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opgetekend en opgemaakt en is dus zonder externe bureaus ontwikkeld. Zie je iets geks in het programma?
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Vier kernen, één Hart
Ons programma in het kort
Onze inwoners zijn het hart van onze gemeente. Daarom willen wij wonen, leven en werken in
Gooise Meren voor jullie zo prettig mogelijk maken en houden. Jullie maken immers onze gemeente en zijn dus bepalend in de keuzes die we maken. De afgelopen vier jaar hebben we ons met hart
en niet is voltooid. We willen daarom samen met jullie – onze lokale ogen en oren – blijven werken
aan het verbeteren van de kwaliteit van onze leefomgeving. Een stem voor Hart is immers een
stem die ziel voor jullie ingezet. Als onderdeel van het lokale bestuur hebben we gemerkt dat onze
aanwezigheid een duidelijke omslag teweeg heeft gebracht. Een omslag die nog steeds gaande is
en dus nog lang het lokale belang vooropstelt. En dat voelt goed.

Voel je thuis

Steeds meer mensen dromen ervan om in één van onze prachtige kernen te wonen. Iedereen is
wat ons betreft welkom, maar we willen allereerst onze eigen jeugd, gezinnen en senioren de
ruimte geven een passend nieuw of ander thuis te vinden. En natuurlijk is het belangrijk dat jullie daarover kunnen meepraten, of je nu ergens gaat wonen of nieuwe buren mag verwelkomen.
Gelukkig worden er voor het eerst sinds lange tijd weer sociale woningen opgeleverd. Ook worden
afspraken gemaakt met corporaties en marktpartijen om versnelde bouw van betaalbare sociale
en middeldure woningen te realiseren.

Voel je verbonden

Onze (culturele) verenigingen zijn bepalend voor de sociale samenhang in onze kernen, wijken en
buurten. Want of je nu je jeugdige talent wilt ontwikkelen of wat minder eenzaam van je pensioen
wilt genieten, verenigingen zijn er voor iedereen. Een vereniging organiseren, is echter veel werk.
Verenigingen weten gelukkig heel goed wat ze hiervoor nodig hebben. Veel kunnen ze zelf, maar
voor sommige dingen moeten ze kunnen rekenen op steun van de gemeente. Door hen te helpen,
houden ze meer tijd over voor inhoud en uitvoering. Dit zorgt er niet alleen voor dat verenigingen
meer met leuke dingen bezig kunnen zijn, het biedt ook alle andere inwoners van Gooise Meren de
mogelijkheid om optimaal te genieten van wat onze verenigingen te bieden hebben.

Voel je jong

Hart voor BNM praat niet over de jeugd maar met de jeugd. Zo stellen jullie ons regelmatig de
vraag of we eigen plekken voor jullie kunnen creëren waar je fijn kunt rondhangen, sporten of
feesten. De laatste tientallen jaren zijn veel van deze plekken verdwenen. Het zal lastig worden om
deze plekken terug te brengen, maar samen met jullie en initiatieven als Stad Gooise Meren gaan
we onderzoeken welke alternatieve of nieuwe mogelijkheden er zijn.

Voel je veilig

Iedereen ervaart weleens overlast. Toch horen we dat in sommige wijken overlast door met name
drank- en drugsgebruik of -handel steeds verder toeneemt. Wat ons betreft is het dan ook tijd om
hier nu echt eens serieus werk van te maken. Net als van verkeersonveilige situaties. Want of je nu
’s avonds laat thuiskomt of ’s ochtends vroeg je kinderen naar school brengt, je wilt altijd veilig over
straat kunnen.
Benieuwd hoe je je bij de rest van ons programma voelt? Wij overtuigen je graag met onze
hartenkreten
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Onze Hartenkreten
De belangrijkste 12 uitgangspunten van ons verkiezingsprogramma hebben wij samengevat in de
Hartenkreten. Hiermee geven we kort en overzichtelijk per thema weer waar wij ons de komende
periode in elk geval hard voor gaan maken.

1. Wonen: een thuis is waar je hart ligt

Huizen en appartementen zijn om in te wonen, niet om mee te speculeren. Om wonen toegankelijk en bereikbaar te maken, willen we dan ook dat er nog meer sociale en betaalbare woningen
bij komen, zowel huur als koop. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor lokale woningzoekenden.
Gelukkig wordt hier langzaamaan een begin mee gemaakt, bijvoorbeeld met de woningen op de
Bredius in Muiden. We zijn er echter nog lang niet. Omdat we liever geen huizen bouwen in onze
natuurgebieden, moeten we op de locaties die we wel kunnen ontwikkelen eerlijk en slim te werk
gaan. Zowel bij grote woningbouwprojecten zetten we daarom in op het bouwen van zowel sociale, middeldure als dure woningen. Wij willen dat in ieder geval bij de eerste toewijzing van een
woning lokale woningzoekenden voorrang krijgen.

Onze doelen in het kort:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dankzij Hart voor BNM hanteert de gemeente nu de 1/3-norm. Dat betekent dat een derde
van alle nieuw te bouwen woningen sociale woningen moeten zijn. Wij willen nu een stap
verder gaan, door te zorgen dat in plaats van het aantal woningen, het aantal vierkante
meters dat we verdelen over sociaal, middelduur en duur leidend wordt. Dat betekent
dat een bouwproject van 1000 m2, niet meer wordt verdeeld in bijvoorbeeld 2 sociale,
2 middeldure en 2 dure woningen, zoals dat nu het geval is. In plaats daarvan wordt
333 m2 woonoppervlakte sociaal, 333 m2 middelduur, en 333 m2 duur. Daarmee wordt niet
alleen het aantal betaalbare woningen groter, ook de oppervlakte van de sociale woningen
gaat omhoog – groter bouwen is immers goedkoper dan kleiner bouwen
Intensiever samenwerken met woningbouwcorporaties en particuliere vastgoedeigenaren
om zo meer (sociale)huur- en goedkope koopwoningen te realiseren
Leegstaand vastgoed actief herbestemmen naar een woonbestemming
Doorstroming bevorderen, met name bij senioren, bijvoorbeeld door verhuisvergoedingen
in te zetten en de huurprijs van je huidige woning mee te kunnen nemen naar een nieuwe
woning, zodat je niet duurder uit bent terwijl je kleiner gaat wonen
Bovenop de 1/3-norm willen wij dat een percentage woningen gereserveerd wordt voor
wonen met een zorgbehoefte
Bij alle nieuwbouwprojecten moet een afsluitbare fietsenstalling voor bewoners worden
ingericht. Dit stimuleert het gebruik van de fiets, juist voor woonprojecten waar autoparkeren een probleem is
Lokale woningzoekenden krijgen voorrang bij de toewijzing van een corporatiewoning.
Maar ook bij verhuur- en verkooptrajecten buiten de corporaties om willen we lokale
toewijzing stimuleren. Zo willen we verkopers aanmoedigen lokale woningzoekenden
voorrang te geven op de aankoop op basis van gunning. Om te onderzoeken hoe deze en
andere ideeën gedragen worden onder woning(ver)huurders, -bezitters en -zoekenden,
willen we een woningcongres organiseren
Commerciële partijen die betaalbare en middeldure woningen realiseren, moeten aan
dezelfde voorwaarden voldoen als woningcorporaties
Betaalbare huurwoningen brengen we bij voorkeur in beheer bij woningcorporaties.
Meer bouwen naar behoefte en doelgroep, bijvoorbeeld voor jongeren en starters, maar
ook voor doorstromende senioren in het duurdere segment
We zien graag meer huurdersverenigingen en stimuleren huurders zich hierbij aan te
sluiten of een vereniging op te richten
We vragen woningbouwcorporaties nog meer in te zetten op het verduurzamen van hun
woningen
We bouwen zoveel mogelijk circulair, modulair en CO2-neutraal of -vrij
Energiearmoede heeft onze aandacht. We helpen mensen die de energierekening,
ondanks normaal gebruik, niet meer kunnen betalen
Geen hoogbouw, tenzij er geen andere optie is en alleen als het ontwerp past in de
omgeving en rekening houdt met cultureel erfgoed
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		“Onze gemeente heeft landelijk gezien een duur imago. Toch wil ik wonen in Gooise
		
Meren bereikbaar maken voor iedereen, ongeacht portemonnee. Daarom blijf ik me
		
inzetten voor meer sociale en betaalbare woningen en de doorstroming verbeteren.
		
Zodat er geen Gooise Meerders uit de gemeente moeten verhuizen als ze dat niet willen.”
		Nico Schimmel, wethouder

2. Eigenheid: hart en ziel voor elke kern

Naarden, Muiden, Muiderberg en Bussum; elke kern is uniek, heeft eigen gebruiken en gewoontes
en een eigen identiteit die gezien en gehoord mag worden. In het verleden hebben wij daarom
gestreden voor de zelfstandigheid van de kern Bussum. Ondanks dat we nu één gemeente zijn en
nauw samenwerken in de regio, blijft de lokale identiteit van elke kern wat ons betreft leidend. Wij
willen dan ook geen verdere fusies en dus ook zeker geen Gooistad.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•
•
•
•

Alle kernen, wijken en buurten krijgen evenveel aandacht, of ze nu een bewonersplatform,
wijk-, dorps- of stadsraad hebben of niet. Als je dat wil, kan je meepraten over jouw straat,
wijk of buurt
De afstand tussen de gemeente en inwoners moet kleiner worden. Daarom willen we sa
men met jullie werken aan het verbeteren van de kwaliteit van je eigen omgeving. Bijvoor
beeld op het gebied van groen, (verkeers)veiligheid en sociale samenhang
We investeren verder in onze relaties met lokale organisaties en verenigingen, zodat we
samen tot nieuwe initiatieven en goed beleid kunnen komen
Ontwikkelingen van industrie of bedrijvigheid mogen niet ten koste gaan van de leefbaar
heid in de wijken
Monumentale en beeldbepalende panden zijn belangrijk en moeten we koesteren. Daar
om zetten we in op optimaal behoud en bescherming van deze panden. Ook willen we een
algeheel sloopverbod voor vooroorlogse gebouwen, tenzij de gemeenteraad hier expliciet
toestemming voor geeft
De regels van de Welstandnota 2019 over passende nieuwbouw en uitbreidingen binnen
beschermd dorpsgezicht, moeten beter worden gehandhaafd. Om scenario’s zoals bij de
Villa Eikenhof (Jo Bonger) of de J.J. Verhulstlaan in de toekomst te voorkomen, moet de
welstandscommissie (CRK&E) verplicht gebruik maken van de deskundigheid van erfgoed
stichtingen zoals Bond Heemschut
Iedereen moet kunnen meedoen. We zorgen er dan ook voor dat alle plekken in de open
bare ruimte (van onze centra), zoals bushaltes, pleinen, trottoirs en gebouwen voor ieder
een toegankelijk zijn

		
		
		

“Er zijn zoveel bijzondere dingen in onze gemeente die het beschermen waard zijn.
Vanuit elke kern horen we mooie verhalen over bijzondere gebouwen, bomen of
tradities en dat moeten we koesteren en behouden!”

		Henriette Schimmel, steunfractielid

3. Verkeer: met een gerust hart over straat

Verkeersveiligheid komt in gesprekken met wijken en buurten steeds terug als een belangrijk thema. We horen vaak dat jullie je zorgen maken over schoolroutes, sluipverkeer en de hoeveelheid
en snelheid van de auto’s die door onze straten rijden. Wij willen daarom voorrang geven aan het
verbeteren van de verkeersveiligheid.

Onze doelen in het kort:

•
•

Meer geld vrijmaken voor verkeersveiligheid
Een veilige verkeerssituatie maken we samen. Daarom spreken we mensen aan op hun
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gedrag en grijpen we - waar nodig - in. Kinderen én volwassenen die zonder licht fietsen in
het donker, worden vaker beboet. Ook scholen sporen we aan ouders en kinderen aan te
spreken op onveilig verkeersgedrag
Meer brede, geasfalteerde en vrijliggende fietspaden
De problemen met het stallen van fietsen bij de stations Naarden-Bussum en Bussum Zuid
moeten worden opgelost
Wijken en buurten worden alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Sluip- en door
gaand vrachtverkeer horen niet in woonwijken thuis
Als je wilt of moet reizen zonder auto, kun je snel en comfortabel kiezen voor het openbaar
vervoer of deelmobiliteit
De bereikbaarheid van zorgcentra, zoals MC Ter Gooi, vanuit verder liggende kernen als
Naarden, Muiderberg en Muiden moet beter. Alternatieven voor het ov, zoals WMO-vervoer
of ‘Automaatje’ moeten meer onder de aandacht worden gebracht
Samen met buurten en straten pakken we lokale verkeersknelpunten aan
Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen alleen doorgaan als de parkeerdruk het aankan
Schoolzones en -routes richten we samen met ouders en scholen verkeersveilig in
Er komt geen betaald parkeren bij P+R in Bussum Zuid
Gebieden worden pas autoluw als er voldoende parkeervoorzieningen in de omgeving zijn
ingericht om deze overgang op te vangen
We laten zo snel als dat kan alleen elektrische, waterstof- of andere emissievrije transportvoertuigen in onze kernen toe, dus geen dieselvrachtwagens meer. Daarbij willen we
ook druk zetten op de provincie, die gaat over het openbaar vervoer. Wat ons betreft wordt
dat namelijk ook zo snel mogelijk emissievrij in onze gemeentekernen
Elektrisch laden maken we makkelijker, toegankelijker en slimmer

		“Veilig over straat kunnen zou natuurlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Of je
		
nu met je kinderen naar school loopt, met je rollator richting de supermarkt gaat of
een fijne wandeling maakt. Er valt nog een hoop te verbeteren om deze vanzelf		
sprekendheid een realiteit te maken.”
		

Marieke le Noble-Visser, fractievoorzitter

4. Veiligheid: gaat ons aan het hart

Bij een onveilig gevoel of onveilige situatie mag je niet alleen staan. Daarom willen wij het makkelijker maken om problemen te melden en hulp te krijgen, ook als er geen acute dreiging is. Ook
overlast kan het leven in een straat, buurt of wijk immers flink verzieken. Wij staan voor een actieve
en doelgerichte aanpak van alle vormen van overlast. Zo worden vervelende en onveilige situaties
sneller aangepakt en kunnen we voorkomen dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•

Onveilige situaties of overlast (anoniem) melden moet makkelijker worden. Je moet altijd
weten bij wie je terecht kunt, waar en wanneer er ook iets gebeurt
Wij helpen je als je samen met buren uit je straat of wijk de veiligheid van jullie omgeving
wilt verbeteren
Overlast van bijvoorbeeld drugs dealen nemen wij serieus. Om dit op te lossen zorgen we
dat er preventief én handhavend wordt opgetreden
We doen mee aan regionale samenwerkingen die woning- en auto-inbraken proberen te
voorkomen
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5. Kunst, cultuur en sport: je hart verliezen aan mooie dingen

Kunst en cultuur zijn van wezenlijk belang voor ons welzijn. Kunst inspireert en werkt als een
aanjager van maatschappelijke, culturele en economische groei. Non profit podia zijn vanwege de onderscheidende kwaliteit van groot belang naast commerciële podia. Zij zorgen voor de
verscheidenheid van het cultuuraanbod in onze gemeente, en verdienen daarom meer aandacht.
Culturele verenigingen die jongeren muzikale vaardigheden aanleren, laten beleven en uitvoeren,
spelen een belangrijke rol wat betreft zelfontplooiing, identiteitsvorming, welzijn en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling.
Wat ons betreft stimuleren en faciliteren we de aanwezige creativiteit in onze kernen en verenigingen dan ook volop. Sterker nog, wij zien het als een kerntaak van de gemeente onze culturele
waarden te beschermen en het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Want of je nu een toptalent bent, of gewoon een liefhebber, in Gooise Meren moet er van alles te ontdekken en te beleven
zijn op het gebied van muziek, kunst, cultuur en sport.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultuuronderwijs en culturele vaardigheden op basis- en middelbare scholen invoeren
of verder verstevigen
Kunst- en cultuurbeleving, onder andere op de podia, een speerpunt maken van
Gooise Meren Marketing
Structurele steun voor de culturele verenigingen en stichtingen van onze gemeente
Samenwerken met culturele stichtingen als Stichting Jubal om projecten zoals ‘Instrument
in de Klas’ beschikbaar te maken voor basisscholen
We ondersteunen verenigingen en instellingen die jong en oud samenbrengen door actief
muziek maken en beleven
Zorgen voor een podium en veilige uitgaansplek voor tieners en creativiteitscentrum als
preventieve jeugdprojecten
Maatschappelijke organisaties als Versa Welzijn en de Bibliotheek Gooi blijvend onder
steunen, en oproepen om culturele instellingen en verenigingen in te zetten bij hun
sociaal-maatschappelijk werk
Cultuurcoaches inzetten naast de buurtsportcoaches
Ook onze sportverenigingen zijn belangrijk, zowel voor onze gezondheid als voor ons
sociale welzijn. We blijven ook deze verenigingen steunen

		
		
		
		

“Los van mijn zorg betreffende de stijgende vergrijzing in onze gemeente en de door
stroming op woongebied, liggen vanuit mijn multimediale vakgebied en jarenlange
expertise, cultuur, economie en sport mij het dichtst aan het hart. Speciaal op deze
terreinen denk ik bij Hart voor BNM een belangrijk aandeel te kunnen leveren voor de
toekomst van onze mooie gemeente in het Hart van het Gooi!

		

Andreas van der Schaaf, raadslid

6. Natuur en duurzaamheid: het groene hart van het Gooi

Gooise Meren is een gemeente met veel groen en water. Samen koesteren we deze mooie natuur,
die we natuurlijk graag willen beschermen en behouden. Biodiversiteit, klimaatbestendigheid en
de recreatieve functie van ons groen en water vinden we belangrijk voor de leefbaarheid van onze
kernen. Daarom gaan we mee met duurzame ontwikkelingen zoals warmtepompen of waterstof,
maar we hoeven niet altijd voorop te lopen. We ondersteunen inwoners en ondernemers die willen
verduurzamen, kiezen voor behoud van groen waar dat kan en stimuleren het gebruik van de fiets
en elektrisch rijden. Ook maken we het voor jullie makkelijker om zelf bij te dragen aan het behoud
van ons groen. We krijgen namelijk vaak signalen van inwoners dat ze willen helpen bij het onderhouden van groen in hun straat of wijk, maar dat ze niet goed weten hoe dit moet en of het wel
mag van de gemeente. Wij willen dat jullie hier met de gemeente heldere afspraken over kunnen
maken. De gemeente biedt dan de benodigde kennis, expertise en nieuwe aanplant en jullie houden de gebieden netjes bij. En omdat jullie hierdoor al intensiever contact hebben met de gemeente, wordt het ook makkelijker om vragen of wensen met betrekking tot het groot onderhoud

Verkiezingsprogramma Hart voor BNM - Verkiezingen 2022

7

door te geven. De gemeentedienst kan deze werkzaamheden dan sneller en beter
voor jullie buurt uitvoeren.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•

Als je je huis wilt verduurzamen, helpen we je. Samen met initiatieven als WattNu bekijken
we de mogelijkheden, ook als je in een monument woont of onderneemt
Zonnepanelen komen eerst op alle beschikbare daken. We willen liever geen zonne- of
windmolenparken in onze gemeente
We investeren in het groen van onze gemeente. Waardevolle bomen en cultuurhistorische
parken beschermen we door ze bijvoorbeeld een monumentale status toe te kennen
We onderhouden ons groen en de openbare ruimte zorgvuldig. Waar het kan en gewenst
is, doen we dit samen met inwoners en ondernemers

7. Economie: hart voor de zaak

Wij zijn trots op onze horeca, onze winkeliers, maar natuurlijk ook op onze bouwers, dienstverleners en alle andere ondernemers. Lokaal kopen willen wij daarom stimuleren. Goed bereikbare,
veilige, groene en toegankelijke winkelgebieden en bedrijventerreinen zorgen ervoor dat wij lokaal
levensvatbaar blijven. Wonen, werken, ondernemen en recreëren gaan immers hand in hand.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•
•

Winkelleegstand gaan we actief tegen
Opdrachten vanuit de gemeente moeten zoveel mogelijk worden verstrekt aan lokale
ondernemers
De gemeente moet ondernemers die zorgen voor een levendig centrum in de kernen
behouden en aantrekken
Een ondernemersloket realiseren voor specifieke ondernemersvragen en -problemen
Het huidige, ruimhartige terrassenbeleid zetten we voort

“Onze ondernemers zorgen voor levendigheid en diversiteit in het horeca- en
winkelaanbod van onze centra. Het wegjaageffect van lege winkelpanden moeten we
		
stoppen door deze een andere bestemming te geven als ze al langer niet verhuurd
		
zijn. Zo houden we onze centra aantrekkelijk voor bezoekers van binnen en buiten
		de gemeente.”
		Floor Elderman, raadslid

8. Zorg: het hart op de goede plek

Iedereen mag rekenen op goede zorg die dichtbij en snel beschikbaar is. Ongeacht je zorgvraag,
leeftijd, afkomst of portemonnee. Heb je hulp nodig, dan staat de gemeente voor je klaar. Met al je
vragen kun je bij één toegankelijk loket terecht. Zo zorgen we voor helderheid en duidelijkheid in
het zorgaanbod en blijven we alert op de kosten die wij maken bij het inkopen van zorg.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•
•
•
•

Een regionaal zorgcentrum voor de regio Gooi-Noord als ziekenhuis MC ter Gooi volledig
naar Hilversum verhuist. Dit kan bijvoorbeeld op het Crailo-terrein komen of bij het
Naarderheem
Actiever beleid om alcohol- en drugsproblematiek onder scholieren te voorkomen.
Dit beleid stellen we samen met leerlingen, scholen en ouders op
Jongeren, ouders en instellingen ondersteunen bij het maken van keuzes voor de toekomst
Eén toegankelijk zorgloket inrichten bij de gemeente voor al je vragen
Investeren in preventie en in het beter begeleiden van mensen met een hulpvraag
We stimuleren mobiliteit, fysieke en mentale recreatie en meer bewegen onder alle inwoners
Groeiende eenzaamheid onder ouderen is een aandachtspunt. Daarom zijn wij voorstander
van initiatieven voor ouderen die meer onderling contact, nabijheid van zorg en veiligheid
mogelijk maken
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“De gemeente heeft steeds meer zorgtaken toegewezen gekregen. De afgelopen tijd
is gebleken dat deze taken lang niet altijd gemakkelijk uit te voeren waren. Ik zet me
ervoor in dat we de persoonlijke en menselijke benadering van mensen die onze hulp
nodig hebben niet uit het oog verliezen, ondanks de grote hoeveelheid werk.”
Barbro van der Ham, raadslid

9. In de buurt: in het oog, in het hart

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ook de kleine dingen. Daarom stimuleren wij kleine, lokale initiatieven, die groot verschil kunnen maken. Zoals ontmoetingen tussen jongere en oudere inwoners,
straat- en wijkfestiviteiten en andere sociale activiteiten van bijvoorbeeld onze lokale verenigingen
en organisaties.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•
•
•

Buurtcentra en bibliotheken zijn belangrijk en blijven zoveel mogelijk behouden
De bibliotheek in Bussum is toe aan een opknapbeurt
Buurtsportcoaches en cultuurcoaches zorgen ervoor dat enthousiastelingen doorstromen
naar lokale verenigingen voor het beoefenen van sport en culturele activiteiten
Het ophalen van oud papier door verenigingen moet behouden blijven. Staat regionaal
beleid ons daarbij in de weg, dan moet er een toekomstbestendig alternatief komen
Kleine initiatieven worden makkelijk, snel en ruimhartig vergund
(Oudere) mensen die kampen met gevoelens van eenzaamheid moeten in hun buurt ge
makkelijk aansluiting kunnen vinden bij anderen, bij leuke initiatieven of lokale activiteiten.
Wie er niet goed zelfstandig op uit kan, maar dit wel wil, wordt geholpen

10. Meepraten: laat je hart spreken

Meepraten over jouw wijk, leefomgeving en toekomstige veranderingen in de gemeente is voor
veel van jullie belangrijk. Toch lukt dat nog niet altijd even goed. Daarom moet het makkelijker
worden om te weten wat er in jouw omgeving speelt, hoe je daarbij mee kan praten en wat de volgende stappen zijn in een project of ontwikkeling. De gemeente moet transparant communiceren
en betrokkenen vroegtijdig informeren.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kernen, wijken en buurten krijgen evenveel aandacht, of ze nu een bewonersplatform,
wijk-, dorps- of stadsraad hebben of niet. Als je dat wil, kan je meepraten over jouw straat,
wijk of buurt
De gemeente informeert je in een vroeg stadium over mogelijke ontwikkelingen in de
buurt. Inwoners, belanghebbenden en projectontwikkelaars worden door de gemeente op
dezelfde manier gefaciliteerd. Iedereen krijgt dus dezelfde informatie over het project en
over de procedures
Overal waar het kan, pakken we projecten samen met inwoners aan
Raadsbesluiten en toezeggingen uit het verleden worden gerespecteerd
De belangen van jullie als inwoners staan bij nieuw beleid voorop. Economische, toeristische of recreatieve ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de leefbaarheid
De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om een vergunning voor
een dakkapel, uitbouw of andere kleine verbouwing te krijgen. De doorlooptijd is kort
Het inzetten van ‘een omgevingstafel’ is niet genoeg om inwoners echt mee te laten
praten. Er zijn meer mogelijkheden nodig om dat wel goed te doen
Projecten moeten meteen starten met een inspraakmogelijkheid. Nu kun je vaak pas
halverwege een ontwikkeling meepraten. Om dit direct goed te regelen, moeten er duide
lijke richtlijnen komen. Ook willen we dat er bij elk project met een checklist wordt gewerkt
door de projectleider(s), of dit nu ambtenaren zijn of ontwikkelaars, zodat er altijd een duidelijk,
transparant en open inspraakproces plaatsvind
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•

De gemeente moet de leiding terugnemen bij het organiseren van inspraak- en participatiemogelijkheden bij projecten waar de gemeente een aandeel in heeft. Nu is de
projectontwikkelaar verantwoordelijk

		
		
		

“Inwoners laten meedenken en -praten doe je niet voor de bühne. Mensen weten heel
goed wat wel en niet goed werkt in hun omgeving, welke struikelblokken je tegen
komt bij een ontwikkeling en waar juist kansen liggen. Gemeenten voelen soms angst,
maar benutten onvoldoende de kennis, kunde en welwillendheid van hun inwoners.”

		Mariëlle Veldhuis, kandidaat raadslid

11. Financiën en regionale samenwerking: het hart op de knip

Goed financieel beheer van gemeenschapsgeld is in het belang van ons allemaal. Het geld dat de
gemeente uitgeeft, wordt immers ook deels door jullie als inwoners en ondernemers opgebracht.
Door voorzichtig en doelmatig om te gaan met investeringen en uitgaven zorgen we ervoor dat
er geen grote lastenverzwaring nodig is. Goed financieel beheer betekent wel dat het nodig is om
keuzes te maken tussen wat noodzakelijk is en wat gewenst is. Samenwerkingen binnen de regio
of met andere gemeenten willen we altijd toetsen aan kwaliteit en kosten. Aantoonbare meerwaarde voor jullie als inwoners is hierbij een voorwaarde – we doen het lokaal als het kan en regionaal
als het moet.

Onze doelen in het kort:

•
•
•
•
•
•

Geen woonlastenverhoging
Nieuwe projecten, investeringen en overhead in de regio bekijken we kritisch
Oplopende kosten in de openbare ruimte en bij het groen willen we beperken, zonder dat
we aan kwaliteit inboeten
Geen nieuwe fusies
Geen grote financiële risico’s meer met (bouw)projecten
We willen de mogelijkheid onderzoeken om toeristenbelasting te heffen op schepen van
buiten onze gemeente die in onze wateren liggen. Zo kunnen we een ligplaats voor een
boot toegankelijker maken voor onze eigen inwoners

		
		

“Een gedegen financieel beleid en een sluitende begroting zijn de basis van een
betrouwbare overheid, ook lokaal. Soms liggen ambities en realistische mogelijkheden ver uit elkaar. Ik probeer ervoor te waken dat we niets beloven dat we niet
waar kunnen maken.”

		

Richard de Rooy, raadslid

12. Dienstverlening: het helpende hart

De lokale overheid moet betrouwbaar zijn en altijd vanuit het belang van de eigen inwoners handelen. Daar hoort eerlijk en begrijpelijk beleid bij. Als je iets wilt melden bij de gemeente, moet
je dat gemakkelijk kunnen doen. Vragen die je stelt, bijvoorbeeld over vergunningen of sociale
voorzieningen, moeten snel en in één keer goed beantwoord worden. De gemeente is transparant,
open en betrouwbaar. Iedereen krijgt dezelfde informatie en we houden ons aan afspraken die in
het verleden gemaakt zijn.

Onze doelen in het kort:

•
•

Er komt één systeem waarin je gemakkelijk iets kunt melden of aanvragen en waarin je
ook de afhandeling kunt volgen
Er blijven loketten op het gemeentehuis waar je fysiek je zaken kunt regelen. Of je nu een
rijbewijs wilt aanvragen, iets wilt weten over een vergunning of een vraag hebt over zorg
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•
•
•
•
•

of een uitkering. Deze loketten zijn minimaal 1x per week zonder afspraak te bezoeken.
Voor spoedaanvragen kun je altijd meteen, zonder afspraak, terecht
Het uitgangspunt is: digitaal waar het kan en fysiek waar het moet
De afvaldienstverlening blijft op peil. Er verandert dus niets aan hoe vaak je vuilnis wordt
opgehaald
We schaffen de PMD-bak zo snel mogelijk af, nu blijkt dat de kwaliteit en kosten van na
scheiding op z’n minst vergelijkbaar zijn
Rommel die vaak rondom vuilcontainers staat, wordt beter en vaker opgeruimd
Nieuwe vuilcontainers of glasbakken worden alleen geplaatst na overleg met direct om

Vier kernen, één Hart
Ondanks dat Gooise Meren nu al een tijdje bestaat, voelen de meeste inwoners zich geen Gooise
Meerder. Je woont immers in Naarden, Muiden, Muiderberg of Bussum en vindt de ontwikkelingen
of veranderingen in jouw kern wellicht net iets interessanter dan in de andere kern. Daarom hebben we hieronder per kern uitgelicht waar wij ons voor zullen inzetten.

Bussum - Centrum

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het centrum moet een aantrekkelijke plek zijn om te wonen en te winkelen; gezellig, groen,
veilig en goed onderhouden. Ons hart gaat uit naar een groen centrum waar beleven,
winkelen, verblijven en wonen centraal staan. Daarbij past een situatie met zo min mogelijk
(gemotoriseerd) verkeer, zonder dat de bereikbaarheid wordt aangetast
De gevel van het gebouw ‘de Vonk’ aan de kop van de Nassaulaan willen we behouden.
Het pand krijgt wat ons betreft een maatschappelijke invulling
De nieuwbouw van de Olmengarage is belangrijk voor de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van het centrum. Naast bezoekers moeten hier ook ondernemers en be
woners kunnen (fiets)parkeren, zodat er in het centrum meer ruimte komt voor groen en
bezoekers
De groene parkachtige sfeer van het nieuwe Mariënburg trekken we door in de rest van het
centrum
De (verkeers)inrichting van belangrijke centrumplekken, zoals het Veerplein, de Veerstraat
en de Brinklaan pakken we in overleg met jullie aan
We blijven ons inzetten voor woningbouw op het Scapino-terrein
Parkeermogelijkheden onder het Wilhelmina-plantsoen willen we onderzoeken
Wij zijn blij met het verkeersbesluit over de Kapelstraat, waarbij de straat op gezette tijden
is afgesloten voor verkeer
De GAD-vrachtwagens moeten verdwijnen van het industrieterrein de Vaart, zodat deze
niet steeds door het centrum hoeven te rijden om de achterliggende wijken in te gaan

		
“Als echte centrumbewoner geniet ik enorm van de diversiteit aan mensen die hier
		
wonen en ondernemen. Het Bussumse centrum begint langzaamaan weer wat meer
		te bruisen. De komende jaren gaan we dat wat mij betreft alleen maar verder versterken.”
		Herman Rijnveld, raadslid

Bussum - WesterEng, Laarderweg-kwartier en Brinklaan-Zuid

•
•
•
•

In de WesterEng, het Laarderweg-kwartier en Brinklaan-Zuid verminderen we de hoeveelheid auto’s en verlagen we de maximale snelheid
Verenigingen die hun activiteiten in de Vijos- en Scala-gebouwen organiseren gaan we
versterken
Parkeren rond de Uitwijk, Nijverheidswerf en Laarderweg pakken we aan
Parkeren bij station Bussum Zuid blijft gratis

Bussum - OosterEng

•

Inwoners gaan we meer en beter betrekken bij ontwikkelingen in de wijk zoals bij de
plannen rondom de Verlosserkerk, het winkelcentrum Koekoeklaan en de nieuwbouw bij
de Gooise Warande
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•
•

De duurzame wijk Crailo gaan we verder ontwikkelen, waarbij we oog hebben voor
de invloed van Crailo op omliggende wijken
Er is een te hoge parkeerdruk in de wijk, ook op haal- en brenglocaties zoals de
Julianaschool

Bussum - Godelindebuurt, Huizerweg en Bredius

•
•
•
•

Veel straten en panden in deze wijk hebben een bijzondere uitstraling en grote culturele,
architectuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappe¬lijke waarde. Daarom willen
wij dit gebied beschermen
In de Godelindebuurt, rond de Huizerweg en in de Bredius willen we het sluipverkeer
terugdringen en werken aan veilige schoolroutes
We hebben speciale aandacht voor het monumentaal groen van het Bilderdijkpark en
Het Mouwtje
De Brinklaan-Noord moet veiliger en bij voorkeur autoluw worden gemaakt

Bussum - Het Spiegel

•
•
•

Het Spiegel is een beschermd dorpsgezicht met een bijzondere uitstraling en grote
culturele, architectuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappe¬lijke waarde.
Daarom willen wij dit gebied, met zijn parkachtige karakter en unieke bebouwing, beschermen
Nadenken over de bouw van het nieuwe Montessorilyceum en de ontwikkeling van de
Emmalocaties doen we samen met omwonenden, erfgoedstichtingen en andere specialisten
De verkeersveiligheid rondom de scholen, schoolroutes en richting de sportvelden
pakken we aan

Naarden - Parkwijk

•
•
•
•
•

Samen met inwoners gaan we aan de slag om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te
verbeteren
Het rijk aanwezige groen en water in de wijk moet blijvend onderhouden worden, waar
mogelijk samen de inwoners
Wij zijn trots op de onlangs geopende opleiding van het Opleidingsbedrijf Bouw- en
Installatiemensen in Parkwijk. Hier kunnen ambitieuze jongeren uit onze regio een
technisch vak leren
De schoolroutes en de routes richting de sportvelden gaan we veiliger inrichten
Ook bij straten met een verkeersprobleem zoals de Thorbeckelaan en de kruising bij de
Albrechtlaan verbeteren we de veiligheid

Naarden – Rembrandt- en Componistenkwartier

•
•
•

In het Rembrandt- en Componistenkwartier staan verschillende grote bouwprojecten
gepland, zoals bij de Borgronden, de Jan ter Gouwweg en rondom het gebied Naarderheem. Rondom deze projecten willen wij goed in gesprek blijven met alle betrokkenen
We zoeken naar extra mogelijkheden om het verkeer dat over de Huizerstraatweg en de
Amersfoortsestraatweg rijdt te verminderen, bijvoorbeeld door de op- en afrit bij Givaudan
te gebruiken.
In overleg met omwonenden en gebruikers werken we aan oplossingen voor veilige fiets
routes, en het parkeren rond de sportvelden

Naarden-Vesting

•
•
•

De historische vesting Naarden is een woonkern met veel economische en toeristische
activiteit. Samen met het bewonersplatform en andere partners willen wij de leefbaarheid
in de Vesting verbeteren. Zo willen we sluipverkeer en toeristenparkeren in de vesting
verminderen
In overleg met ondernemers en inwoners bekijken we of we de vergrote terrassen (deels)
in stand kunnen houden
Wij zijn blij met het initiatief ‘Huis van de Stad’, waarmee inwoners invulling hebben
gegeven aan het historische stadhuis en de samenwerking die daarbij is gezocht met
Podium deMess en Bij Andreas

Verkiezingsprogramma Hart voor BNM - Verkiezingen 2022

12

•
•

We vragen de politie vaker en harder op te treden tegen overlast van drugscriminaliteit en
-handel in Naarden-Vesting, bijvoorbeeld op Nieuw Molen
De parkeerplaats Nieuw Molen wordt een bewaakte parkeerplaats

Naarden - Tuindorp Keverdijk/Vierhoven

•
•
•
•
•
•
•
•

Het plan Revitalisatie Keverdijk moet zo snel mogelijk worden uitgevoerd, waarbij wij het
accent leggen op vergroening en het beperken van verkeersoverlast
De Burgemeester Visserlaan, de Keverdijk en de Vaartweg moeten verkeersveiliger worden
ingericht. Dat betekent minder verkeer, en een lagere snelheid
Drugsdealen in de wijk moet worden aangepakt
Het MFC De Plataan gaan we samen met inwoners verder vormgeven.
Met de verenigingen in de Sprong, zoals muziekvendel Nardinc, willen wij graag werken
aan het versterken van hun activiteiten
Voor de achterlaatlocatie van de bibliotheek aan de Van Limburg Stirumlaan moet snel een
nieuwe bestemming komen, zodat langdurige leegstand wordt voorkomen. Samen met
het buurtplatform en de omwonenden gaan we hierover in gesprek
De industriegebieden Gooimeer Noord en Zuid vormen belangrijke economische pijlers.
Over het nieuwe bestemmingsplan zullen we, in overleg met het bestuur van de FIN,
goede afspraken maken die rekening houden met de bestaande situatie en de (nieuw)
benodigde vergunningen. Het gebied dat is vrijgekomen na de sloop van de Energieweg 1
kan ontwikkeld worden tot havenkom
De nieuwe praalwagenloods van de Vestingnarren is wat ons betreft in 2022 een realiteit

Naarden – Buitengebied en Naarderbos

•
•
•

De verkeersveiligheid in de buitengebieden van de kern Naarden moet worden verbeterd.
Hardrijders en wegpiraten pakken we aan
Het groene karakter, de mooie natuur en rust van de buitengebieden zijn en blijven
kernachtig
Geluidsproblematiek die wordt veroorzaakt door onder meer de snelweg nemen we
serieus. Een (zonne)geluidswal moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden

Muiderberg

•
•
•
•
•
•
•

Samen met de inwoners en de Dorpsraad starten we met de invulling van het woonprogramma op de achterlaatlocaties van de basisscholen. Onze aandacht gaat daarbij uit naar
betaalbare woonruimte voor bijvoorbeeld jeugd en senioren
Met het oog op de bereikbaarheid en het behoud van de winkels in het centrum van
Muiderberg gaan we op samen met inwoners en ondernemers op zoek naar een oplossing
voor de parkeerproblematiek
Bij de provincie moet gelobbyd worden voor een verbetering van de bereikbaarheid van
Muiderberg met het openbaar vervoer (bus)
De cultuurhistorische waarden van Muiderberg, zoals de Brink, worden beschermd
De culturele, onderwijs- en sportvoorzieningen, de bibliotheek, de sportvelden en scholen
blijven behouden.
We ondersteunen de versterking van de verenigingen die in Muiderberg actief zijn
Initiatieven die ontstaan uit de samensmelting van het IKC, de Rijver en de kinderopvang
zullen we ondersteunen

Muiden

•
•
•
•

In overleg met inwoners, ondernemers en de Stadsraad ontwikkelen we een integrale
visie op ontsluiting, bereikbaarheid, laden/lossen en parkeren voor heel Muiden. Hierin
nemen we zowel de auto, fiets, wandelaar als watervaarder mee
Er moet meer aandacht komen vanuit de gemeente voor de havenproblematiek en -vraag
stukken in Muiden. De binnenhaven moet in de eerste plaats voor inwoners van Gooise
Meren zijn. Ook moet er een oplossing komen voor de Zeeverkenners, bijvoorbeeld het
Balkengat
De culturele, onderwijs- en sportvoorzieningen, de bibliotheek, de sportvelden
(Brediusgronden) en scholen blijven behouden
We ondersteunen de versterking van de verenigingen die in Muiden actief zijn
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•
•
•
•

Samen met de woningcorporatie, bewonerscommissie, huurdervereniging en bewoners
maken we een plan voor de revitalisatie van Muiden NoordWest. Hierbij hebben we
bijzondere aandacht voor betaalbare woonruimte voor de jeugd en senioren
We creëren meer plekken voor de jeugd en voor ouderen
In overleg met provincie, MRA en de regio realiseren we een veilige oplossing voor de
Mariahoeveweg
We faciliteren een goede aansluiting op het openbaarvervoersknooppunt, ook voor
mindervalide

Wie zijn we?
Gemeentepolitiek vindt niet iedereen interessant. Toch worden er op lokaal niveau een hoop beslissingen genomen waar je elke dag iets van merkt. Het gaat daarbij inderdaad af en toe over een
verkeersbord of een bouwvergunning, maar veel vaker nog gaat het over meer belangrijke zaken,
zoals het vastleggen van bestemmingsplannen, bepalen hoeveel subsidie jouw sport- of muziekvereniging krijgt, het aanpakken van criminaliteit of vastleggen op welke plek en tot hoe laat lokale
ondernemers hun zaak mogen exploiteren. Ook zaken die direct invloed hebben op iemands
persoonlijke leven, zoals de uitvoering van jeugdzorg of de wet maatschappelijke ondersteuning
worden door de gemeente geregeld. Genoeg reden dus om de gemeentepolitiek serieus te nemen. En omdat we tussen alle landelijke partijen de écht lokale stem misten, hebben we in 2014
Hart voor Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg, kortweg Hart voor BNM, opgericht.
Onze leden zijn betrokken, geïnteresseerd en bovenal lokaal geworteld. We weten vaak nog goed
hoe het ‘vroeger’ was, maar veel liever kijken we vooruit naar hoe we onze gezamenlijke toekomst
het beste kunnen vormgeven. Daarbij houden we altijd oog voor het lokale belang en gevoel. Het
unieke karakter van elke kern en haar inwoners proberen we bij al onze afwegingen en beslissingen zoveel mogelijk mee te nemen.
Wij werken vanuit vertrouwen, stellen ons positief en constructief op en zoeken de samenwerking
waar dat kan. En omdat we zelf onderdeel zijn van de gemeenschap die we vertegenwoordigen,
willen we graag dat iedereen ons gewoon persoonlijk kan benaderen. Of je ons nu op straat aanspreekt, op het sportveld of op een terras, we gaan graag met je in gesprek over wat jij belangrijk
vindt in onze gemeente.
Wil je weten welke Hart voor BNM’ers je in jouw buurt kunt tegenkomen? Kijk dan even op onze
website: hartvoorbnm.nl

Wat hebben we onder andere bereikt?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij alle nieuwbouwprojecten wordt minimaal 1/3 van de woningen sociaal
Er geldt een antispeculatiebeding voor woningbouw op de Bredius in Muiden en voor
alle toekomstige nieuwbouwprojecten. Bovendien worden daar 57 sociale huurwoningen
gerealiseerd waarbij inwoners van Gooise Meren voorrang krijgen bij de eerste toewijzing
Inwoners uit Gooise Meren die een sociale huurwoning achterlaten krijgen voorrang bij de
toewijzing van een corporatiewoning
Erkenning voor de overlast van drugsdealproblematiek
Extra geld voor veilige fietsoversteekplaatsen
Betere bescherming van monumentale gebouwen en monumentaal groen
Geen verdere fusies, zoals met Weesp
De afspraak dat wijken zonder bewonersplatform, wijk-, dorps- of stadsraad evenveel
aandacht van de gemeente moeten krijgen
Inwoners moeten zo vroeg mogelijk bij ontwikkelingen worden betrokken
De ophaalfrequentie van de grijze bak wordt niet verminderd
Een extra boa die zich specifiek richt op jeugdzaken
Het schoolveiligheidsplan
Hogere zelfwerkzaamheidsvergoeding voor verenigingen
Het tegengaan van sluipverkeer is een prioriteit geworden
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Vonk in Bussum wordt opgeknapt
De Albert Heijn aan de Veerstraat in Bussum verhuist niet naar het Scapinoterrein
Snippergroen wordt laagdrempeliger aan inwoners verkocht, waarbij er goede
afspraken worden gemaakt over het behoud van de groenwaarden van het
voormalig gemeente-eigendom
Het centrum van Bussum als Hart van het Gooi (ook bekend onder de projectnaam
Bussum Natuurlijk Beter”) is na vele jaren door onze wethouder Nico Schimmel aangepakt.
Dankzij hem starten we nu met de revitalisering van het centrum
In 2022 wordt gestart met de herinrichting van de Vlietlaan. Naast het nieuwe riool krijgt
de Vlietlaan een verkeersluwe inrichting, waarbij het langzaam verkeer, zoals fietsers en
voetgangers, meer ruimte krijgt. Een brede, groene wandelverbinding tussen het station en
het centrum vormt de mooie, groene entree naar het centrum
Een verdubbeling van het aantal sociale woningen en 100 extra middeldure woningen bij
het project Borgronden
De Plataan (MFC Keverdijk) is gerealiseerd
Kapelstraat van donderdag tot en met zondag afgesloten voor verkeer
In de Mobiliteitsvisie ‘Goed en Veilig op Weg’ hebben we ervoor gezorgd dat veiligheid en
langzaam verkeer eindelijk prioriteit heeft gekregen
Revitalisering van de buitenruimte van het gemeentehuis, waardoor dit beter toegankelijk
is voor mensen met een beperking en een verbeterde waterverwerkingsinrichting, zodat
de Brinklaan voortaan droog blijft
Revitalisering Keverdijk weer terug op de agenda
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