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kies



Voorwoord  
Beste Montfoortenaar en Linschotenaar,  

Montfoort is een gemeente om van te houden! Linschoten is onlangs verkozen tot één 
van de mooiste dorpen van ons land en ook Montfoort is natuurlijk een fantastische 
woonplaats. Beide kernen zijn rustige en veilige plekken, met toch veel voorzieningen. 
Plekken waar buren elkaar helpen, met een rijk verenigingsleven en ook nog eens 
centraal gelegen. Dag in, dag uit, zetten de VVD-raadsleden zich in om van Montfoort 
en Linschoten nog fijnere woonplaatsen te maken. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de 
gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.  

In de afgelopen vier jaar zat de VVD met drie zetels in de gemeenteraad. Als grootste 
lokale partij wisten we veel van onze verkiezingsbeloften te realiseren: het restafval wordt 
weer elke twee weken opgehaald en je kan nu op zondag boodschappen doen. Er 
kwamen extra BOA’s voor toezicht en handhaving en er komen nu snel extra 
parkeerplekken aan de Heeswijkerpoort. De Plaats is ingericht als horecaplein met grote 
terrassen, de Doeldijk is ingericht als fietsstraat. Er kwamen drie nieuwe kunstgrasvelden 
voor Montfoort S.V.’19 en een nieuw onderkomen voor de West Stichtse Ruiters. De 
stadsmuur werd gerenoveerd en ook de brandweerkazerne in Montfoort werd in een 
nieuwe jas gestoken. Er werd glasvezel aangelegd. Enzovoorts, enzovoorts. Kortom: 
Montfoort en Linschoten staan weer op de kaart! 

Niet alles verliep de afgelopen vier jaar natuurlijk vlekkeloos. Corona gooide bijvoorbeeld 
roet in het eten bij het heropenen van de bibliotheek. Die kwam deels terug, maar moest 
een tijd lang de deuren noodgedwongen gesloten houden.  

Uit onder meer onze reservepositie blijkt dat we in de afgelopen periode goed financieel 
beleid hebben gevoerd. De begroting is weer meerjarig sluitend. Dat mag men ook van de 
VVD verwachten.  

Toch zit de gemeente financieel in zwaar weer. Dat komt omdat het rijk onze gemeente 
een bezuiniging van 1,2 miljoen Euro heeft opgelegd. Later is er voor jeugdtaken wel geld 
bijgekomen, maar de korting van het rijk is nog steeds zes ton. Wij horen daardoor 
inmiddels bij de 15 gemeenten die de laagste uitkering van het rijk per inwoner krijgen. We 
moeten de financiële armslag verder vergroten, maar dat lukt niet zonder medewerking 
van het rijk of zonder schaalvergroting. 

De komende periode staan Montfoort en Linschoten een aantal belangrijke verbeteringen 
te wachten. Sommige plannen hebben nu eenmaal langere voorbereidingstijd nodig dan 
een raadsperiode van vier jaar. Zo hebben we alle voorbereidingen getroffen om ruim 400 
nieuwe woningen te bouwen, maar de huizen zelf staan er nog niet. Nieuwe huizen kunnen 
en moeten de komende tijd worden gebouwd, op de Bleek, aan de Doeldijk en op een 
aantal kleinere plekken in Linschoten. Ook de plannen voor een toegankelijke en 
bruisende Montfoortse binnenstad, zijn af, maar pas voor een deel uitgevoerd. In 
Linschoten komen er woningen op de plek van zalencentrum de Vaart en wordt het 
dorpshuis met ondersteunende horeca gerealiseerd in de brede Vaart. En het plein voor 
de Vaart krijgt de kwalitatieve uitstraling die de Parel van het Groene Hart verdient. In 
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Montfoort krijgen de leerlingen van de Graaf Jan, de Hobbitstee en de Howiblo eindelijk 
een nieuw schoolgebouw, aan de Parklaan. Ook worden Montfoort en Linschoten verder 
verduurzaamd, wat ons betreft vooral met zonnepanelen op gebouwen en daken en niet 
met grote windturbines in ons mooie polderlandschap.   

In dit verkiezingsprogramma kun je per onderwerp lezen wat de VVD Montfoort-
Linschoten van de gemeentelijke plannen vindt en welke plannen wij graag verder willen 
realiseren. In de kern staan we voor het volgende verhaal: 

We willen dat je in Linschoten en Montfoort prettig kunt wonen, werken en leven. En dat 
die prettige woonomgeving bereikbaar en veilig is en met genoeg woningen, ruimte, groen 
en voorzieningen zoals winkels en sportverenigingen in de buurt. Dat je in de buurt van je 
huis kan parkeren. Dat de gemeente regelt dat de straten schoon zijn en zonder 
wateroverlast, dat onze kinderen veilig naar school kunnen en dat je dichtbij huis op 
liefdevolle zorg kunt rekenen.   

Het liefst blijven we een zelfstandige gemeente, maar dat is voor ons niet in steen 
gebeiteld. Wat ons betreft is de kwaliteit en betaalbaarheid van de dienstverlening van de 
gemeente nog belangrijker. Montfoortenaren en Linschotenaren verdienen een goede 
gemeentelijke service tegen acceptabele kosten. Dichtbij en degelijk! Als dat kan met een 
zelfstandige gemeente, dan graag. Maar als het rijk ons het vel over de neus blijft halen, 
blijven de kosten voor inwoners stijgen. Er komt een moment dat we over onze schaduw 
heen moeten stappen en toenadering gaan zoeken tot andere gemeenten in de 
Lopikerwaard. Goed en betaalbaar zal altijd ons uitgangspunt zijn. 

Als lokale VVD zijn we voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma of over iets 
anders met ons willen informatie willen delen of iets vragen, dan kun je via 
info@vvdmontfoort, via Facebook, Instagram (VVDMontfoort) of Twitter (@vvdmontfoort) 
contact met ons opnemen.  

kies VVD   
Mathieu Andriessen  
Lijsttrekker VVD Montfoort Linschoten 
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 Samenvatting 
We bouwen 1500 nieuwe woningen zodat iedereen betaalbaar in 
onze gemeente kan (blijven) wonen 

We creëren meer parkeergelegenheid in de wijken zodat je dicht bij 
huis je auto kwijt kan  

Er komt een nieuwe brede school aan de Parklaan in Montfoort, met 
verkeersveilige oversteek en voldoende ruimte voor kiss and ride 

We stimuleren zonnepanelen op gebouwen en betere woningisolatie 

In Linschoten wordt het plein voor de Vaart heringericht en er komen 
woningen op de plek van de Vaart 

We bestrijden digitale criminaliteit, door goede voorlichting aan 
kwetsbare inwoners 

We stimuleren gastouderopvang met lage leges, voor ouders die 
buiten kantooruren werken 

We blijven het huisafval elke twee weken ophalen en zetten ons in 
voor een systeem van nascheiding voor afval 

In de nieuw te bouwen wijken zorgen we voor meer speelplekken 
voor kinderen 

Om de financiële armslag te vergroten is samenwerking in de regio 
Lopikerwaard noodzakelijk 
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Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Wij willen dat 
Montfoortenaren en Linschotenaren op ieder moment in hun leven het juiste huis 
kunnen vinden. Betaalbaar en in je eigen woonplaats. Of je nu alleen woont, 
samenwoont met je partner of met kinderen een huis met tuin hebt of ambieert. Maar 
de realiteit is anders: de woningnood in Montfoort en Linschoten is hoog. Het 
bouwtempo moet dus omhoog.  

We hebben de afgelopen tijd plannen gemaakt om tot 2030 ruim 400 nieuwe 
woningen te bouwen in Montfoort en Linschoten. Deze plannen zetten we versneld 
door; 
Tot en met 2040 willen wij 1100 extra woningen bouwen. We verhogen de 
bouwopgave voor 2040 dus tot ruim 1500 woningen, zodat iedereen betaalbaar in 
onze gemeente kan (blijven) wonen; 
Om onze bouwplannen te realiseren werken we nauw samen met onze VVD-collega's 
in de Provinciale Staten van Utrecht;  
Voor de bouwopgave zijn geschikte locaties op onder meer de Bleek, aan de Doeldijk, 
op IJsselvreugd en op een aantal kleinere plekken in Linschoten; 
We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen; 
In Linschoten komen er woningen op de plek van de Vaart; 
In de Hoogstraat en de Keizerstraat staan veel winkels leeg. We maken het mogelijk 
dat hier woningen in komen. 

Nieuwe huizen zorgen daarbij ook voor doorstroming: ouderen kunnen desgewenst kleiner 
gaan wonen en bestaande eengezinswoningen komen vrij. Zo helpen we starters op weg 
en blijven ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen wonen.  

We proberen innovatieve woonconcepten naar Montfoort te krijgen, zoals het reeds in 
Gouda beproefde ‘1828’, waar jongeren tussen de 18 en 28 jaar in een eigen studio of 
appartement wonen, met in het gebouw veel gedeelde voorzieningen; 
We gaan ook aan de slag met nieuwe woonvormen zoals tiny houses en 
kangoeroewoningen; 
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Een stad en dorp waar 
het fijn leven is en waar 
je goed en betaalbaar  
kunt wonen 



Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van 
scheefwonen en het stimuleren van doorstroming; 
Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard 
nodig. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst 
staan; 
We houden geen wachtlijst bij voor woonwagens en werken niet mee aan nieuwe 
plaatsen voor woonwagens; 
We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar 
schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.  

Wie zijn huis wil verbouwen krijgt daarvoor de ruimte. We willen dat alle inwoners makkelijk 
en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten, te 
verduurzamen of aan te passen. 

Een dakkapel, tuinoverkapping, zonnepanelen of een carport maken je huis en je tuin 
mooier, duurzamer en fijner. We maken het eenvoudiger om zulke kleine aanpassingen 
aan je woning aan te vragen;  
We zijn terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB).  
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We wonen allemaal graag in een wijk die groen en schoon is. De gemeente stimuleert 
dat met voldoende groen in de wijk, door goed onderhoud en door vaak afval op te 
halen. We hebben een grote stap gezet door het restafval weer elke twee weken in te 
zamelen, maar we stoppen daar niet.  

We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt 
voor minder containers en is bovendien goedkoper; 
Om overlast van ongedierte en zwerfafval te voorkomen zijn we voorstander van 
ondergrondse afvalcontainers; 
Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een 
groot huishouden. Daarom passen we deze heffing aan op het aantal personen per 
huishouden; 
We willen meer groene plekken met bomen en planten in onze wijken; 
In nieuw te bouwen woonwijken houden we bestaande bomen zoveel mogelijk in 
stand; 
De frequentie voor het ophalen van de verschillende afvalstromen (GFT, PMD, 
restafval) blijft eens per twee weken.  

Door klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Enorme plensbuien zetten onze 
straten en kelders blank en leiden tot overbelasting van het riool. Langdurige warmte en 
droogte zorgen juist weer voor problemen bij boeren en in de natuur. We nemen daarom 
maatregelen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen.   

We onderhouden en verbeteren het rioolstelsel; 
Waar mogelijk richten we de openbare ruimte klimaat-adaptief in. Dus veel ruimte voor 
groen, water en bomen. Verharding moet het water doorlaten naar de ondergrond; 
Verstening van tuinen is niet goed voor de waterafvoer. We blijven daar over 
voorlichten, samen met onder meer Stichting Steenbreek. 
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Waar we de wijk groen 
en leefbaar houden 



We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan met de bus naar werk, school, op 
bezoek bij vrienden en familie of stappen in de auto of op de fiets om boodschappen 
te doen. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar 
B te komen.  

Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede 
verbinding tussen stad en regio. Ook fietspaden worden steeds belangrijker, voor 
recreatie maar ook voor woon-werkverkeer. Maar Montfoort en Linschoten zijn geen 
Utrecht of Amsterdam: je kan hier niet alles eenvoudig op de fiets of met het OV doen. 
Velen van ons zijn ook voor ons werk aangewezen op de auto en ondernemers moeten 
goed per auto bereikbaar zijn. Wij doen daarom niet mee aan ontmoedigingsbeleid voor 
de auto.  

We blijven investeren in wegenonderhoud en -uitbreiding ten behoeve van 
bereikbaarheid per auto; 
We zijn voorstander van een nieuwe fietsverbinding tussen de Cattenbroekerdijk en de 
Blindeweg/Reijerscop, als onderdeel van een (snel)fietsroute van Oudewater naar 
Utrecht. Deze route helpt fiets te verbeteren, onder meer voor woon-werkverkeer; 
We zijn voorstander van het verkennen van een fietsroute Wederiksingel- Benschop; 
We spannen ons in om de busverbinding met Woerden te verbeteren. 

Het is belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto.  
Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. In de afgelopen periode hebben we daarom onder 
meer geregeld dat fietsers tussen Cattenbroek en Doeldijk voorrang hebben en veilig 
verkeer heeft onze blijvende aandacht 

Bij de nieuwbouw van de nieuwe school aan de Parklaan richten we de 
verkeerssituatie veilig in voor schoolgaande kinderen; 
Omdat er steeds meer snelfietsers zijn, wil de VVD dat voetgangers en fietsers zo 
mogelijk gescheiden worden; 
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Waar vervoer van A 
 naar B vlot gaat 



Nieuwe fietspaden worden breed genoeg aangelegd om elkaar veilig te kunnen 
passeren; 
Bestaande smalle fietspaden zoals op Blokland verbreden we waar mogelijk.  
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Steeds meer inwoners van Montfoort en Linschoten bezitten een auto. In veel wijken 
van Montfoort en Linschoten is het daardoor steeds lastiger om dicht bij huis te 
parkeren. Die parkeerdruk willen we verlichten. We accepteren wel dat wonen in het 
centrum kan betekenen dat de auto vijf minuten verder staat. 

We creëren meer parkeergelegenheid in de wijken, natuurlijk zonder daarbij het 
woongenot of de groene omgeving uit het oog te verliezen; 
We stimuleren het gebruik van deelauto’s, zodat er parkeerplekken vrij komen; 
Bij nieuwbouw realiseren we zoveel mogelijk parkeren op eigen terrein. We maken  
ruim voldoende parkeerplekken voor bezoekers; 
Er moeten parkeerplaatsen bijkomen rond de binnenstad van Montfoort: aan de Joop 
Westerweelstraat en de Julianalaan; 
Waar nieuwe woonruimte wordt gerealiseerd maar onvoldoende plek is voor de 
bijbehorende parkeergelegenheid, stort de initiatiefnemer ter compensatie een bedrag 
in het parkeerfonds. We handhaven hierop strikt; 
We willen ontduiking van het parkeerfonds voorkomen. Daarom wordt de systematiek 
hiervan tegen het licht gehouden; 
Er komt een parkeerroute informatiesysteem binnen de gemeente, zodat efficiënt 
omgegaan kan worden met de beperkt beschikbare ruimte. 

Autorijden wordt gelukkig steeds duurzamer, onder meer door elektrisch rijden. Dat 
ondersteunen we. 

We maken het eenvoudig om laadpalen aan te vragen; 
Laadpalen plaatsen we alleen in de openbare ruimte wanneer dat op eigen terrein niet 
kan; 
In de woonwijken beschouwen we een laadplaats als een parkeerplaats voor 
elektrische auto’s. Zo voorkomen we dat deze plaatsen leeg staan als er niet wordt 
opgeladen. Daardoor neemt de parkeerdruk niet toe; 
We zijn tegen laadplaatsen in de binnenstad die de plek van parkeerplaatsen innemen, 
omdat dit leidt tot een hogere parkeerdruk. Aan de randen van de binnenstad kunnen 
extra laadplekken komen; 
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Waar je dicht bij huis 
je auto kwijt kan



We maken dubbelfuncties van lantaarnpalen en laadpalen mogelijk, zodat de 
openbare ruimte niet verrommelt en vol komt te staan met laadpalen. 

 / 11 32



Nederland gaat verduurzamen. We zien kernenergie als belangrijkste techniek om in 
2050 al onze energie CO2-neutraal op te wekken. Dat is vooral een landelijk 
onderwerp. Maar door energie te besparen, meer duurzame energie op te wekken en 
materialen te hergebruiken dragen we ook in Montfoort en Linschoten ons steentje 
bij. Verduurzaming moet natuurlijk wel betaalbaar zijn voor gezinnen en ondernemers 
en niet leiden tot kapitaalvernietiging of stijging van de woonlasten. 

We gaan inwoners voorlichten over de mogelijkheden van betere isolatie van hun 
woning;  
Slechts een klein deel van de gebouwen in Montfoort en Linschoten wordt gebruikt 
voor opwek van zonne-energie. We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op 
gebouwen; 
Ten opzichte van andere fossiele brandstoffen is aardgas relatief schoon; 
Nieuwbouwwoningen sluiten we niet meer op gas aan, maar we werken niet mee aan 
grootschalige operaties om bestaande woningen van het gas af te sluiten. Dat is 
kapitaalvernietiging en jaagt inwoners onnodig op kosten; 
Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze 
producten en diensten als gemeente duurzaam en circulair in; 
Vrijgekomen materialen uit de openbare ruimte maken we beschikbaar voor 
hergebruik; 
We voeren het plan uit om duurzame ledverlichting toe te passen in alle lantaarnpalen; 
We zijn voorstander van bewegingssensoren in lantaarnpalen op rustige plaatsen, 
zodat deze niet meer de hele nacht aan hoeven te staan; 
Kleinschalige windturbines tot 25 meter hoogte voor eigen opwek op agrarisch terrein 
staan we toe. 
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Waar we duurzame en 
circulaire oplossingen 
vinden



Dieren, natuur en landschap zijn belangrijk en verdienen onze bescherming. 
Natuurinclusieve landbouw of agrarisch natuurbeheer beschouwen we daarbij als 
onderdeel van de natuur. Landbouw kan prima samengaan met meer biodiversiteit, 
zoals bij bloemen- en kruidenrijk grasland met gezonde populaties weidevogels.  

We willen geen grote windturbines in onze gemeente: deze enorme gevaartes passen 
niet in ons mooie polderlandschap en leveren ook overlast op; 
Het opwekken van zonne-energie in weilanden tast ons landschap minder aan. Op 
passende schaal maken wij dit mogelijk; 
We formuleren dierenwelzijnsbeleid, met daarin aandacht voor diervriendelijke en 
educatieve kinderboerderijen en afgebakende losloopgebieden voor honden. 
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En waar we dieren, natuur 
en landschap beschermen 



 
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Montfoort heeft een 
florerende maakindustrie. Maar de coronacrisis heeft veel bedrijven en ondernemers 
hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Door ondernemers de ruimte 
te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale 
economie en meer banen. 

We zijn voorstander van uitbreiding van onze bedrijventerreinen. We realiseren 
komende periode uitbreiding van bedrijventerrein Heeswijk als algemeen 
bedrijventerrein; 
Bedrijven moeten ook de mogelijkheid krijgen om in de directe omgeving uit te 
breiden; 
We dragen actief bij aan goed techniekonderwijs in de buurt. De techniekdagen zijn 
een goed voorbeeld; 
Uiteraard blijven winkeliers zelf beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook 
op zondag; 
Er wonen in Montfoort relatief veel seizoenarbeiders uit Polen en andere Oost-
Europese landen. Dat is goed voor de economie. We helpen ondernemers om 
seizoenarbeiders goed te huisvesten.  

 / 14 32

Een bloeiende lokale 
economie, waar 
ondernemers de ruimte 
krijgen



Montfoort en Linschoten komen pas echt tot leven als het centrum bruist. Met een 
veilig en levendig centrum, trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor 
aantrekkelijke winkel- en verblijfsgebieden met lokale ondernemers.  

De afgelopen tijd is via Buurbook samen met inwoners en ondernemers een plan voor 
de binnenstad van Montfoort opgesteld. Dat plan voeren we in fases uit; 
De nieuwe verkeerscirculatie in de binnenstad is even wennen, maar wel een 
belangrijke verbetering. We treden hard op tegen mensen die willens en wetens tegen 
het verkeer in rijden, we zijn daarbij voor gebruik van camera’s; 
In nauw overleg met de belangrijkste stakeholders (retail, vastgoed, horeca) gaan we 
bepalen welk deel van het winkelgebied op termijn kansrijk is en welk deel meer 
geschikt is voor wonen; 
Dankzij de nieuwe verkeercirculatie nemen we eindelijk de herinrichting van de 
binnenstad ter hand, te beginnen met Hofstraat en Om ‘t Hof. Daarmee verbeteren we 
de toegankelijkheid voor inwoners die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten; 
We streven naar een eenduidige manier van inrichten van de historische kernen. Wij 
willen dat de gebruikte bestratingsmaterialen en straatmeubilair daarbij het historische 
karakter versterken;  
In Linschoten wordt het plein voor de Vaart heringericht, waarbij het eindelijk de 
kwalitatieve uitstraling krijgt die de Parel van het Groene Hart verdient. 

Dankzij onze inspanningen zijn er grotere terrassen gekomen die ook langer open mogen 
blijven. In Montfoort wordt er gebruik van gemaakt op onder meer de Plaats en langs de 
IJssel, maar in Linschoten gelden dezelfde ruime regels.  

Winterterrassen zijn momenteel alleen als proef toegestaan. Wij maken dat voortaan 
elke winter mogelijk. Uiteraard is terrasverwarming daarbij toegestaan;  
We maken ruimte voor meer terrassen langs de Hollandse IJssel bij Onder de 
Boompjes (IJsselboulevard); 
Een strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij 
willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat 
ook winkeliers hun klanten als gast mogen ontvangen; 
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Waar stad en dorp 
bruisen en bezoekers 
van buiten 
aantrekken



We zijn voor ondersteunende horeca en dorpshuisfunctie in de brede Vaart. 

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. We willen investeren in 
goede voorwaarden voor toeristische voorzieningen, met als doel dat toeristen en 
recreanten langer in Montfoort en Linschoten verblijven. Montfoort kan daarbij veel beter 
dan nu gebruik maken van de ligging aan de Hollandse IJssel. Pleziervaart vormt een 
belangrijke groep dagtoeristen.  

Om ook het overnachten langs de Hollandse IJssel te stimuleren, onderzoeken we de 
haalbaarheid van de aanleg van walstroom door een particuliere aanbieder. Dat is 
gastvrij en duurzaam; 
Toeristenbelasting en kadegeld zijn ongastvrij en de inning kost meer dan het oplevert. 
Wij zijn tegen het heffen van toeristenbelasting en kadegeld; 
We maken meer werk van communicatie en promotie van Montfoort en Linschoten; 
We verbeteren de toeristische bewegwijzering, waarbij we ook passanten actiever 
richting het centrum van Montfoort en Linschoten wijzen. 
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In Montfoort en Linschoten worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er 
culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Daarin spelen verenigingen, stichtingen 
en ondernemers een belangrijke rol. Of het nu gaat om carnaval of pret in het park in 
Montfoort of de Ballensnoeperij in Linschoten, er is ruimte voor creatieve ideeën en 
initiatieven van inwoners. Soms is daarvoor subsidie of hulp van de gemeente nodig. 

Van organisaties die subsidie ontvangen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid 
afleggen over hoe zij belastinggeld besteden;  
Bij kleinschalige evenementen zoals een vrijmarkt op Koningsdag en buurtfeesten 
passen laagdrempelige veiligheidseisen; 
We zijn tegen subsidie voor evenementen en activiteiten die ook op commerciële 
basis kunnen worden georganiseerd; 
In Linschoten wordt de dorpshuisfunctie gerealiseerd bij de brede Vaart, waar ook 
voorstellingen kunnen plaatsvinden.  

Met het ‘Huis van Ervaring’ is de bibliotheek teruggekeerd in Montfoort en Linschoten. Niet 
als traditionele bieb waar je alleen een boek kan lenen, maar als plek van ontmoeting waar 
bijvoorbeeld taalcursussen en lessen in digitale vaardigheden worden aangeboden.  

We zijn positief over het concept Huis van Ervaring, maar vinden wel dat boeken lezen 
en lenen centraal staan in de bibliotheek; 
Wat ons betreft gaat de bibliotheek weer gewoon vertrouwd ‘bibliotheek’ heten. 
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Met culturele 
voorzieningen voor 
alle leeftijden 



Het erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Wij promoten ons erfgoed, zowel 
bij onze bezoekers als onze inwoners. We willen tevens investeren in behoud en actief 
herstel van onze monumenten en ander erfgoed.  

De IJsselbrug wordt zo spoedig mogelijk gerenoveerd door Rijkswaterstaat;  
Helaas heeft Rijkswaterstaat het brugwachtershuisje laten verkrotten. We laten dit 
beeldbepalende huisje herbouwen en geschikt maken voor bijvoorbeeld koffie-, of 
bloemenstalletje, etalageruimte of als sluiswachtershuisje; 
Bij ontwikkelingen binnen het beschermde stads- of dorpsgezicht in Montfoort en 
Linschoten moet rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarde. 

De gemeente bezit zo’n 60 vastgoedobjecten, van de kerktoren in Linschoten tot de 
sporthallen en sportvelden, van het Oude Stadhuis en de Commanderij tot de 
verenigingsgebouwen op het Pastoor Spaanplein. Het zijn belangrijke plekken, waar we 
bijvoorbeeld sporten en elkaar ontmoeten.  

Maatschappelijke huurders betalen voor het gebruik van dit vastgoed een 
kostprijsdekkende huur, commerciële huurders een marktconforme huur; 
Structurele onderverhuur van maatschappelijk vastgoed staan we niet toe, behalve 
voor multi-use gebouwen zoals sporthallen. 
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Waar we ons erfgoed 
beschermen



 
Werk is van groot belang voor ons allemaal. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt 
zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. We willen dat zoveel mogelijk 
mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands 
talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt.  

Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners via 
Ferm Werk naar beschut werk en leerwerkplekken;  
Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen samen 
met een schuldhulpverlener op een rij gezet worden. Zo voorkomen we verdere 
escalatie;  
Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid 
van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo 
vroeg mogelijk hulp aan; 
Veel werkende ouders zijn aangewezen op gastouderopvang, vooral wanneer zij 
werken op flexibele basis, in het weekend of buiten kantooruren. Daarom stimuleren 
we gastouderopvang, door geen leges in rekening te brengen bij de 
vergunningaanvraag van aanbieders van deze vorm van kinderopvang. 
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Waar zoveel mogelijk 
mensen aan het werk gaan



 
Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid 
bijdragen aan onze samenleving. Er zijn in Montfoort veel nieuwkomers die hun weg 
hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen 
gegrepen die ons land biedt.  

Inburgering van nieuwkomers is echter niet alleen hun eigen verantwoordelijkheid: je bent 
niet direct zelfredzaam in een land dat in vrijwel elke opzicht anders is dan waar je 
vandaan komt. Wanneer nieuwkomers te veel aan hun lot worden overgelaten integreren 
ze nauwelijks en vaak volgt isolement. De vreselijke gevolgen van falende begeleiding 
hebben we gezien bij de steekpartij aan de Wederiksingel vorig jaar. Intensieve 
begeleiding is hard nodig.  

Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun 
je sneller aan het werk. We zorgen voor betaalbare taalcursussen en gaan 
laaggeletterdheid tegen; 
Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om Nederlands te leren;  
Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, volgen 
boetes of korten we de uitkering; 
Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om 
achterstanden vroeg aan te pakken;  
We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen;  
Bij de inburgering besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, 
de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTI-rechten, de bestrijding van 
antisemitisme en de vrijheid van godsdienst;  
Voor imams, dominees en andere geloofspredikers die haat of onverdraagzaamheid 
prediken is er in Montfoort geen plaats. We voorkomen dat geloofspredikers 
haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren; 
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Montfoort en Linschoten geen 
plaats. We ondersteunen hen niet met hulp en verlenen geen opvang. Hetzelfde geldt 
voor organisaties die illegalen helpen.  
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Waar iedereen 
meedoet en integreert



We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, akkerbouw en tuinbouw. 
Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze 
voedselvoorziening. Onze innovatieve boeren leveren ook een waardevolle bijdrage 
aan de circulaire en duurzame economie.  

Om een florerende agrarische sector en een vitaal platteland te behouden, is het 
belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden; 
We maken ons sterk voor het behoud van ruimte voor landbouw. Blijvende boeren 
krijgen voldoende ontwikkelruimte;  
Vrijkomende agrarische gebouwen moeten gebruikt kunnen worden voor 
uiteenlopende kleinschalige economische activiteiten; 
We geven boeren de ruimte om hun grond ook voor nieuwe doeleinden te gebruiken, 
zoals voor camperplaatsen of campings; 
Steeds meer landbouwers leveren een bijdrage aan de zorg voor natuur en landschap. 
We zijn voorstander van agrarisch natuurbeheer.  
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En waar we trots zijn op 
onze boeren



We willen goede en liefdevolle zorg voor onze inwoners. Met hulp die zo dichtbij huis 
mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks 
leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden en desgewenst zelfstandig kan 
blijven wonen. Het was daarom schrikken toen in 2019 ouderenzorginstelling De 
Rijnhoven besloot de zorglocaties Bloesem- en Vlinderhof in Montfoort te sluiten. De 
gemeente kon daar niks aan doen, maar zij kan wel zorgen dat er een nieuwe locatie 
voor intramurale ouderenzorg komt. 

We zetten in op het bouwen van meer seniorenwoningen en woonvormen waar 
ouderen bij elkaar kunnen wonen;  
Een vergunning voor het aanpassen van een woning wordt ook snel verleend als het 
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met 
woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te 
passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen 
met een beperking;  
We maken het eenvoudiger om op eigen grond een mantelzorgwoning te realiseren; 
We spannen ons actief in voor nieuwe locaties voor intramurale 24 uurs ouderenzorg 
in Montfoort en Linschoten. In de aanstaande nieuwbouwprojecten wordt hier ruimte 
voor gereserveerd; 
Ook voor Stichting Obliek, die zich inspant voor woonruimte voor inwoners met een 
beperking en een 24/7 zorgvraag, wordt de locatie worden gevonden; 
De SWOM blijft haar belangrijke welzijnswerk uitvoeren. 
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Waardevol samenleven, 
met liefdevolle zorg, 
dichtbij huis 



Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen 
daarbij, door te zorgen voor een gemeente waar kinderen op een veilige en prettige 
manier opgroeien en hun talenten ontwikkelen.  

In de nieuw te bouwen wijken zorgen we voor voldoende speelplekken voor kinderen. 
We actualiseren daarvoor het speelplaatsenbeleid. 

Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat 
doen we het liefst zo dichtbij het huis mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan 
opgroeien. Ook het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat 
we zwaardere hulp moeten bieden.  

We letten goed op dat we niet onnodig ‘stickers plakken’: niet iedereen die uniek is, 
heeft daar hulp bij nodig. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat kinderen die hulp 
krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen;  
Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we zo vroeg mogelijk te signaleren. 
Jeugdteam, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol; 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. In deze situaties is 
hulp altijd direct beschikbaar. 

De problemen van kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of 
gezondheidsproblemen van hun ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar 
het gehele gezin helpen we de kinderen beter en effectiever.  

We streven ernaar om het sociaal team en het jeugdteam zoveel mogelijk te integreren 
en optimaal samen te laten werken. Stadsteam Oudewater nemen we daarbij als 
voorbeeld. 
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Waar je fijn kunt 
opgroeien 



Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze 
kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. School 
is ook een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleren we dat er ruimte in of nabij 
het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied 
van muziek, sport en cultuur.  

School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt. 
Dit concept van de brede school passen we toe bij de nieuwbouw van het 
scholencomplex dat nu nog aan de van Damstraat staat (Hobbitstee, Graaf Jan en 
Howiblo);  
De nieuwe school wordt gebouwd op de plek van de oude Hoflandschool aan de 
Parklaan. Bij de uitwerking van deze plannen zijn verkeersveiligheid en voldoende 
parkeerruimte voor ons belangrijke aandachtspunten. 
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Waar onderwijs een 
gelijke start biedt  



Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 
ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, 
duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, 
is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is.  

In Montfoort en Linschoten sporten meer kinderen dan gemiddeld in ons land. Daar zijn 
we trots op en dat willen we graag behouden. Sportverenigingen, scholen en 
buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk 
te laten bewegen.  

De buurtsportcoach blijven we inzetten zolang we daarvoor geld krijgen vanuit Den 
Haag; 
Via het jeugdsportfonds dragen we financieel bij aan sport voor kinderen wanneer hun 
ouders dit niet kunnen betalen; 
Het Knopenbad is een belangrijke voorziening. Het zwembad moet blijven; 
Door slecht beleid in het verleden hebben sportverenigingen verschillende afspraken 
met de gemeente over huur en bijdragen voor zelfwerkzaamheid bij onderhoud van 
hun accommodatie. Die afspraken trekken we zo snel mogelijk gelijk; 
We blijven sportverenigingen ondersteunen met lage (kostendekkende) huur van 
velden en andere accommodaties. We willen niet dat de contributie voor lidmaatschap 
van een sportvereniging hoger wordt dan in gemeenten om ons heen; 
Het buiten bewegen van onder meer senioren stimuleren we door aanleg van een 
trimparcours of het plaatsen van fitnessapparaten;  
Ook mentale fitheid hoort erbij. We zijn daarom voorstander van een schaaktafel voor 
urban chess in bijvoorbeeld het stadspark. 

Ook wandelen en fietsen zijn gezonde en laagdrempelige manieren zijn om in beweging te 
blijven. De wandel- en fietspaden in Montfoort en Linschoten worden intensief gebruikt, 
zeker sinds de uitbraak van het coronavirus. Populaire plekken zijn natuurgebied Willeskop 
en de paden rond Landgoed Linschoten. Qua wandelpaden streven we naar uitbreiding. 

 / 25 32

En waar we gezond zijn, 
sporten en bewegen 



Het ‘ommetje Stuivenberg’ wordt afgemaakt door het pad naast begraafplaats De 
Stuivenberg aan te laten sluiten op de Th. Elsenstraat en de J.B. Kemmestraat; 
We verkennen de mogelijkheid om een klompenpad langs de Willeskopse 
Tiendwegwetering te realiseren; 
Om te bevorderen dat ook ouderen gebruik maken van onze wandel- en fietsroutes 
zorgen we langs de routes voor meer bankjes en rustmogelijkheden.  
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Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder 
veiligheid geen vrijheid. Wij willen dat iedereen in Montfoort en Linschoten veilig kan 
wonen, verblijven, werken en ondernemen. We pakken daarom (drugs)overlast en 
andere criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.  

Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar 
zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Ook overige hulpdiensten zijn 
goed bereikbaar en benaderbaar; 
Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken 
of aangifte te doen. Aangifte doen kan in het Huis van Montfoort, via internet of 
telefoon en via de wijkagent; 
Extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vergroten de zichtbaarheid van 
handhaving en bestrijden kleine criminaliteit;  
Graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten 
hiervan verhalen we zoveel mogelijk op de veroorzaker;  
Als onze boa’s boetes uitschrijven vloeien die waar mogelijk terug in de gemeentekas. 
Dit geld zetten we dan weer in om de veiligheid te verbeteren;  
We maken ons sterk voor de ‘flexibele boa-pool’, waarbij we boa’s lenen van andere 
gemeenten en onze boa’s ook uitlenen. Zo zetten we toezicht en handhaving 
doeltreffender in; 
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen 
LHBTI’s hard aan; 
We stimuleren actief de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-
groepen. Inwoners en wijkagent werken daarbij samen;  
Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen 
en Keurmerk Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers om hun huis of 
bedrijf goed te beveiligen tegen inbraak. Samen met de politie promoten we deze 
keurmerken; 
We zijn voorstander van de inzet van flexibel cameratoezicht, op plekken waar vaak 
overlast is. 
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Een stad en dorp waar 
we veilig zijn en ons 
veilig voelen 



Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. We zijn scherp op ondermijning en 
witwaspraktijken. Onze inwoners zijn steeds minder vaak slachtoffer van geweld, 
inbraak, diefstal, vernieling en andere traditionele vormen van criminaliteit. Maar ze 
hebben juist vaker last van digitale criminaliteit. De aanpak van digitale criminaliteit 
heeft daarom ook onze prioriteit. 

De burgemeester heeft veel bevoegdheden die zij kan gebruiken om Montfoort en 
Linschoten veiliger te maken. Wij willen dat deze daadwerkelijk worden gebruikt. Te 
denken valt het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht of het invoeren 
van een vergunningsplicht voor bepaalde panden, gebieden of branches met als doen 
een malafide ondernemersklimaat tegen te gaan;  
Illegale huisvesting zoals illegale woningsplitsing en onvergunde kamerverhuur is 
verboden, onder meer vanwege brandveiligheidseisen en het risico van uitbuiting van 
arbeidsmigranten. We bestrijden illegaal wonen actief met controles;  
Leegstaande agrarische bebouwing zoals oude schuren wordt helaas soms gebruikt 
voor illegale zaken zoals drugsproductie. We brengen leegstaande bebouwing in kaart 
en bestrijden met controles illegaal gebruik daarvan zoals drugsproductie; 
Digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude of phishing groeit. Via social media 
worden jongeren geronseld als geldezel, of worden ouderen digitaal opgelicht. Ter 
preventie investeren we in goede voorlichting voor kwetsbare inwoners, zowel 
jongeren als ouderen.  
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En waar criminaliteit 
wordt aangepakt 



Vier jaar geleden trok IJsselstein de stekker uit de gezamenlijke ambtelijke 
organisatie. Sindsdien heeft Montfoort weer een eigen ambtenarenapparaat. Onze 
ambtenaren doen hun uiterste best voor een goede dienstverlening. De gemeente is 
er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Maar 
onze ambtelijke organisatie is te klein en te kwetsbaar en de werkdruk is te hoog. 
Zonder schaalvergroting is het schier onmogelijk om een goede dienstverlening te 
leveren.  

Het liefst blijven we een zelfstandige gemeente, maar wat ons betreft is de kwaliteit en 
betaalbaarheid van de dienstverlening van de gemeente belangrijker. Montfoortenaren 
en Linschotenaren verdienen een goede gemeentelijke service tegen lage kosten! 
We zorgen ervoor dat de gemeentelijke ICT volledig up to date is, zodat 
privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en 
cyberaanvallen. Om dat zeker te stellen blijven we op dit vlak samenwerken met 
gemeente Gouda; 
We zetten beantwoorde WOB-verzoeken en antwoorden online; 
De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met 
collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, 
regionale werkgelegenheid of woningbouw; 
We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.  
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Een gemeente die klaar 
staat voor Montfoort en 
Linschoten, waar het 
belang van de inwoners 
voorop staat 



Montfoort en Linschoten maken we met elkaar! Daarom zitten we initiatieven van 
inwoners, ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en 
vergunningen. Mooie recente voorbeelden zijn de buurtactie AED, de bijenkasten in 
het Ecopark en de vergroening van het Johannes Postplantsoen.  

De raad neemt als volksvertegenwoordiging veel besluiten. Het is belangrijk dat inwoners 
goed worden geïnformeerd door de politieke besluitvorming beter inzichtelijker te maken. 

We vinden het belangrijk dat de gemeente initiatieven over de eigen straat, buurt of 
wijk actief aanmoedigt; 
Bij belangrijke besluiten betrekken we inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium. De 
ervaring met Buurbook beschouwen we als good practice; 
Door participatie haalt de gemeente belangen op, maar de raad weegt altijd de 
belangen af; 
De afgelopen periode is het werk van de raad al transparanter gemaakt, doordat de 
raad is gaan werken met een nieuw raadsinformatiesysteem (te raadplegen op https://
montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl/). We verbeteren dit verder, onder meer door de 
raads- en commissievergaderingen voortaan ook met beeld te streamen.  
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Waar we luisteren naar 
goede ideeën van 
inwoners

https://montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl/
https://montfoort.bestuurlijkeinformatie.nl/


 
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend 
door onze ondernemers en inwoners. Die belasting houden we zo laag mogelijk. 
Gemeenten krijgen echter steeds meer taken uit Den Haag, zonder dat de Rijksoverheid 
daarvoor voldoende betaalt. De gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder 
druk. Montfoort is geen uitzondering, sterker: onze gemeente staat in de top 15 van 
gemeenten die per inwoner de kleinste bijdrage krijgt uit Den Haag. Dat noopt tot 
maatregelen. 

Om de financiële armslag te vergroten is samenwerking in de regio Lopikerwaard 
noodzakelijk. We gaan daarom in gesprek met de gemeenten Lopik, IJsselstein en 
Oudewater. Als gezegd: het liefst blijven we een zelfstandige gemeente, maar wat ons 
betreft is de kwaliteit en betaalbaarheid van de dienstverlening van de gemeente 
belangrijker; 
Door zuinig en verstandig om te gaan met onze financiële middelen en door een goed 
herstelplan te maken is de begroting inmiddels weer meerjarig sluitend. Voor ons is 
dat een belangrijk uitgangspunt; 
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; 
De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker 
betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten die de gemeente 
maakt voor vergunningen en andere specifieke dienstverlening op alle inwoners 
afgewenteld worden; 
De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het 
jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen met de begroting in 
één oogopslag jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld wordt besteed en welk effect 
is bereikt; 
We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt; 
De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk; 
De gemeente gaat voorzieningen of tarieven niet inkomensafhankelijk maken; 
iedereen ontvangt hetzelfde voor dezelfde prijs.  
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En waar we verstandig 
met ons geld omgaan 



Dit programma werd geschreven door onze programmacommissie, bestaande uit:  

Desmond Ywema, Frank van Rooijen, Mathieu Andriessen, Ria Driesse en Robbert Verheul. 

februari 2022
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