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Koester de Heuvelrug. Kies BVHlokaal!



BVHlokaal is de enige, puur lokale politieke partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zon-
der opdrachten vanuit de landelijke of provinciale partijpolitiek. Wij kunnen daarom geheel 
zelfstandig opkomen voor de belangen van de inwoners van Amerongen, Doorn, Driebergen-
Rijsenburg, Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg. 

Wij passen niet in een links, rechts, liberaal, sociaal, groen, confessioneel of populistisch hokje. 
Onze inzet is er voor 100% op gericht om op constructieve wijze en met praktische oplos-
singen het aantrekkelijke leefklimaat in onze dorpen voor de toekomst veilig te stellen en 
te verbeteren. Met als lange termijn doel om op vele gebieden de gezondste gemeente van 
Nederland te zijn.

Onze doelen bereiken we beter en sneller als BVHlokaal een bepalende factor wordt in de 
lokale politiek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ook uw stem is daarvoor op 16 maart 
2022 nodig!

Utrechtse Heuvelrug, februari 2022

email info@bvhlokaal.nl 
www bvhlokaal.nl

Foto voorzijde: Park Beerschoten-Willinkshof, Driebergen-Rijsenburg
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Onze speerpunten
Niet meer, maar beter
We willen een limiet stellen aan de enorme groei van buitenaf en de druk op onze natuur. 
Alles wordt méér. Het huidige gemeentebestuur wil meer woningen, meer toerisme, meer 
recreanten, meer verkeer en windmolens en zonnevelden. Maar meer is niet langer beter. 
Wij willen dat er bovengrenzen voor onze gemeente worden vastgesteld. Of het nu gaat om 
het aantal inwoners, het verkeer, toerisme of grootschalige woningbouw en bedrijvigheid en 
energieopwekking. Het is de afgelopen jaren overal steeds drukker geworden. Terwijl onze 
inwoners bewust hebben gekozen voor de rust en ruimte, de natuur en de goede bereik-
baarheid. BVHLokaal wil voorkomen dat we ongecontroleerd verder groeien tot überdrukke, 
verstedelijkte buitenwijk van Utrecht. Wij koesteren de Heuvelrug.

Groen heeft een stem 
Het kenmerk van onze gemeente is het groen. Dat staat onder druk. Onze woon- en leefom-
geving is onderdeel van een uniek Nationaal Park, het op één na grootste aaneengesloten 
bosgebied van Nederland, met cultuur-historische kenmerken die ons maken tot ‘Stichtse 
Lustwarande’. BVHlokaal maakt zich er daarom sterk voor dat de natuur van de Utrechtse 
Heuvelrug ook een stem krijgt en wordt bewaakt en versterkt als aantrekkelijke groene oase, 
o.a. door een actieve her- en aanplant van (extra) bomen en natuur. Waar ook ruim plek is 
voor natuur en dieren zonder recreanten. Groei mag niet meer ten koste van de natuur gaan. 
Groen krijgt van ons een stem. 

Géén windturbines en zonnevelden
Industriële windmolens en zonnevelden passen niet in een Nationaal Park. Wij verzetten 
ons als enige partij al vanaf het allereerste begin tegen de plaatsing van grote windturbines 
en industriële zonnevelden binnen de gemeentegrenzen. Invulling van de energietransitie 
moet volgens ons op een veel meer eigen en passende wijze voor de Utrechtse Heuvelrug.  
Te beginnen met het sterk stimuleren van isolatie van en energieopwekking op woningen, en 
de plaatsing van zonnepanelen op zoveel mogelijk bedrijfsgebouwen en agrarische daken. 
En daarnaast door een verregaande ‘vergroening’ van de openbare ruimte om bij te dragen 
aan de CO2 reductie.

Verkeersknelpunten oplossen
We willen een forse beperking van het doorgaand en sluipverkeer. Inwoners noemen dit de 
grootste ergernis in onze gemeente. Door samen met buurgemeenten te zoeken naar lange 
termijn oplossingen voor de hele regio in plaats van lokale lapmiddelen willen we de leef-
baarheid voor onze inwoners vergroten. 
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Groen heeft een stem 
Het kenmerk van onze gemeente is het groen. Dat staat onder druk. Onze woon- en leefom-
geving is onderdeel van een uniek Nationaal Park, het op één na grootste aaneengesloten 
bosgebied van Nederland, met cultuur-historische kenmerken die ons maken tot ‘Stichtse 
Lustwarande’. BVHlokaal maakt zich er daarom sterk voor dat de natuur van de Utrechtse 
Heuvelrug ook een stem krijgt en wordt bewaakt en versterkt als aantrekkelijke groene oase, 
o.a. door een actieve her- en aanplant van (extra) bomen en natuur. Waar ook ruim plek is 
voor natuur en dieren zonder verstoring. Groei mag niet meer ten koste van de natuur gaan. 
Groen krijgt van ons een stem.

Dus kiezen wij voor: 
• bestaande bomen en groenstructuren beter beschermen;
• meer groen aanleggen en actieve (her)plant plicht in de bebouwde kom;
• beter en meer onderhoud van de openbare ruimte: groen, de wegen, fi ets/
            voetpaden, de voorzieningen, de parken en parels. Zo bevorderen we de 
            aantrekkelijkheidvan onze dorpen en de gemeente als geheel;
• groen groeit mee bij nieuwbouwprojecten een minimaal % groen (bv. bomen, 
            groenstroken en kleine parkjes) opnemen als vergunningsvoorwaarde;
• Het ruimtelijke karakter van de dorpen behouden, dus niet volbouwen;
• een totaalverbod op vuurwerk en carbidschieten waardoor overlast voor mens, 
            natuur en dier en hoge kosten voor hulpdiensten en vernielingen kan worden 
            voorkomen;
• Natuur/bossen is vooral een thuis voor dieren en plek voor wandelaars/fi etsers. 
            Samen met de partners - denk aan landgoedeigenaren, Staatbosbeheer, Utrechts 
            Landschap, NP Utrechtse Heuvelrug en toeristische organisaties - toezien op een 
            kwalitatief en toekomstgericht natuur- en waterbeheer binnen de gemeente; 
• Uitbreiding /versteviging van het Nationale Park, zowel qua oppervlakte als qua 
            kwaliteit;
• Meer aandacht voor water. Soms hebben we te veel, soms te weinig. En ook de 
            kwaliteit van het water verdient aandacht. Zonder blauw (water), geen groen. 
            Dus een actief waterbeleid;  
• Een klantgerichte oplossing voor de afvalproblematiek, die voorkomt dat afval in 
            de natuur wordt gedumpt. 

En daarom kiezen wij niet voor:
• Meer recreatie: Mountainbike trails niet verder uitbreiden, Motoren en auto-
            tourclubs verminderen;
• Meer of intensievere landbouw en veeteelt in het buitengebied;
• Het volbouwen/volstouwen van de dorpen met nieuwe woningen;
• Verroompottisering/vercommercialisering van de natuur door ondernemers 
            van vakantieparken;
• Publiekstrekkende grootschalig activiteiten in de natuur;
• Grootschalig bouwen in de natuur of het buitengebied;
• Bezuinigingen op het onderhoud van de buitenruimte;
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Grenzen aan Groei 
We willen een limiet stellen aan de enorme groei van buitenaf en de druk op onze natuur. 
Alles wordt méér. Het huidige gemeentebestuur wil meer woningen, meer toerisme, meer 
recreanten, meer verkeer en windmolens en zonnevelden. Maar meer is niet langer beter. 
Wij willen dat er bovengrenzen voor onze gemeente worden vastgesteld. Of het nu gaat om 
het aantal inwoners, het verkeer, toerisme of grootschalige woningbouw en bedrijvigheid en 
energieopwekking. Het is de afgelopen jaren overal steeds drukker geworden. Terwijl onze 
inwoners bewust hebben gekozen voor de rust en ruimte, de natuur en de goede bereik-
baarheid. BVHLokaal wil voorkomen dat we ongecontroleerd verder groeien tot überdrukke, 
verstedelijkte buitenwijk van Utrecht. Wij koesteren de Heuvelrug.

Dus kiezen wij voor:
• Bouwen voor de eigen inwoners 
            Bouwen doen we in de eerste plaats voor de vraag vanuit de eigen bewoners. Dus 
            bepalen wat en hoeveel écht nodig is voor de eigen inwoners (familie, jongeren en 
            senioren) voordat grote uitbreiding voor mensen ‘van buiten’ wordt toegestaan. 
            Ook moet er creatiever gedacht worden. Denk aan splitsing van te grote woningen 
            en ombouw van kantoren/gebouwen naar woningen makkelijker maken. Ook tiny    
            houses krijgen een plek. Niet om exclusief te zijn, maar om het groen in de dorpen 
            niet vol te bouwen en zo de kwaliteiten van onze leefomgeving te beschermen.
• Doorgaand Verkeer verminderen
            In de meeste dorpen en in het buitengebied neemt het sluipverkeer almaar toe. 
            Het is de grootste ergernis van onze inwoners. Dit doorgaande verkeer komt door 
            nieuwe woonwijken in Wijk bij Duurstede en in het oosten (Elst, Rhenen, Wagenin-
            gen). Dit verkeer moet om de gemeente heen geleid worden. Het veroorzaakt ver
            vuiling en onveiligheid voor fi etsers en voetgangers. Uitgangspunt is: heb je haast 
            dan rijd je om de Heuvelrug heen. Door samen met buurgemeenten te zoeken naar 
            lange termijn oplossingen voor de hele regio in plaats van lokale lapmiddelen willen 
            we de leefbaarheid voor onze inwoners vergroten. 
• Toerisme en Recreatie afremmen
            De Utrechtse Heuvelrug is een fantastische plek waar heel veel mensen van buiten     
            onze gemeente van genieten. Dat is fi jn. Inmiddels overnachten er zo’n miljoen men-
            sen per jaar in onze gemeente. De aantallen bezoekers zijn de afgelopen jaren zo 
            gegroeid dat we nu de keerzijde van de groei gaan merken. Files in sommige dorpen 
            op wisseldagen in vakantieparken, veel geluidsoverlast van parken, drukte in de 
            natuur. Kwamen er vroeger veel kampeerders en natuurliefhebbers, tegenwoordig 
            zie je een vercommercialisering van de parken met karaoke, luxe huisjes, disco,     
            zwembaden, entertainment. Of er komt een groot hek om heen zoals bij het 
            Henschotermeer. De natuur vercommercialiseert. De eigenaren van de parken verdie-
            nen hier goed aan. Inwoners en natuur betalen de prijs. Wij vinden dit onwenselijk 
            en willen dit afremmen. En meer inzetten op duurzaam, natuurvriendelijk en ecolo-
            gisch toerisme.
• Regionaal sturen op: 
           Het groen naar de stad brengen, in plaats van de stad naar het groen. Wij begrijpen 
            heel goed dat elk mens behoefte heeft aan een stuk natuur om te ontspannen, te 
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            recreëren, om bij te tanken. En op de Utrechtse Heuvelrug kan dat heel goed. Wij als 
            lokale partij zien echter ook dat als iedereen dat in onze gemeente komt doen, er al 
            snel weinig natuur meer over is. Er zijn al heel veel signalen van natuurbeheerders 
            dat het echt de verkeerde kant op gaat. Natuur en dieren in het wild lijden eronder. 
            Ook weten we dat ze in de regio Utrecht nog 125.000 huizen willen bouwen. 
            Wij vinden het daarom van belang dat er dichter bij de te bouwen huizen veel meer 
            natuur komt. Oftewel breng het groen naar de stad. 

En daarom kiezen wij niet voor:
• Grootschalige woningbouw; 
• Promoten van de Utrechtse Heuvelrug voor recreatie en toerisme;
• Nog meer vakantieparken die jaarrond open zijn.

Openbare Ruimte
De straten en centra zijn in de laatste jaren door slecht fi nancieel beleid en bezuinigingen 
slecht onderhouden en verrommeld. Wij vinden dat hierin geïnvesteerd moet worden om de 
leefbaarheid en de kwaliteiten van onze gemeente te verbeteren. 

Daarom kiezen wij voor: 
• Investeer in het groen onderhoud;
• Investeer in wegen, fi etspaden en trottoirs, speelplekken, en zorg dat het er 
            ook nog leuk uitziet;
• Minder verkeersborden, verwijzingsborden, reclame-uitingen in de dorpen en 
            meer eenheid;
• Aantrekkelijke(r) vormgeving van nieuwbouw; 
• Meer kwaliteit en minder kwantiteit.

En daarom kiezen wij niet voor:
• Bezuinigingen op het onderhoud van de buitenruimte;
• Dereguleren van de welstandsregels.

Onze Dorpen
BVHlokaal heeft de wens om de Heuvelrug te koesteren en de gezondste gemeente van 
Nederland te zijn. Gezondste past op meerdere aspecten; inwoners, natuur, fi nanciën, 
democratie. Daarbij is leefbaarheid voor eigen inwoners en bescherming/ versterking van de 
natuur de leidraad. Alle (nieuwe) initiatieven worden hieraan getoetst en beoordeeld. Als het 
hieraan niet bijdraagt dan gaan we het niet doen. 

Daarom kiezen we voor:
• Actief verbeteren van voorzieningen in de dorpen
            Dit verbetert de leefbaarheid. Winkels, pinautomaat, speelplaatsen, bibliotheek, 
            gezondheidscentrum, sportmogelijkheden, OV. De tendens is dit steeds verder uit 
            te kleden. 
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• Echte dialoog en participatie 
            Een veel meer open (= tijdig en transparant qua doel en voorwaarden) dialoog tus-
            sen burgers en gemeente. Luisteren. Echte participatie. Inwoners hebben het recht 
            om taken over te nemen (Right to Challenge). De gemeente is er om inwoners te 
            ondersteunen en zou een veel meer oplossingsgericht en hulpvaardig karakter 
            moeten krijgen. Zoek samen naar wat er wel kan.
• Problemen aanpakken per dorp:

Amerongen
• Probleem van doorgaande verkeer van de pont in het oude centrum oplossen;
• Verkeersoverlast motor- en autotourclubs verminderen;
• Toeristisch parkeren beter organiseren/sturen.

Doorn
• Marinierskazerne: Integraal plan opstellen met aandacht voor woningbouwbehoefte 
            eigen inwoners, verkeersafwikkeling, voldoende groen. Max 200-300 woningen;
• Doorgaand en zwaar verkeer verminderen;
• Kampweg plein buiten winkeltijden autoluw maken zodat het een ontmoetings-
            plaats kan worden; 
• Bomenbehoud bij Park Huis Doorn.

Driebergen-Rijsenburg
• Centrumplan ontwikkelen voor aantrekkelijk dorpshart ter vervanging van lelijk 
            dorpscentrum vanaf Bosstraat t/m BP-tankstation, inclusief de Appelgaard. Met 
            als (wens)uitgangspunt verdwijnen/vernieuwing van middenstands-gebouw, ver-
            plaatsing BP-station;
• Doorgaand en zwaar verkeer verminderen;
• Beloofde groen aanbrengen rondom station Driebergen/Zeist.

Leersum
• Grootschalig gestructureerd herstelplan bomenaanplant n.a.v. stormschade
• Behoud de bomen van de Broekhuizerlaan ;
• Oplossingen voor parkeeroverlast door toegenomen toerisme/recreanten bij 
            natuurgebieden; 
• Opknapbeurt voor verloederde monumenten Tombe van Nellesteijn en Uilentoren;
• Ontmoetingsplekken voor jongvolwassenen;
• Sluip, doorgaand en zwaar verkeer verminderen;
• Bloemencorso stimuleren en beperkende maatregelen wegnemen.

Maarn
• Een volwaardig dorpshuis annex sporthal voor Maarn en Maarsbergen;
• Oplossing voor parkeerproblematiek bij het station;
• Behoud monumentaal Tuindorp;
• Oplossing voor toenemend aantal toeristen;
• Behoud station Maarn.
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Maarsbergen
• Een volwaardig dorpshuis annex sporthal voor Maarsbergen en Maarn;
• Spoorwegonderdoorgang i.c.m. herinrichting dorpsplein;
• Grote Bloemheuvel/verzorgingstehuis heeft verkeersplan nodig;
• Overlast tankstations in dorpscentrum verminderen;
• Beter openbaar vervoer. 

Overberg
• De steeds terugkerende dreiging van plaatsing windturbines en zonnevelden 
            (ook vanuit andere gemeenten);
• Drugsproblematiek/overlast (illegale plantages);
• Dorpsvoorzieningen in stand houden;
• Bouwen voor eigen starters. 

Buitengebied
• Sluipverkeer en verkeerssnelheid aanpakken;
• Fietsveiligheid vergroten;
• Kwaliteit bewaken: de woningbouw opgave en energietransitie gaan het 
    buitengebied onder druk zetten; 
• Bescherming landschap;
• Landbouw richting circulair en extensiever.

Energietransitie
Wij verzetten ons als enige partij al vanaf het allereerste begin tegen de plaatsing van grote 
windturbines en industriële zonnevelden binnen de gemeentegrenzen. Invulling van de ener-
gietransitie moet volgens ons op een veel meer eigen en passende wijze voor de Utrechtse 
Heuvelrug. Tot op heden hebben inwoners geen echte inspraak. Er worden miljoenen uit-
gegeven aan zogenaamde participatie. Maar bij het bepalen van de spelregels zitten inwo-
ners niet aan tafel. Belangengroepen wel. Uiteindelijk heeft de inwoner eigenlijk geen in-
spraak. Het geld gaat naar de investeerders, de inwoners zitten met de overlast. Omdat onze 
gemeente een windluw gebied is moeten er nog grotere en meer windturbines komen. Dat is 
wat ons betreft niet duurzaam. Ook het volleggen van natuur- of landbouwgronden vinden 
wij geen goede keuze. Zolang er nog zoveel daken zijn zonder zonnepanelen zijn er andere 
opties.

Daarom kiezen we voor:
• Isolatie van woningen en gebouwen. Ook het isoleren van monumenten moet 
            makkelijker worden;
• Zonnepanelen op daken van zoveel mogelijk woningen, industriegebieden en 
            agrarische gebouwen;
• CO2-reductie door meer groen in de openbare ruimte en signifi cante uitbreiding 
            van de omvang van het Nationaal Park;
• Stimuleren van inkoop en gebruik van groene energie;
• Inzetten op duurzame economie;
• Geothermie verder onderzoeken.
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• Landelijke/Europese aanpak van de energietransitie. Elke gemeente moet nu haar 
            eigen energie opwekken. Dat is niet duurzaam! Straks is heel NL volgebouwd met 
            windmolens van 240m hoog. Er moet hier regie in komen. 

Daarom kiezen we niet voor:
• Windturbines in de gemeente. Er is geen plek om ze op voldoende afstand van 
            woningen te plaatsen. Dat is een feit dat je moet accepteren. In plaats van de 
            afstandsnorm te veranderen;
• Hectares vol met zonnepanelen; 
• Opwekken in regioverband, waarbij wij wingemeente voor verstedelijkt Utrecht 
            worden.

Verkeer
We willen een forse beperking van het doorgaand en sluipverkeer. Inwoners noemen dit de 
grootste ergernis in onze gemeente. Door extra woonwijken in Wijk bij Duurstede en groei 
in kernen als Rhenen, Elst en Wageningen is het doorgaande verkeer de afgelopen jaren 
steeds verder toegenomen. Ook in de weekenden is het door de groei van het toerisme (dat 
een door de gemeente ingehuurd bureau RBT als opdracht heeft) en recreanten een drukte 
van belang geworden op de wegen in de bossen en het buitengebied. Op sommige plekken 
komen op een mooie zomerdag meer dan 100 motoren langs. De enorme toename van ver-
keer vraagt om een structurele oplossing en een visie op hoeveel meer verkeer we nog willen. 

Daarom kiezen we voor:
• samen met buurgemeenten te zoeken naar lange termijn oplossingen voor de hele 
            regio in plaats van lokale lapmiddelen; 
• Max 30 km/u in de bebouwde kom. Doorgaand verkeer kiest dan liever een snellere 
            route;
• Max 60 km/u op N-wegen. Doorgaand verkeer kiest dan liever een snellere route; 
• Meer eenrichtingsverkeer voor auto’s in de dorpen;
• Meer ‘auto te gast’ straten;
• Betere parkeerfaciliteiten aan de rand van de dorpen voor toeristen en recreanten; 
• Veiligere wegen voor fi etsers en voetgangers;
• Betere OV verbindingen vanuit de dorpen Leersum/Amerongen/Overberg/Maars-
            bergen, ook richting Amersfoort;
• Meer geld naar oplossen verkeersproblematiek.

Daarom kiezen we niet voor: 
• Grote woonwijken midden in dorpen bouwen die teveel extra verkeer opleveren;
• Bouwenvergunning afgeven als er geen mogelijkheden zijn om parkeren te facili-
            teren op eigen terrein;
• Nog verdere promotie van de gemeente;
• Distributiecentra  en andere bedrijven met veel verkeer in de dorpen laten.
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Woningbouw
De woningnood is in het hele land hoog. Met name jongvolwassenen maken geen kans 
op een woning. Daarbij zijn de huizenprijzen in onze gemeente hoger dan het landelijk 
gemiddelde. Tegelijkertijd zijn er voor ouderen die nog in een gezinshuis wonen, en best wat 
kleiners zouden willen, te weinig doorstroommogelijkheden in het eigen dorp. Dit geldt voor 
alle prijssegmenten. Ook is er landelijk een tendens dat er steeds meer 1 en 2 persoonshuis-
houdens zijn. Ook dit vraagt voor een ander soort bouw. Wij willen hier iets aan doen, maar 
willen tegelijk het dorpse karakter van de gemeente behouden. En ook de natuur niet te 
zwaar belasten met enorme groei. 

Daarom kiezen we voor:
•  Bouwen voor eigen inwoners
            Bouwen doen we voor de vraag vanuit de eigen bewoners. Dus bepalen wat en 
            hoeveel écht nodig is voor de eigen inwoners (familie, jongeren en senioren) voordat 
            grote uitbreiding voor mensen ‘van buiten’ wordt toegestaan. De gemeente maakt 
            concrete afspraken met projectontwikkelaars en reserveert daarmee de meeste 
            nieuwbouw voor eigen inwoners. Niet om exclusief te zijn, maar om het groen in de 
            dorpen niet vol te bouwen, eigen inwoners een kans te geven, en ook de kwaliteiten 
            van onze leefomgeving te beschermen.
• Creatiever denken bij bestaande bouw
            Denk aan splitsing van te grote woningen en ombouwen van kantoren/bedrijfs-
            panden naar woningen. 
• Woningbouw die passend is in de omgeving
            Gezien de cultuur-historische kenmerken van het gebied zien wij een fraaie daarin 
            passende vormgeving voor alle nieuwbouw. Daarmee kan de gemeente zich verder 
            profi leren als aantrekkelijke woonomgeving. Ook qua aantallen moet het passen in 
            de buurt, met voldoende aandacht voor verkeersafwikkeling en voldoende groen 
            om het groene dorpse karakter te behouden.
• Tiny Houses 
            De vraag naar deze klein huisjes neemt toe.  Ze zijn snel gebouwd, goedkoop, 
            verplaatsbaar, en hebben weinig impact op de natuur. BVHlokaal was in 2020/2021 
            initiatiefnemer om de bouw van deze woonvorm in onze gemeente mogelijk te 
            maken.
• Huizen in plaats van toeristen
            Woningnood is hoog en toerisme groeit maar door. Toeristen gebruiken faciliteiten, 
            maar dragen weinig bij als inwoners. Door van een heel recreatiepark een klein 
            woonwijkje te maken, met veel ruimte voor groen en natuur, heb je meer woon-
            huizen en minder toerisme. Dit is dus wat anders dan permanent wonen op een 
            vakantiepark. 

Daarom kiezen we niet voor: 
• Bouwen buiten de bebouwde kom. Het buitengebied moet behouden blijven.
            Eenmaal volgebouwd is het voor altijd weg. 
• Grootschalige bouw van woonwijken.
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Gemeentefi nanciën
Door jarenlang meer uit te geven dan dat er binnenkomt en te veel uit te geven aan zinloze 
dure projecten (bv. participatiesessies voor de energietransitie waarbij inwoners geen enkele 
invloed hadden, toekomstvisie, verbouwing gemeentehuis) is er geen geld meer voor speel-
tuinen, onderhoud fi etspaden en gemeentelijke groen. Jarenlang wordt de OZB verhoogd 
om dit fi nanciële gat te dichten. Dat is voor ons niet de oplossing, een zuinigere gemeen-
te wel. Ook moet er meer controle komen op fi nanciële opgaven en verplichtingen die op 
regionaal niveau worden aangegaan.

Daarom kiezen we voor:
• Hogere toeristenbelasting.
            Er zijn jaarlijks zo’n 1 miljoen overnachtingen in onze gemeente. De sector wordt 
            daar veel beter van (ca €700mln/jaar). De gemeente ontvangt €1,25 miljoen aan 
            toeristenbelasting. Die verhouding is scheef. Tegelijkertijd gebruiken toeristen wel    
            alle voorzieningen waarvoor inwoners via de OZB betalen. Dat kan eerlijker. 
• Lagere Onroerend Zaak Belasting
            De inwoner heeft de afgelopen 4 jaar 23% meer OZB betaald, terwijl de voor-
            zieningen steeds verder afnemen. Dat moet stoppen. 
• Betere fi nanciële controle op regelingen buiten de gemeente. 
• Betere fi nanciële controle op de organisatie van de zorg. 
• Zuinig zijn, het is geld van de inwoner.
• Afschaffi ng hondenbelasting
            In veel gemeenten is dit al afgeschaft. Het is een oneerlijke belasting omdat het 
            geld niet naar de hondenfaciliteiten gaat. Er is dus geen enkele relatie tussen het 
            hebben van een hond en de belasting. Een katten of hamsterbelasting zou net zo 
            oneerlijk zijn. Dus schaffen we dit af. 

Daarom kiezen we niet voor: 
• Dure zinloze participatie trajecten waarbij deelnemers zich uiteindelijk niet in de 
           uitkomst herkennen;
• Meer ambtenaren;
• Verbouwen van het te dure gemeentekantoor, terwijl iedereen thuiswerkt; 
• Dure inhuur van experts en adviesbureaus.

Economie
De lokale economie moet zorgen voor vitaliteit in de dorpen en voor werkgelegenheid. Op 
dit moment is er een disbalans tussen enerzijds een hoogopgeleide bevolking en het soort 
werkgelegenheid in onze gemeente. Onze grote werkgevers brengen veel werkgelegenheid 
met zich mee voor mensen van buiten onze gemeente. Vanuit een duurzame economie zou 
daar meer balans in moeten komen. Wij zouden meer hoogwaardige bedrijven naar onze 
gemeente willen trekken. Ook zetten wij in op bedrijven met weinig vervoersbewegingen en 
die weinig ruimte vragen. Bedrijven met veel vervoersbewegingen en grote ruimtevraag zien 
we het liefst dicht bij de A12 of aan de buitenranden van de gemeente. Verder vinden we het 
van belang dat er een balans is tussen het vrij kunnen ondernemen en wat dat voor de inwo-

Verkiezingsprogramma

        10



ners van de gemeente betekent. Commercieel succes kan niet klakkeloos ten koste gaan van 
leefbaarheid. 

Daarom kiezen we voor:
• Aantrekken hoogwaardige bedrijven met weinig vervuilende activiteiten;
• Bevorderen van circulaire en duurzame economie; 
• Winkels open wanneer ondernemers willen. We geven inwoners en ondernemers 
            zoveel mogelijk vrijheid om te winkelen/ondernemen op de momenten die zij willen. 
            Wanneer inwoners en ondernemers willen rusten bepalen zij zelf. Niet de overheid        
            of het geloof;
• Retail zoveel mogelijk concentreren om winkelgebieden in stand te houden;
• Bijstandsgerechtigden stimuleren voor een tegenprestatie. Als men in staat is tot een 
            bijdrage aan de maatschappij dan mag dat wat ons betreft gevraagd worden in ruil 
            voor een uitkering. Dat kan op vele terreinen zijn, zodat het wel past. Het houdt 
            mensen verbonden met de samenleving;
• Schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk preventief aanpakken. In 1e instantie is 
            men zelf verantwoordelijk voor de eigen fi nanciën. Als dat niet meer lukt, dan zijn 
            er landelijke en gemeentelijke programma’s om te helpen. Hoe eerder er hulp is, 
            hoe sneller de fi nanciële problemen opgelost zijn. 

Daarom kiezen we niet voor: 
• Verdere groei van toerisme en recreatiesector. Woningnood is hoog en toerisme 
            groeit maar door. Toeristen gebruiken faciliteiten, maar dragen weinig bij als in-
            woners. Door van een heel recreatiepark een klein woonwijkje te maken, met 
            veel ruimte voor groen en natuur, heb je meer woonhuizen en minder toerisme;
• Vervuilende of verkeer aantrekkende bedrijven.

Gezondheid
BVHlokaal heeft de wens om de Heuvelrug te koesteren en de gezondste gemeente van 
Nederland te zijn. Gezondheid past op meerdere aspecten; qua inwoners, qua natuur, qua 
fi nanciën, qua democratie. Een leefbare omgeving draagt bij aan gezondheid. 

Daarom kiezen we voor:
• Stimuleren van sport voor jong en oud dichtbij
            Sportvoorzieningen in alle dorpen. En fi nanciële ondersteuning voor degenen die 
            het niet zelf kunnen betalen. Ook schoolzwemmen vinden we belangrijk.
• Zuiniger zijn bij het management van de zorg
           Er gaat veel geld naar de zorg. Dat wordt niet altijd goed besteed. Iedereen die 
            echt hulp nodig heeft moet dat kunnen krijgen. Er gaat nu te veel geld naar de 
            organisatie van de zorg in plaats van naar de echte zorg. 
• Ondersteuning van mantelzorgers
           Wij zijn blij met mantelzorgers, maar het is soms een zware taak. Daarom moet een 
            gemeente bijspringen als een mantelzorger tijdelijk zelf even de zorgtaken niet kan 
            vervullen. Zo kan de mantelzorger bijtanken.          
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• Schuldhulpverlening in een zo vroeg mogelijk stadium. 
            Structurele geldzorgen levert stress op. Het is van belang dat mensen met fi nanciële 
            problemen zo vroeg mogelijk ondersteuning krijgen, om erger te voorkomen. 
• Gebruik van de fi ets, waar mogelijk
            Betekent ook dat fi etspaden veilig moeten zijn.
• De hoogste normen voor lucht- en waterkwaliteit en geluid
            Vervuilend doorgaand verkeer omleiden, elektrisch rijden bevorderen.
• Verlagen wachtlijsten in de jeugdzorg
           Het liefst zagen we geen wachtlijsten, maar dat is voor onze gemeente fi nancieel 
             niet haalbaar. Wel streven we naar zo kort mogelijke wachtlijsten. 
• Vuurwerkverbod
            Een totaalverbod op vuurwerk en carbidschieten waardoor overlast voor mens, 
            natuur en dier en hoge kosten voor hulpdiensten en vernielingen kan worden 
            voorkomen. We steunen lokale initiatieven voor een feestelijk alternatief.

Koester de Heuvelrug. Kies BVHlokaal!
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