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‣ Voorwoord 

De afgelopen 4 jaar werd Montfoort zonder daadkracht of ambitie bestuurd. Het voorzieningenniveau daalde en 
de lasten voor inwoners werden door de coalitiepartijen meermaals verhoogd. De ambtelijke samenwerking met 
IJsselstein mislukte jammerlijk en het lukte het college zelfs niet om voor 2018 een sluitende begroting aan te 
bieden. Ook voor de komende jaren ziet het er financieel niet rooskleurig uit. De Montfoortse VVD zag deze 
achteruitgang met lede ogen aan; vanuit de oppositie, want we stonden 4 jaar lang helaas niet aan het roer. 

Dat moet natuurlijk anders! In dit verkiezingsprogramma presenteren we dan ook een ambitieuze en actieve 
agenda voor de komende jaren. We richten de blik voorwaarts. Toch is het ook goed om even stil te staan bij de 
afgelopen 4 jaar, al was het maar om herhaling te voorkomen. Want hoe kon het zo ver komen en wie waren 
daarvoor verantwoordelijk? 

In 2014 vormden Inwonersbelangen, CDA en Christenunie een coalitie. Deze weigerde vanaf het eerste begin de 
nodige belangrijke keuzes te maken en schoof vooral veel voor zich uit. De besluiten die men wel nam: de OZB 
werd meerjarig verhoogd, het afval werd minder vaak opgehaald, het onderhoud van het openbaar groen werd 
versoberd en de bibliotheek werd afgeschaft. Het vertrouwen van inwoners in de politiek liep hierdoor ernstige 
schade op, wat nog erger werd toen bleek dat het college tegen alle regels in een bouwvergunning had verleend 
op Blokland. Door de raad werd onafhankelijk onderzoek ingesteld naar deze ‘Blokland-affaire’, en de conclusie 
was dat er met de bestuurlijke integriteit binnen het college van de gemeente Montfoort van alles mis was. 
Daarmee kwam binnen het jaar een eind aan de coalitie. 

Na de nodige achterkamertjespolitiek vormden CDA, Christenunie, Progressief Akkoord en D66 eind 2015 een 
nieuwe coalitie, met gedoogsteun van de SGP. Twee wethouders uit het vorige college vonden dat ze gewoon 
terug konden komen. Deze coalitie was bijkans nog minder doortastend: nimmer kreeg men de ambtelijke 
samenwerking met IJsselstein goed aan de praat, de nieuwbouw van het scholencomplex aan de Van Damstraat 
liep onnodige vertraging op en de door de VVD nagestreefde zondagopenstelling van winkels werd door de 
coalitiepartijen keer op keer tegengehouden, met het vertrek van het tuincentrum als pijnlijk direct gevolg. Er 
kwam een ‘visie’ op de Montfoortse binnenstad zonder concrete maatregelen en het college maakte een potje 
van de financiële afwikkeling van de vernieuwing van sportpark Rapijnen. Op de valreep werd het afvalbeleid nog 
verder verslechterd: het restafval wordt inmiddels nog maar eens per 4 weken opgehaald. 

De VVD-fractie kon met haar 2 zetels helaas geen vuist maken tegen zoveel onkunde. Kleine successen waren er 
voor de fractie gelukkig wel: op initiatief van de VVD kwamen er drie permanente camera’s die de veiligheid in de 
gemeente bevorderen en er werd een voorzichtig begin gemaakt met onze suggestie om de toegankelijkheid van 
de Montfoortse binnenstad voor gehandicapten en ouderen te verbeteren. Ook tijdens de verkiezingen voor 
Provinciale Staten in 2015 en de Tweede Kamer in 2017 boekte de VVD in Montfoort en Linschoten succes: zij werd 
twee keer achter elkaar de grootste partij in de gemeente! Dat succes willen we natuurlijk graag doorzetten bij 
de verkiezingen voor de gemeenteraad. 

De VVD wil de komende tijd werken aan een integer en liberaal gemeentebestuur dat luistert naar inwoners, 
zorgvuldig omgaat met financiële middelen en u als inwoner het voorzieningenniveau teruggeeft dat u verdient. 
In dit programma doen wij ambitieuze voorstellen voor een daadkrachtig gemeentebestuur dat Montfoort weer 
op de kaart zet; een bestuur van doeners in plaats van dromers. Met uw steun kunnen we het tij keren en orde op 
zaken stellen. Kies voor doen! 

Bestuur VVD Lopikerwaard 

Dit programma werd opgesteld door Frank van Rooijen, Jessica de Wit, Mathieu Andriessen en Leo Lotze, onder 
voorzitterschap van Ria Driesse. We danken de leden van de programmacommissie voor hun inzet. 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‣ Het restafval moet elke twee weken worden opgehaald 

‣ Straten en openbaar groen moeten veel beter worden onderhouden  

‣ We willen nieuwe locaties voor woningbouw in Montfoort en Linschoten 

‣ Iedere ondernemer mag desgewenst open op zondag 

‣ Er komen extra BOA’s voor toezicht en handhaving 

‣ Het lezen van bibliotheekboeken moet weer onbeperkt toegankelijk zijn 

‣ Voor een zelfstandige gemeente is ambtelijke en bestuurlijke 

samenwerking noodzakelijk 

‣ We zijn tegen het heffen van kadegeld en toeristenbelasting 

‣ De nieuwbouw van het scholencomplex Van Damstraat start zo snel 

mogelijk 

Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op ons programma.  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Ondernemers zorgen voor economische vitaliteit en een gezonde samenleving. In een 
bloeiende lokale economie zijn ondernemers dan ook onmisbaar. Het midden- en 
kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente, zoals onder meer blijkt uit Montfoort 
Werkt. Met duidelijke regelgeving en lage lasten kunnen bedrijven en werk voor de 
gemeente behouden blijven en blijft Montfoort een mooie gemeente om in te wonen, 
werken én te winkelen. 

‣ Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer 
hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben zij geen 
gemeentebestuur voor nodig. De huidige 
winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid 
om winkeltijden flexibel in te richten zodat 
bijvoorbeeld zondag open kunnen zijn.  

‣ Industrie vestigt zich op bedrijventerreinen en niet in 
het buitengebied. Vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen kunnen wat ons betreft worden 
gebruikt voor kleinschalige niet-industriële 
activiteiten zoals een camping of een bed and 
breakfast. 

‣ Als er in het buitengebied een locatie bestemd wordt 
voor wonen, mag dit geen beperkingen opleggen aan 
bestaande agrarische bedrijfsvoering. 

‣ Met de opkomst van webwinkels is het nog 
belangrijker dat de uitstraling van het historische 
centrum van Montfoort en van Linschoten 
aantrekkelijk is en blijft. De gemeente en de 
ondernemers moeten hiervoor het ondernemersfonds 
beter benutten. 

‣ De binnenstad van Montfoort blijft bereikbaar voor 
bewoners en winkelend publiek: autoluw en niet 
autovrij. Er komen parkeerplaatsen in de Hoogstraat.  

‣ Het vergunningenbeleid voor bedrijven wordt 
vereenvoudigd. We schaffen onder meer de 
vergunningen af voor een klein terras. We willen een 
duidelijk en laagdrempelig terrassenbeleid voor 
horeca-bedrijven. 

‣ Ook voor winkelgevels, -puien en uitstalling van 
goederen op de stoep komen duidelijke regels die 
bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad, 
waaronder: gevels niet over de gehele breedte 
beletteren, geen commerciële uitingen op de stoep. 

‣ In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders 
(retail, vastgoed, horeca) wordt bepaald welk deel van 
het winkelgebied kansrijk is en welk kansarm. 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Montfoort en Linschoten hebben een bijzondere historische kern en een rijke historie. Er 
zijn veel mooie plekken met natuur, zoals het Linschoterbos, de eendenkooien, het 
natuurgebied Willeskop en de vele polders. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers 
van onze lokale economie. Toch is er voldoende ruimte voor verbetering van het 
aangezicht van de kernen en de voorzieningen. De gemeente moet aantrekkelijker worden 
voor toeristen. 

‣ Groen en economie zijn geen tegenstanders van 
elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Natuur 
is toegankelijk voor recreatie. 

‣ We willen het fietspadennetwerk uitbreiden. Hierbij 
denken wij onder andere aan fietsverbindingen tussen 
Blokland-Damweg, Blokland-Polsbroekerdam, 
Wederiksingel-Benschop en Blindeweg-Cattenbroek. 
Ook de bewegwijzering moet worden verbeterd en er 
moeten voldoende rustplekken en prullenbakken 
komen. 

‣ Monumenten worden goed onderhouden. Zo blijft het 
aangezicht van de historische kernen aantrekkelijk 
voor bezoekers. De gemeente ondersteunt eigenaren 
van monumenten met het vinden van financiering van 
onderhoud. De gemeente treedt op tegen 
verpaupering in de historische kernen. 

‣ Montfoort kan veel beter dan nu gebruik maken van de 
ligging aan de Hollandse IJssel. Pleziervaart vormt een 
belangrijke groep dagtoeristen. We zijn tegen het 
heffen van kadegeld. 

‣ Walstroom is een normale voorziening in de 
pleziervaart en moet worden aangeboden. 

‣ We zijn tegen het heffen van toeristenbelasting omdat 
daar voor toeristen niets tegenover staat. 

‣ De IJsselboulevard (Onder de Boompjes) in Montfoort 
wordt verder ontwikkeld.  

‣ De gemeente streeft naar een eenduidige manier van 
inrichten van de historische kernen. Goedkopere 
bestratingsmaterialen en straatmeubilair worden 
vervangen door materiaal dat zoveel mogelijk aansluit 
op het historische karakter van beide kernen.  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De gemeente moet efficiënt werken en zich goed realiseren dat elke uitgegeven Euro 
komt van de belastingbetaler. We streven naar lage lokale lasten. De politiek moet 
inwoners beter betrekken bij besluitvorming en beter communiceren over voorgenomen 
nieuw beleid. Montfoort blijft een zelfstandige gemeente door samenwerking met andere 
gemeenten. 

‣ De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 

‣ Structurele uitgaven worden gedekt met structurele 
middelen. Inkomstenmeevallers gaan standaard naar 
de algemene reserve.  

‣ De gemeente gaat voorzieningen of tarieven niet 
inkomensafhankelijk maken; iedereen ontvangt 
hetzelfde voor dezelfde prijs. 

‣ Om als zelfstandige gemeente efficiënt en effectief te 
kunnen blijven werken is intensieve ambtelijke en 
bestuurlijke samenwerking met omliggende 
gemeenten een noodzaak.  

‣ De raads- en forumvergaderingen worden voortaan 
online gestreamd en zijn terug te kijken om de 
politieke besluitvorming beter inzichtelijk te maken 
voor inwoners. 

‣ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. WOB-
verzoeken en antwoorden worden voortaan online 
gezet.  

‣ De service van de gemeente aan haar inwoners 
verdient verbetering. De wettelijke mogelijkheid om 
paspoorten en identiteitsbewijzen thuis of op het werk 
te laten bezorgen moet ook in onze gemeente worden 
ingevoerd. 

‣ Wij zijn er een voorstander van om - liefst samen met 
omliggende gemeenten - weer een onafhankelijke 
rekenkamer aan te wijzen, om de financiële controle 
op de gemeente te verbeteren. 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Eigen woningbezit is goed voor de leefomgeving. Nieuwe locaties voor woningbouw zijn 
nodig om te voldoen aan de vraag van inwoners van Montfoort en Linschoten. Duurzame 
en energiebesparende maatregelen worden daarbij toegejuicht. We maken de gemeente 
goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Het onderhoud van de openbare ruimte is 
primair een taak van de gemeente, maar laat momenteel te wensen over. Dat geldt ook 
voor het afvalbeleid. De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. 

‣ De openbare ruimte in Montfoort en Linschoten, zoals  
straten en openbaar groen, moet veel beter worden 
onderhouden. 

‣ We willen dat er voldoende koopwoningen zijn, om te 
kunnen voldoen aan de vraag van onder andere 
starters.  

‣ Omdat de ruimte binnen de ‘rode contouren’ van 
Montfoort en Linschoten voor nieuwbouwprojecten 
beperkt is, vinden we het noodzakelijk dat deze 
opgerekt worden. In nader overleg met de provincie 
moeten nieuwe locaties voor nieuwbouw worden 
gevonden. Bij nieuwbouwwoningen dient gestreefd te 
worden naar energieneutraliteit. 

‣ We willen geen windturbines binnen de grenzen van 
onze gemeente. 

‣ Het huidige afvalbeleid van de gemeente is 
onhygiënisch en geeft veel overlast. Restafval, GFT en 
PMD moet elke twee weken worden opgehaald. Voor 
PMD wordt een minicontainer ingevoerd.  

‣ Ondergrondse vuilcontainers worden waar mogelijk 
gefaseerd ingevoerd. 

‣ De effectiviteit en de milieu-effecten van de huidige 
wijze van gescheiden inzamelen van afval moet 
worden onderzocht. 

‣ De busverbinding van en naar Woerden moet worden 
verbeterd, ook in het weekend en de avonduren, mede 

met het oog op een betere bereikbaarheid van 
Linschoten. 

‣ In overleg met omliggende gemeenten worden de 
knelpunten rondom snelfietsroutes voor woon-
werkverkeer in kaart gebracht en aangepakt. 

‣ De gemeente is verantwoordelijk voor het creëren van 
een veilige omgeving. Daar horen  schoolzones, veilige 
oversteekplaatsen en veilige fietsroutes bij. 

‣ De historische kernen van Montfoort en Linschoten 
worden beter toegankelijk gemaakt voor ouderen en 
rolstoelgebruikers. 

‣ Er komt een parkeerroute informatiesysteem binnen 
de gemeente, zodat efficiënt omgegaan kan worden 
met de beperkt beschikbare ruimte. 

‣ Door slimme investeringen kunnen parkeerplaatsen 
van bedrijven en andere organisaties in en rond het 
centrum benut worden wanneer de eigenaar deze niet 
gebruikt, zoals op koopavonden, zaterdagen, 
koopzondagen en evenementen. De gemeente gaat 
daarover in gesprek met eigenaren van parkeerruimte 
waaronder het Wellant College en Albert Heijn. 

‣ Er moet extra parkeerruimte rondom de binnenstad 
van Montfoort worden gecreëerd, bijvoorbeeld op het 
voormalige busstation of aan de Julianalaan. 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Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Van de 
aanwezigheid van politie en BOA’s gaat een preventieve werking uit. Wij vinden het 
normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Overtredingen als fout 
parkeren, hondenpoep, zwerfvuil en overlast van jeugd moeten daadkrachtig bestreden 
worden. 

‣ De politie wordt beter bereikbaar en zichtbaar op 
straat. Er komen extra Buitengewone 
Opsporingsambtenaren (BOA’s) die zorgen voor 
handhaving van de openbare orde en de bestrijding 
van kleine criminaliteit.  

‣ Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. 
De gemeente staat open voor initiatieven als 
buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.  

‣ De APV wordt aangepast zodat de belangrijkste 
ergernissen bij inwoners (parkeeroverlast, 
hondenpoep) kunnen worden aangepakt. 

‣ Kosten van vernielingen worden verhaald op de 
vandaal. Als de vandaal minderjarig is, worden ook de 
ouders of verzorgers aangesproken en onder de 
veertien jaar tevens aansprakelijk gesteld. 

‣ Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten. 
Het cameratoezicht in Montfoort heeft zich bewezen 
en wordt uitgebreid, waarbij de privacy van inwoners 
natuurlijk wordt gerespecteerd. 

‣ Na de brandweerkazerne in Linschoten wordt ook de 
kazerne in Montfoort gemoderniseerd. De 
jeugdbrandweer is de kweekvijver voor de vrijwillige 
brandweer en verdient steun. 

‣ Bij kleinschalige evenementen zoals een vrijmarkt op 
Koningsdag en buurtfeesten passen laagdrempelige 
veiligheidseisen. 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De gemeente ondersteunt mensen die hulp nodig hebben. Wij gaan daarbij niet uit van de 
beperking die iemand heeft, maar juist van alles wat wel kan. Iedere inwoner heeft 
talenten en mogelijkheden. VVD streeft er naar dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen. School is een sociale ontmoetingsplaats. De nieuwbouw van het 
scholencomplex dat nu aan de Van Damstraat staat wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. 

‣ Inwoners die een beroep doen op een uitkering 
moeten zo snel mogelijk weer aan het werk. De 
gemeente begeleidt hen naar werk of naar zelfstandig 
ondernemerschap. 

‣ Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een 
vangnet; een uitkering. Wij vinden dat we voor het 
ontvangen van een uitkering een tegenprestatie 
mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de 
sollicitatieplicht niet naleeft verliest zijn of haar 
uitkering. 

‣ De zorg is toegankelijk voor iedereen. We vinden het 
daarom van belang dat de gemeente de mogelijkheid 
biedt voor onafhankelijke ondersteuning bij het 
aanvragen van zorg. 

‣ Mantelzorgers moeten ondersteund en gewaardeerd 
worden. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het 
Steunpunt Mantelzorg bij de SWOM.  

‣ We zijn een voorstander van het gebruik van 
technische hulpmiddelen en digitale maatschappelijke 
diensten zoals zorg op afstand. 

‣ De gemeente voldoet aan haar taakstelling waar het 
gaat om huisvesting van statushouders. Voor 
afgewezen asielzoekers of illegale migranten is hier 
geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en 
verleent hen geen opvang. 

‣ Er moet zo snel mogelijk worden begonnen met de 
nieuwbouw van het scholencomplex ter vervanging 
van het complex aan de Van Damstraat. 

‣ De gemeente stimuleert dat er ruimte in of nabij het 
schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van 
kinderen, zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur.  

‣ Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als 
ouders hun kind naar religieus onderwijs willen sturen, 
betalen zij dat vervoer zelf. 

‣ De bibliotheekfunctie is nu ondergebracht bij de 
scholen. Dat systeem functioneert niet omdat de 
school nu kan bepalen wie wat leest en boeken niet 
met leerlingen mee naar huis mogen. Het lezen van 
boeken moet weer voor iedereen onbeperkt 
toegankelijk zijn. 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Het verenigingsleven in onze gemeente is springlevend en helpt bij het leggen van sociale 
contacten. Montfoort en Linschoten kunnen trots zijn op de vele culturele en sportieve 
activiteiten, zoals het carnaval, toneelvoorstellingen en sportevenementen. Sport zorgt 
voor gezonde mensen, voorkomt grote uitgaven in de zorg, maar is bovenal gewoon leuk 
om te doen. We willen een breed sport- en cultuuraanbod, dat voor iedereen toegankelijk 
is. 

‣ Aan de gebruikers (zowel verenigingen als individueel) 
van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage 
worden gevraagd. Dit kan via een financiële bijdrage, 
maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

‣ We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar 
blijft. Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de 
handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente 
een leukere plek om te wonen. 

‣ De Vaart in Linschoten is gedateerd en past niet in de 
hoogwaardige uitstraling van de nieuwbouw rondom 
de locatie (Nieuw Lindescote, Lindeweyde). We willen 
dat er de komende raadsperiode snel duidelijkheid 
komt met betrekking tot de Vaart. 

‣ Het Knopenbad is een belangrijke voorziening. Het 
zwembad moet blijven. 

‣ Bewegen is goed voor iedereen en zeker niet alleen 
gebonden aan een sportvereniging. Kennismaking met 
verschillende sporten blijft belangrijk en wordt door 
de gemeente gestimuleerd, bijvoorbeeld door de 
buurtsportcoach. 

‣ De gemeente moet een actief beleid voeren op het 
beheren van voldoende speelgelegenheid in de wijken, 
afgestemd op de behoefte. Speeltuinen die niet 
voldoen moeten actief worden gerenoveerd.  

‣ Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag 
eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. 

! 	9



 

! 	10

NEEM CONTACT OP  
MET DE VVD MONTFOORT 
LINSCHOTEN  

info@vvdmontfoort.nl 
www.vvdmontfoort.nl 
www.vvdlopikerwaard.nl 

                    @VVDMontfoort
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