zijn voor de Blaricumse (cultuur) historie. Dat versterkt in onze ogen 

de betrokkenheid van inwoners en geeft onze mooie woonomgeving een eigen gezicht. De 

Historische Kring verdient dan ook onze aandacht. 

 Een efficiënt en doelmatig gebruik van buurthuizen in ons dorp wordt door de VVD 

aangemoedigd. Buurthuizen zorgen voor onderlinge ontmoeting en ondersteuning. Zeker in de 

gerichte aanpak van eenzaamheid van ouderen en jongeren is hun aanwezigheid van groot 

belang. 

 De VVD is groot voorstander van de nieuwe Omgevingswet. Hiermee wil de overheid de regels 

voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Wij willen op korte termijn aan 

de slag met het belangrijkste instrument van de Omgevingswet: de nieuwe Omgevingsvisie. De 

VVD wil dat deze visie meer ruimte geeft voor lokaal maatwerk, flexibel omgaat met initiatieven 

en minder regels voor burgers en ondernemers oplevert. Het wordt een prachtig instrument om 

onze lokale identiteit te borgen en ons “erfgoed”, datgene wij als Blaricummers willen blijven 

koesteren, veilig te stellen. Daarnaast biedt het een uitgelezen kans om orde te scheppen in het 

oerwoud van regels en verordeningen waardoor overbodige regelgeving in de ogen van de VVD 

kan worden geschrapt. 
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4. … Waar je je veilig voelt 

 

4.1 … Waar je je veilig voelt en waar overtredingen consequent worden aangepakt 

Voor de VVD draait veiligheid niet alleen om lagere criminaliteitscijfers, maar juist ook om het gevoel 

van veiligheid van al onze inwoners. Het is van groot belang dat we ons veilig voelen in onze eigen 

huis, straat en buurt. Iedere bewoner kan daar bij helpen. Ook een grotere inzet van 

toezichthouders draagt daaraan bij. 

 

Tegen criminelen die onze inwoners overvallen, bestelen of hun spullen vernielen kan wat de VVD 

betreft niet hard genoeg worden opgetreden. Alle wettelijke middelen zijn toegestaan en moeten 

optimaal worden gebruikt. De VVD staat voor, waar nodig, uitbreiding van cameratoezicht. Wij 

dringen aan op het plaatsen van herkenningscamera’s op de 4 relevante toegangswegen door de 

politie, zoals buurtpreventie verenigingen graag zien, ter identificatie van voertuigen die  

 

gesignaleerd staan bij de politie. Het aanpakken van overlast heeft voor de VVD hoge prioriteit. Of 

het nu gaat om asociaal woongedrag of huftergedrag in het verkeer, de VVD staat voor strikte 

handhaving. 

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als 

buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Blaricummers kunnen zelf ook een rol spelen 

door mee te doen met Burgernet. 

 De zichtbaarheid van de BOA’s in het straatbeeld vergroten en verbeteren dragen bij aan het 

gevoel van veiligheid van onze inwoners. 

 Een schone buurt is belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid. Iedere inwoners van ons dorp 

kan daaraan bijdragen door het onderhouden en schoonhouden van de eigen tuin, balkon en 

overhang van hagen te snoeien. De gemeente moet ook hetzelfde doen voor de openbare 

ruimte. 

 Samen met de horeca worden er evenementen mogelijk gemaakt. Bij geluidsoverlast geldt: 

regels zijn regels. De gemeente treedt bij geluidsoverlast krachtig op, bij klachten wordt men 

niet meer van het kastje naar de muur gestuurd. Dat mogen onze inwoners van de gemeente 

verwachten. 

 Op initiatief van de VVD is vorig jaar gestart met de pop-up politiepost. Het succes van deze 

politiepost op wisselende locaties willen wij verder uitdragen en uitbouwen. 

 

4.2 … En waar overtredingen consequent worden aangepakt 

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Overlast moet keihard 

worden aangepakt. Of het nu gaat om asociaal woongedrag of hufter verkeer- en parkeer gedrag, de 

VVD staat voor  strikte handhaving van onze regels. 
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5. … Waar de gemeente er voor ons is  

 

5.1 … Waar de gemeente dienstbaar en modern is 

De VVD maakt zich grote zorgen over de grote maatschappelijke, ruimtelijke en economische 

opgaven die op lokaal en regionaal niveau op gemeenten afkomen. Met daarbij de landelijke 

tendens naar “meer taken, minder geld”. Blaricum maakt deel uit van vele gemeenschappelijke 

regelingen en samenwerkingsverbanden. Onze zelfstandigheid hebben we daarmee al lang 

opgegeven. Grote twijfels bestaan dan ook of Blaricum als “zelfstandige” gemeente in staat is om al 

deze opgaven nu, maar zeker in de toekomst, op een duurzame wijze het hoofd te kunnen bieden. 

Met alle bestaande regelingen heeft de raad van Blaricum, als vertegenwoordiger van één van de 

kleinste gemeente in ’t Gooi, steeds minder invloed op regionale afspraken die wel degelijk 

consequenties hebben voor alle inwoners van onze gemeente.  

 

 De VVD kijkt kritisch naar mandatering van bevoegdheden omdat hierdoor de gemeenteraad 

haar democratische legitimiteit steeds meer dreigt te verliezen en bevoegdheden uit handen 

geeft. 

 Het gemeentebestuur dient bij de uitvoering van haar taak een open bestuursstijl na te streven 

met transparante besluitvormingsprocessen. Geheimhouding van documenten en besloten 

vergaderingen moeten uit te leggen zijn en tot een minimum worden beperkt. De VVD heeft zich 

de afgelopen jaren sterk gemaakt om hier zeer actief in op te treden (incasso-dossier, BVV-

dossier, brandweerdossier).  

 Er moet ruimte zijn voor bestuurlijke vernieuwing. De discussie moet terugkomen in de 

gemeenteraad waarbij coalitieprogramma’s niet geheel dichtgetimmerd mogen worden. Op 

sommige terreinen kunnen wisselende meerderheden worden gevonden waardoor de burgers 

van ons dorp zich ook veel meer gehoord gaan voelen. De gemeenteraad is gekozen door de 

burgers en die moeten zich vertegenwoordigd voelen.  

 Dorps- en wijkraden zouden een adviserende rol kunnen krijgen. Zij voeren overleg in de wijken 

en brengen de boodschap van de inwoners mee naar het gemeentehuis.  

 De BEL Combinatie als uitvoeringsorganisatie van 3 gemeenten (Blaricum, Eemnes, Laren) is een 

dure en inefficiënte organisatie die steeds meer moeite heeft haar taken op een deskundige 

wijze uit te voeren.  

 De gemeente is er voor haar bewoners. Dus moet het vanzelfsprekend zijn dat het 

gemeentebestuur, de raadsleden en de ambtenaren goed weten wat er bij de bevolking leeft. 

Welke wensen en verwachtingen zijn er, wat kan er beter? En wat vinden de bewoners, over wie 

het immers gaat, zèlf van de onderwerpen die er in de gemeente en in de gemeenteraad spelen? 

De VVD vindt daarom dat de website van Blaricum de bewoners alle ruimte moet bieden hun 

stem te laten horen en mee te praten over wat er moet gebeuren. De website moet als forum en 

discussieplatform voor de bewoners dienen, voorgenomen besluiten toelichten en de meningen 

die er leven publiceren en kwantificeren, waardoor alle betrokkenen veel beter weten wat de 

bevolking zèlf wil en daarmee vervolgens rekening kunnen houden 
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5.2 … Waar de overheid je niet in de weg zit 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn 

voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van 

specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met 

relevante bedrijven en instanties.  

 De VVD vindt dat het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij 

besluitvormingen. Uw mening telt! 

 

5.3 … En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat 

De VVD is voor een betrouwbare, effectieve en flexibele overheid die de kerntaken tegen de laagst 

haalbare kosten realiseert. Belastinggeld wordt verdiend door inwoners en ondernemers. Iedere 

euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Daarom dient elke 

euro zinnig te worden besteed. Daarbij willen wij dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt 

uitgegeven. Wij zijn tegen verspilling en voor doelmatigheid. Wij zijn tegen cliëntelisme en voor 

transparantie.  

 

 Een solide financieel beheer is voor de VVD van essentieel belang. Het huishoudboekje moet op 

orde zijn. 

 De VVD wil realistische, kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet 

acceptabel dat allerlei andere kosten worden afgewenteld op de aanvrager. 

 Gelijke behandeling voor alle inwoners en verenigingen in ons dorp. Dat moet het uitgangspunt 

zijn bij de toewijzing van subsidies en bijdragen. 


