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Seniorennetwerk VVD BEL gemeenten  
 

 Pamflet  - gemeenteraadsverkiezingen 2018 - 2022 
 
“Een platform, waar ouderen, VVD leden en ook niet leden, allerlei politieke zaken aan de 
orde kunnen stellen en elkaar, zonder vormen van bestuurlijke druk, ongedwongen kunnen 
ontmoeten.” 
 
Senioren – iedereen van 50 jaar of ouder – vormen een belangrijke groep in de samenleving. 
Hun aantal neemt snel toe. De meesten hebben niet te klagen. Een deel van hen vraagt wel 
om speciale aandacht.  
 
Het seniorennetwerk VVD BEL wil graag luisteren naar Senioren én met hen praten over 
plannen, beleid en praktijk, in plaats van slechts over hen te praten. Daarbij komt dat zij 
vinden dat mensen centraal staan, en niet regels. Die, indien al aan de orde, toegankelijk 
moeten zijn. Een ieder maakt deel uit van de Inclusieve Samenleving waarbij iedereen 
volwaardig meedoet. Zijn er vragen die de Tweede kamer moeten bereiken dan zal het 
Seniorennetwerk VVD BEL daarin graag mee helpen die vragen onder de aandacht te 
krijgen. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 
 

Elke BEL gemeente kent haar eigen verkiezingsprogramma. Vraag ernaar en we zorgen 
ervoor dat u het in z’n geheel kunt ontvangen en lezen. En indien gewenst met ons erover te 
praten. Wij luisteren en spreken er graag met u over. Alles in de programma’s is van belang. 
Wat specifiek voor de senioren geldt, voor het gemak van de lezer, memoreren wij hier de 3 
programma’s, in ’t kort, dus gefocust op Senioren: 
 

Blaricum 
 

…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. 
…gemeentelijk bestuur die veiligheid en zorg biedt, waar nodig. Dus een zichtbare en 
effectieve politie, en… die sociale zorg voor ouderen faciliteert. 
…een gemeente met gemeenschapszin en een sociaal hart. 
 

LEEFOMGEVING 
“Een groen, schoon en actief dorp voor iedereen”  
VVD Blaricum wil: 
2. De  bereikbaarheid van voorzieningen binnen Blaricum voor mensen met rolstoel, rollator, 
scootmobiel en wandelwagen verbeteren. 
 

MILIEU & GROEN 
“Een beter milieu begint bij jezelf” 
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FINANCIEEL BELEID 
“Huishoudboekje op orde” 
    

LOKAAL BESTUUR 
“Bestuurlijke herindeling in ’t Gooi is onvermijdelijk” 
5. Uw mening zwaarder laten wegen. VVD wil discussie / forum platform, liefst op website 
van gemeente Blaricum 
ZORG & WELZIJN 
“Zorg op maat voor jong en oud, voor iedereen die het nodig heeft!” 
VVD Blaricum wil: 
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 
 

VEILIGHEID EN HANDHAVING 
“Hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid” 
VVD Blaricum wil: 
1. De hoogste prioriteit geven aan veiligheid en leefbaarheid in ons dorp. 
5. De aanwezigheid van buurt Whatapps in ons dorp stimuleren en verder uitbreiden. 
7. Zichtbaarheid van de BOA’s in het straatbeeld vergroten en verbeteren 
 

ECONOMIE & WERKGELEGENHEID  
“Van sociaal vangnet naar sociaal netwerk” 
VVD Blaricum wil: 
4. Mogelijkheden voor Senioren uit de BEL gemeenten om elkaar regelmatig te ontmoeten 
en via vrijwilligers hun wensen kenbaar te maken  en die ook de aandacht van onze politici in 
Den Haag te brengen. 
 

VERKEER & VERVOER 
“zonder goede verbindingen staat alles stil” 
VVD Blaricum wil: 
4. verbeteren van veiligheidsknelpunten in het dorp, de van overlast overhangende heggen, 
slecht verlichte fietspaden en hardrijders op 30 km wegen in ons dorp 
 

SPORT & CULTUUR 
“Voor individueel welzijn en onderlinge verbondenheid” 
VVD Blaricum wil: 
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 de Senioren.   
 

LOKALE IDENTITEIT 
“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 lokale behoefte, die heel divers kan zijn.   
3. De verbinding tussen inwoners en de diverse dorpsdelen stimuleren en onderhouden 
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Eemnes  
…. Zo is o.a. op initiatief van VVD Eemnes het Huis van Eemnes ontstaan, is de gemeentewerf 
dagelijks geopend, heeft VVD Eemnes een vooronderzoek voor plaatsing van een 
verzorgingstehuis op de plaats van de Hilt mogelijk gemaakt én is het vestigingsbeleid voor 
het bedrijventerrein verruimd.  
 
Het Huis van Eemnes, dat gerealiseerd wordt op initiatief van VVD Eemnes, wordt de 
centrale ontmoetingsplaats van de gemeenschap, waar Eemnessers elkaar ontmoeten voor 
(binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn.  

 

VVD Eemnes heeft de volgende kernpunten met specifieke elementen 
voor Senioren:  
 
Bestuur en financiën  
VVD Eemnes wil dat Eemnes een financieel gezonde gemeente blijft zonder lasten verhoging.  
De samenwerking binnen de HBEL op het gebied van WMO en het sociaal domein gaat goed. 
Dat wil VVD Eemnes behouden en waar mogelijk versterken.  
 

Wonen  
VVD Eemnes wil dat er woningen worden gebouwd voor iedereen en wil investeren in de 
ontwikkeling van een verzorgingshuis met aanleunwoningen. 
Ruim 30% van de bevolking is alleenstaand, zowel jong als oud. Dat betekent dat de 
behoefte aan meer kleinere woningen, voorzien van alle comfort, sterk stijgt. 
Met de vergrijzing neemt de behoefte aan zorg in en nabij de eigen woning toe. Naast 
senioren zoeken ook kwetsbare groepen zorg en veiligheid in de eigen woonomgeving. Voor 
deze groepen maakt VVD Eemnes zich sterk.   
 

Ondernemen en werken  
VVD Eemnes wil dat Eemnes aantrekkelijk is voor ondernemers.  
 

Duurzaamheid en milieu  
VVD Eemnes wil investeren in het duurzaam maken van bestaande woningen en collectieve 
energievoorziening.  
 

Onderwijs  
VVD Eemnes wil veilige en frisse scholen.  
 

Zorg en welzijn  
VVD Eemnes wil zorg op maat voor jong en oud.  
VVD Eemnes wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving, met de daarbij benodigde 
ondersteuning. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 
aanbiedt en daarom stimuleert VVD Eemnes kleinschalige zorgprojecten. 
 

Groen  
VVD Eemnes wil investeren in een groene en fleurige openbare omgeving.  
 

Sport, kunst en cultuur  
VVD Eemnes wil investeren in sociale cohesie.  
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Mobiliteit  
VVD Eemnes verlangt veilig verkeer voor iedereen.  
Met de vergrijzing van de bevolking neemt het gebruik van rollators sterk toe. Eemnes moet 
daarom rollatorvriendelijk zijn.  
 

Veiligheid  
VVD Eemnes wil investeren in eigen handhavers en buurtpreventiegroepen.  
Burgernet 2.0 moet door de gemeente worden ingevoerd zodat de WhatsApp gebruikers 
informatie van de politie direct kunnen ontvangen en verdachte situaties direct kunnen 
melden aan de politie. 
 

Laren  
 

…recent door weekblad Elsevier voor de vierde maal uitgeroepen tot beste gemeente van 
Nederland. 
De VVD zal dan ook alles doen wat mogelijk is om een actieve bijdrage te blijven leveren aan 
het bestuur van ons dorp. Handen uit de mouwen. Voor Laren! 
Laren zelfstandig 
De VVD zal zich inzetten om de zelfstandigheid van Laren te behouden. De ambtelijke taken 
in het sociaal domein worden nu al grotendeels uitgevoerd door de gemeente Huizen. Dit is 
volgens de VVD een goed voorbeeld hoe samenwerking tussen de dorpen en het Gooi vorm 
kan krijgen. Ook op andere terreinen. 
 

Veiligheid 
De VVD vind het zorgdragen voor de veiligheid van de inwoners de belangrijkste taak van de 
overheid. Het cameratoezicht op alle toegangswegen moet worden uitgebreid en in de 
wijken zal intensiever moeten worden gesurveilleerd door de politie.  
 

Verkeer en vervoer 
De VVD is voorstander van vervoer op maat voor ouderen die slecht ter been zijn en 
gehandicapten. Dit kan worden gerealiseerd door het inzetten van elektrische minibusjes, 
die van ‘deur-tot-deur’ comfort bieden. In tal van gemeenten in Nederland blijkt dit –met 
overheidssteun– een uitstekende aanvulling te zijn op openbaar vervoer. De mogelijkheid 
voor ouderen om zich makkelijk te kunnen verplaatsen vormen een belangrijke extra 
voorziening in Laren.   
 

Sport en beweging 
Het maatschappelijk belang van sport is groot.  
 

Duurzaamheid 
Nieuwbouw wordt bij voorkeur energieneutraal uitgevoerd en dus niet meer op ‘t gasnet 
aangesloten. Met betrekking tot afvalscheiding wil de VVD de komende raadsperiode een 
gedegen onderzoek naar de effectiviteit van afvalscheiding, in het bijzonder naar de 
scheiding van plastic.  
 

Financiën 
De VVD is sterk voorstander van een zuinige overheid met een kloppend huishoudboekje, 
waarbij de uitgaven en inkomsten goed in evenwicht zijn. De VVD blijft streven naar een 
hoog voorzieningenniveau tegen zo laag mogelijke gemeentelijke lasten.  
Om toestroom van regenwater te verminderen zullen afdoende maatregelen moeten 
worden getroffen. 
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Wonen 
Bij nieuwbouwplannen zal het bouwen voor starters op de woningmarkt nadrukkelijk extra 
aandacht krijgen, evenals het bouwen voor ouderen die kleiner willen gaan wonen en een 
ruime woning voor anderen achterlaten. Ook het splitsen van grote gebouwen en villa’s in 
kleinere units voor ouderen krijgt onze volle steun.  
 

Sociaal maatschappelijk Laren 
De VVD wil dat Laren goed zorgt voor de meest kwetsbare mensen in onze gemeenschap. De 
VVD betreurt de voorgenomen verplaatsing van het ziekenhuis naar Hilversum. Tenminste 
een polikliniek en een adequate eerste hulppost behoren in Laren te blijven. De VVD wil dat 
de wijkzorg meer zelfstandig opereert met een eigen budget, onder controle van de HBEL. 
Daardoor zal de wijkverpleging meer ruimte krijgen en de kwaliteit van zorg aan huis 
verbeteren en beter aansluiten bij de individuele behoefte van de inwoners. De VVD zet in 
op het (verder) digitaliseren van de overheids-/gemeentediensten. Inwoners die minder 
mobiel zijn of minder makkelijk toegang hebben tot gemeentediensten, moeten 
gemakkelijker zaken vanuit huis kunnen regelen.  
 

Winkels en Horeca (Detailhandel) 
Laren moet het schoonste dorp van Nederland worden, het straatmeubilair in het centrum 
moet worden aangepakt, een voorzichtige aanpassing van de Brink moet mogelijk zijn, en 
een hotel in het dorp verhoogt de aantrekkelijkheid van Laren en zorgt voor directe en 
indirecte werkgelegenheid. 
 

Participatie door onze inwoners 
De VVD wil inwoners, bedrijven en instellingen meer nog dan voorheen betrekken bij 
belangrijke beleidskeuzen. Dit betekent onder meer dat wij in een vroeg stadium, als er écht 
nog wat te kiezen valt, betrokkenen willen informeren over de feitelijke aard en knelpunten 
en over mogelijke oplossingen en hen bij de afwegingen die nu eenmaal altijd moeten 
worden gemaakt, echt betrekken. Probleemstellingen en oplossingsvarianten zullen in de 
vorm van keuzenota’s op openbare bijeenkomsten worden besproken.  
 

Evenementen 
De VVD is groot voorstander van evenementen die bij het dorpse karakter van Laren passen. 
De VVD wil dat de evenementen een geluidsnorm van 50 dB niet overschrijden en eist een 
strenge handhaving van deze norm. 
 

U hebt vragen? Of u wilt contact? 
Algemeen voor alle BEL bewoners  
geldt dat wanneer u na het lezen van deze samenvatting vindt dat u een en ander met een 
van ons wilt bespreken, dat u daartoe in de gelegenheid moet worden gesteld. U zult dan 
ook de volledige versies van de drie verkiezingsprogramma’s kunnen ontvangen en in meer 
detail tot u nemen. 
 
In de 3 gemeenten zijn vrijwilligers beschikbaar die u kunt aanspreken. Stel uw vraag. Maak 
een afspraak: De te bereiken personen: 
 

In Blaricum is René Wiegel uw contactpersoon, p/e-mail: nl.rene.wiegel@gmail.com ; 
 

In Eemnes is dat emil.schade@planet.nl ; 
 

In Laren kunt u zich wenden tot Désirée Niekus, p/e-mail op:  desireeniekus@kpnplanet.nl ;  
 

SNW VVD BEL Coördinator: Ruud Lagemann: r.lagemann@bugela.nl 
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