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Hierbij willen wij u het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de VVD van de gemeente 
Drechterland aanbieden. 
 
De afgelopen vier jaar maakte de VVD Drechterland onderdeel uit van het college van 
Burgemeester en Wethouders van onze gemeente en dat hebben wij met volledige inzet en 
daadkracht gedaan. We kunnen wel zeggen dat dit college voor de gemeente Drechterland in 
de afgelopen vier jaar de puntjes op de i gezet heeft en dat de gemeente Drechterland er 
positief voor staat door dit gedegen beleid. Dit beleid heeft er voor gezorgd dat inwoners van 
Drechterland de komende vier jaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien. 
 
Het verkiezingsprogramma wat wij hierbij presenteren is geschreven zoals past bij de 
tegenwoordige tijd. Tegenwoordig gaat alles snel en is een groot deel van de bevolking 
dagelijks online op allerlei digitale platforms. Daarom komen wij met een zeer kort en 
overtuigend programma. 
 
Al lezende zult u merken dat dit programma uit twee delen bestaat. Het eerste deel is het 
programma voor uw gemeente en het tweede deel zijn de speerpunten van de regio 
Westfriesland waar wij deel van uit maken. De afdeling VVD Drechterland is in september 
2016 opgegaan in het netwerk VVD Westfriesland. Daardoor is het netwerk statutair verplicht 
een eigen verkiezingsprogramma toe te voegen aan het gemeentelijke programma. 
 
De aangegeven standpunten in het huidige programma 2018-2022 hebben de goedkeuring 
van onze huidige raadsfractie en lijsttrekker. 
 
Doet u mee? 
 
Fractie en gemeentecoördinator Drechterland 
Bestuur VVD Westfriesland
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De afgelopen vier jaar maakte de VVD Drechterland onderdeel uit van het college van 
Burgemeester en Wethouders van onze gemeente en dat hebben wij met volledige inzet 
en daadkracht gedaan. Enkele van de bereikte resultaten in deze periode zijn;  

 

 Door het project “Vitale Dorpen” hebben de inwoners een grotere invloed gekregen 
op de ontwikkelingen in hun dorp. Alle gesloten allianties hebben een kans gekregen 
en er zijn 48 projecten en initiatieven gestart, afgerond of er wordt nog hard aan 
gewerkt. 
 

 In de afgelopen periode is de woningbouw weer fors op gang gekomen. Ons ingezette 
beleid om vooral vraag gestuurd te bouwen is succesvol gebleken.  

 Het plan voor de bouw van 23 woningen op de locatie “de Smidse” in Oosterblokker 
is na jaren van stilstand weer nieuw leven in geblazen. 

 Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor onze economie en zij hebben dan ook recht op 
goede huisvesting. Huisvesting in de woonwijken vonden wij geen goede ontwikkeling 
en “huisjesmelker-achtige” praktijken zijn onacceptabel. Daarom hebben we het 
beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten aangepast. Dit komt neer op een flinke 
uitbreiding van de mogelijkheden tot huisvesting bij de agrarische bedrijven.  

 Door de wereldwijde omstandigheden zijn steeds meer mensen op de vlucht geslagen. 
Huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning is een plicht van de 
gemeente. Om verdringing op de huurmarkt tegen te gaan, worden er extra 
huurwoningen gebouwd. 

 
 

 Op het terrein van sportvereniging de Valken in Hem is een compleet nieuw 
handbalveld gerealiseerd. 

 Het haventje van Wijdenes is opnieuw ingericht. Met het realiseren van een 
boteninlaat hebben wij een veel gehoorde wens vervuld. Hierdoor heeft de 
mogelijkheid voor dagrecreatie in onze gemeente een mooie uitbreiding van de 
mogelijkheden gekregen. 

 In Oosterleek is het “huisje van Balk” gerenoveerd. Hiermee zijn twee vliegen in één 
klap geslagen; een zeer waardevol monument is na jaren van discussie weer in ere 
hersteld én Drechterland heeft er een unieke verblijfsaccommodatie bij. 

 Het lang gewenste pad langs het spoor in Westwoud is gerealiseerd. Voor wandelaars 
een mooie route om dit deel van onze gemeente op een andere manier te beleven. 
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 Door uitbreiding van de openbare verlichting van de parallelweg op De Hout is nu het 
gedeelte tussen Markerwaardweg en Houterweg geheel verlicht. 

 Er is een ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van het centrum van Venhuizen. 
Na Hoogkarspel verdient ook de 2e kern van onze gemeente een 
kwaliteitsverbetering. Hierdoor krijgt het centrum van Venhuizen een eigentijdse 
inrichting en krijgt het dorp een echt hart.  

 

 Bij aanvang van deze periode was een tekort van bijna een half miljoen euro in 2017 
voorzien. Om te voorkomen dat er zo’n tekort zou ontstaan zijn diverse maatregelen 
genomen. Hierdoor kan een volgend college van start gaan met een positief financieel 
vooruitzicht voor de periode tot 2021. 
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1. Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling 
“Kijken wat wel kan” is de basis voor het ruimtelijk beleid dat dit college heeft ingezet en daar 
willen wij graag mee doorgaan. Dat betekent niet dat alles maar moet kunnen. Maar wel dat 
met een goede onderbouwing ook maatwerk toepassingen mogelijk zijn. 
 
Omdat de vraag naar verschillende soorten woonruimte meer en vaker verandert, willen wij 
inzetten op flexibel ontwerpen van bestemmingsplannen. De vraag is bepalend en niet het 
aanbod. Hierdoor kan snel ingespeeld worden op de veranderende vraag. 
 
In al onze dorpen moet een passende uitbreiding van het aantal woningen mogelijk zijn. 
Passend in aantal en passend bij de behoefte, waarbij de focus voor grotere plannen op de 
kernen Hoogkarspel en Venhuizen ligt. 
 
Initiatieven uit het project “Vitale Dorpen” moeten doorgang vinden. Bijvoorbeeld het 
onderzoek naar de mogelijk te realiseren multifunctionele accommodatie in Westwoud, de 
herinrichting van het centrum van Venhuizen en het versterken van de dorpsfuncties in 
Schellinkhout ondersteunen wij. 
 
 

2. Openbare ruimte 
Inwoners worden wijk- of straatgericht betrokken bij de inrichting en het onderhoud van de 
openbare ruimte. Andersom kunnen ook initiatieven van de inwoners worden ondersteund. 
Wij streven naar een gemakkelijk te onderhouden openbare ruimte, waarbij karakteristieke 
locaties extra aandacht verdienen.  
 
 

3. Bestuur van de gemeente 
Wij willen de inwoners actief betrekken bij de vorming en de uitvoering van het lokale beleid. 
Het gemeentebestuur moet weer meer binding krijgen met haar inwoners. Aanpak, zoals met 
het project Vitale Dorpen moet worden voortgezet. 
 
Wij hebben vertrouwen in de gefuseerde ambtelijke organisatie. Door deze fusie wordt de 
kwaliteit van de dienstverlening verhoogd, de zelfstandigheid van onze gemeente 
gewaarborgd en de bestuurskracht versterkt.  
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4. Bewegen, ontmoeten en recreëren  
Sportfaciliteiten en verenigingen zijn pijlers onder de lokale samenleving. Als er voldoende 
draagvlak is onder de inwoners van een dorp verdienen de verenigingen steun van de 
gemeente.   
 
Onze zwemmogelijkheden zijn uniek en vinden wij belangrijk voor onze inwoners. Daarom 
moeten zowel het Hemmerven als het Streekbad blijven bestaan. 
 
Initiatieven op het gebied van recreatie omarmen wij, waarbij bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de Zuiderdijk, dat is immers een uniek monument in onze gemeente. 
Het gebruik van de een mag echter niet ten koste gaan van het plezier van de ander. 
 
 

5. Veiligheid 
Toezichthouders blijven wat de VVD betreft, nodig om te handhaven zodat ze de veiligheid 
van inwoners en bedrijven zoveel mogelijk waarborgen. Zij zijn ook bemiddelaar bij conflicten 
en grijpen in bij overtredingen. 
 
Nadat de N23 is opengesteld willen wij de verkeersstromen monitoren. Aan de hand van deze 
resultaten zullen we dan pas maatregelen nemen om sluipverkeer te ontmoedigen. Waarbij 
hindernissen voor hulpdiensten op de openbare weg zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen.  
 
 

6. Economie 
De gemeente moet snel internet zoveel mogelijk faciliteren. Initiatieven op dit gebied worden 
ondersteund. 
 
Het huidige bedrijvenloket wordt doorontwikkeld zodat er één loket komt voor alle vragen 
van ondernemers. Voor de ondernemers heeft de gemeente een bedrijfscontactfunctionaris 
beschikbaar. 
 
 

7. Samenleving 
“Voorkomen is beter dan genezen”. Maar mochten zich toch problemen voordoen op het 
gebied van zorg en welzijn is het dus belangrijk om deze vroegtijdig te herkennen. De 
gemeente draagt zorg voor het vroegtijdig signaleren en helpt bij het aanvragen en krijgen 
van zorg. Om verdere zorg en begeleiding te borgen blijft het Drechterlandse Team Inzet 
bestaan en wordt, indien nodig, uitgebreid.  
 
 

8. WMO 
De VVD vindt dat bij het verstrekken van voorzieningen maatwerk moet worden geleverd. 
Mensen worden geholpen naar behoefte. Het is niet leidend waar iemand “recht” op heeft, 
maar leidend is waar iemand het beste mee geholpen is.  
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9. Ouderen 
Mensen worden gemiddeld ouder en ook in onze gemeente neemt het aantal ouderen toe. 
Men blijft langer gezond en neemt actief deel aan onze samenleving. De gemeente kan 
hieraan positief bijdragen door mee te werken aan langer zelfstandig blijven wonen en daarbij 
faciliteiten te bieden op het gebied van zelfredzaamheid. Het voorkomen van vereenzaming 
bij zelfstandig blijven wonen is voor ons een aandachtspunt. 
 
 

10. Minimabeleid 
De VVD vindt dat een betaalde baan de beste sociale voorziening is. De gemeente moet er 
alles aan doen om een uitkeringssituatie zo kort mogelijk te laten duren. De organisatie 
WerkSaam Westfriesland is wat ons betreft de meest effectieve organisatie om zo veel 
mogelijk mensen op een passende manier naar betaald werk te leiden. Wij vinden dat iemand 
in een uitkeringssituatie best iets terug mag doen voor de maatschappij. Men mag best 
aangesproken en gemotiveerd worden om, bijvoorbeeld, vrijwilligerswerk te doen bij 
sportverenigingen of verzorgingshuizen  
 
 

11. Milieu 
Tarieven voor huisvuilinzameling moeten voor de inwoners helder en inzichtelijk zijn, zodat 
de mensen weten hoe het tarief is opgebouwd.  
 
Wij willen een uitgebreid onderzoek naar de meest kansrijke vorm van duurzame 
energieopwekking in Westfriesland. De VVD wil het gebruik van bestaande daken van 
bedrijven voor duurzame energieopwekking beter benutten.  
 
Verduurzaming van de bestaande woningen willen we stimuleren. 
 
Nieuwe woningen en uitbreidingsplannen in de gemeente Drechterland worden gasloos en 
klimaat adaptief ontworpen.  
 
 

12. Financiën  
Wij hechten aan een gezond financieel beleid, waarbij de uitgaven structureel niet hoger zijn 
dan de inkomsten. Nu het financieel beter gaat met onze gemeente en er inmiddels een 
financieel overschot is in de begroting wil de VVD dat de inwoners hiervan gaan 
meeprofiteren. Wij willen dat onze inwoners de komende twee jaar niet meer aan OZB 
betalen dan in 2018. Na 2020 wordt gekeken of het financieel mogelijk is dit gelijkblijvende 
tarief met nog eens 2 jaar te verlengen.  
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Westfriesland omvat een uniek stuk van Nederland. Het is er mooi, groen en ruim. Het is er 
goed leven en werken. Westfriesland grenst nagenoeg aan het drukste stuk van Nederland: 
de metropool Amsterdam. Voor veel inwoners is Westfriesland hét alternatief voor de volle 
metropool Amsterdam. 
 
De ambitie van VVD Westfriesland is dat onze regio tot de top 10 van de meest aantrekkelijke 
regio’s in Nederland gaat behoren. Een regio waar je wilt (blijven) wonen, leven en werken. 
Waar je jezelf verder kunt ontplooien. Aantrekkelijk voor jong en oud. Met een eigen karakter. 
 
Om deze ambitie te realiseren is regionaal beleid nodig. Samenwerking binnen de regio 
Westfriesland is voor onze toekomst cruciaal. Vandaar dit regionale verkiezingsprogramma. 
 
De VVD Westfriesland concentreert zich op drie regionale hoofdzaken. Deze worden het 
beste gediend als de 7 Westfriese gemeenten hierbij samenwerken. Deze hoofdzaken zijn: 
 
1. Goed wonen; 
2. Goed ondernemersklimaat; 
3. Goede bereikbaarheid. 
 
Deze drie regionale hoofdzaken werken wij hieronder nader uit in ons regionale 
verkiezingsprogramma. Wij willen hiermee aansluiten op het Pact van Westfriesland (2013), 
de Regionaal Economische Agenda (2015), het partnerplan Holland boven Amsterdam (2015) 
en de Structuurschets Westfriesland (2017).  
 
De komende jaren willen we hier samen met inwoners, ondernemers, overheden en andere 
partijen aan werken. Samen werken wij aan het Westfriesland van de toekomst. Dit onder 
ons motto: Gewoon doén!  
 
Doet u mee?  
 
Bas de Wit 
Voorzitter VVD Westfriesland 
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We willen allemaal wonen op een fijne plek waar we ons thuis voelen. De VVD Westfriesland 

wil dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis in onze regio kunnen vinden. 

Een goed en toegankelijk woningaanbod is echter niet vanzelfsprekend. De bevolking in 

Westfriesland blijft tot 2040 groeien, waardoor de vraag naar woningen toeneemt. In het 

segment tussen sociale woningbouw en duurdere koopwoningen is het aantal beschikbare 

woningen echter beperkt. We willen beschikbare ruimte dan ook optimaal benutten, met 

regionaal bouwbeleid en oog voor de middeninkomens. Voor ouderen wordt zorgverlening 

aan huis steeds gebruikelijker. Er zijn meer woningen nodig die dit mogelijk maken. Daar 

moeten we in investeren. Tenslotte wonen we allen in een mooie omgeving. Daar moeten we 

zorgvuldig mee omgaan. Afbreuk door grote objecten zoals windmolens kan niet doorgaan 

zonder beter zicht op het nut daarvan. Dus een pas op de plaats en meer onderzoek naar 

alternatieven die minder overlast geven. Duurzaamheid met hart voor de omgeving. 

 

Kortom, er is behoefte aan méér woningen en aan woningen die beter aansluiten bij de 

behoeften van de verschillende doelgroepen. Door als regio een groeiambitie uit te spreken, 

kunnen bestaande beelden over demografische ontwikkelingen worden bijgestuurd. Groei is 

een keuze. Andere regio’s hebben dat bewezen. De VVD Westfriesland zet zich hiervoor in.  

 

De VVD wil: 
 

 Meer woningen, specifiek in de categorie koop tot en met €250.000,- en vrije sector huur 

tussen € 700 en € 1.000,-. 

 Meer woningen die aansluiten bij veranderende woonwensen, bijvoorbeeld nieuwbouw 

op kleine kavels voor eenpersoonshuishoudens (zogenaamde tiny-houses). 

 Meer diversiteit en individuele vrijheid bij nieuwbouw of verbouw, voor meer woongenot 

en een aantrekkelijker woningbeeld in de regio. 

 Investeren in woningen voor mensen met een zorgbehoefte, zodat deze langer thuis 

kunnen blijven wonen.  

 Regionale samenwerking voor maatwerk in de woningbouw. Vraag-gestuurd bouwen is 

daarbij de leidraad. Een regionale afstemming is daarbij een voorwaarde voor het 

realiseren van onze groeiambitie. 

 Gemeenten de verantwoordelijkheid geven om in onderling overleg plekken voor 

nieuwbouw aan te wijzen, zonder tussenkomst van de Provincie Noord-Holland. De 

regionale woonvisie is het uitgangspunt voor het bouwen van woningen in Westfriesland.  

 Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen 

en bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen.   

 Geen nieuwe windmolens in de regio. Ze vormen een aanslag op het landschap, terwijl 

het duurzaam rendement op lange termijn onhelder is.  
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De VVD Westfriesland geeft ruimte aan ondernemers. Zij brengen meer werkgelegenheid en 

welvaart in de regio, door hier te investeren. We willen dat onze gemeenten met 

ondernemers meedenken en samenwerken, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij 

moeten investeren in een goede bedrijfsomgeving, optimale internetverbindingen, 

eenduidige regelgeving en een goed opgeleid arbeidsaanbod.  

 

De VVD wil: 
 

 Uniformering van voorschriften binnen de zeven gemeenten en vermijden van onnodige 

regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het best geholpen met heldere en 

eenduidige regelgeving.  

 Doorontwikkeling van het  succesvolle loket voor starters naar een service waar alle 

ondernemers met vragen terecht kunnen. Gemeentelijke dienstverlening moet hierop 

ook goed zijn aangesloten. Zo helpen wij ondernemers snel en effectief op weg. 

 Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en 

passende faciliteiten. Zo bevorderen wij innovatie en kennisuitwisseling. Wij willen 

bevorderen dat gebouwen, die niet meer voldoen, een nieuwe bestemming krijgen of 

vervangen worden. 

 De agrarische sector stimuleren en ontwikkelen in samenwerking met  Greenport Noord-

Holland Noord. We ondersteunen initiatieven voor innovatie en verduurzaming. 

 Glasvezel overal tot de norm maken, ook voor plekken in het buitengebied. Wij maken 

ons sterk voor de aanleg van glasvezel in gebieden waar dit commercieel niet 

vanzelfsprekend is.  

 Onderzoeksplaatsen op HBO/WO niveau faciliteren bij bedrijven in de regio, ter 

bevordering van innovatie en werkgelegenheid. 

 Toerisme benutten om een bredere basis te bieden om lokale voorzieningen in stand te 

houden. Wij willen dan ook ruimte bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio 

bevorderen 

 Investeren in toeristische trekpleisters, om de kansen die Westfriesland biedt beter te 

benutten. We denken aan attractieve waterwegen, havens en historische 

bezienswaardigheden. We ondersteunen initiatieven voor accommodatie voor toeristen.  
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Goede bereikbaarheid betekent dat mensen snel op hun werk kunnen komen, ook als dit werk 

zich buiten de regio bevindt. Goede bereikbaarheid betekent dat ondernemers hun 

producten en diensten snel op de plek van bestemming kunnen krijgen. En goede 

bereikbaarheid betekent dat toeristen weinig moeite hoeven doen om in Westfriesland hun 

weg te vinden. Dit vraagt om een hernieuwde blik op bereikbaarheid, aanleg van 

infrastructuur met toepassing van nieuwe technologieën, efficiënte coördinatie van 

verkeersstromen en een duurzaam ruimtelijk beleid.  

 

De VVD Westfriesland zet zich in voor de bereikbaarheid van Westfriesland via weg, spoor en 

water. Wij willen dat mensen vanaf Hoorn binnen 30 minuten in Amsterdam kunnen zijn, met 

een goede aansluiting van de hoofdwegen in Westfriesland op deze infrastructuur. Wij willen 

kijken naar de potentie van nieuwe vervoersmethoden, bijvoorbeeld via fietssnelwegen of 

verbeterde vaarroutes. Wij zorgen ervoor dat mensen het vervoermiddel kunnen gebruiken 

dat zij zelf prettig vinden om op hun plek van bestemming te komen. Die keuzevrijheid blijven 

wij faciliteren.  

 

De VVD wil: 
 

 Verbreding van de A7 van Purmerend tot Hoorn zodat mensen sneller op hun werk zijn.  

 Verbetering Oost-Westverbinding tussen Zwolle en Alkmaar. In dit kader willen we o.a. 

verdubbeling van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Daarnaast moet het 

knooppunt bij Enkhuizen aangepakt worden voor een snellere verkeersdoorstroming.  

 Goede aansluiting van het regionale wegennet in Westfriesland op de landelijke 

hoofdwegen.  

 Vergroten van de veiligheid op de N241 A.C. de Graafweg. 

 Investeren in de aanleg van parallelbanen voor landbouwvoertuigen voor een snelle en 

veilige doorstroming met agrarisch verkeer  

 Hogere frequentie van treinverbindingen tussen Enkhuizen en Amsterdam en Hoorn en 

Alkmaar om drukte in de spits te verminderen.  

 Verdubbeling van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen om vertragingen en treinuitval te 

verminderen. Doortrekken van de spoorlijn naar Lelystad.  

 Verbetering O.V.-knooppunt Hoorn als verbindingsstation voor de regio. Onderzoeken 

naar mogelijkheden van het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn van Amsterdam naar 

Hoorn. 

 Investeren in fietssnelwegen.  

 Verbeteren vaarroutes via IJssel- en Markermeer richting Westfriesland ter ondersteuning 

nautische sector.  
 

 

 

 

 


