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Voorwoord
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Montfoort. Wij bieden u ons programma met groot
genoegen aan. Dit programma is op een unieke en open manier tot stand gekomen. De inwoners van
Linschoten en Montfoort hebben de gelegenheid gehad aan het programma mee te schrijven. Daarvan is door
verschillende inwoners gebruik gemaakt en een groot aantal goede ideeën, suggesties en wensen zijn in ons
programma verwerkt.
Wij willen ook de grote inzet van onze programmacommissie, bestaande uit Ria Driesse, Frank van Rooijen en
Mathieu Andriessen, niet onvermeld laten. De programmacommissie heeft een groot aantal gesprekken
gevoerd met inwoners en er is uitgebreid van gedachten gewisseld over uiteenlopende lokale onderwerpen
die Montfoortenaren en Linschotenaren bezighouden. Het gevolg: een verkiezingsprogramma dat er mag zijn,
met nieuwe inzichten en natuurlijk
op onze grondslag gefundeerd.
De VVD zit sinds 2010 in het
college van B&W. In de afgelopen
vier jaar heeft de VVD veel
punten van haar
verkiezingsprogramma
gerealiseerd. Zo is er orde op
zaken gesteld in de
gemeentefinanciën. Een solide en
vooral sluitende begroting was
hard nodig, en dat is gelukt.
Wij staan als lokale liberale partij
open voor een ieder die de
overtuiging heeft dat vrijheid,
verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en de
gelijkwaardigheid van alle mensen
de fundamenten behoren te zijn
van elke samenleving.

Realisatie VVD-programma 2010-2014
SOLIDE FINANCIEEL BELEID
Solide financieel beleid

CONTAINERS HUISVUIL
Introductie grijze containers
huisvuil

PREVENTIEF
CAMERATOEZICHT
UitbreidenUITBREIDEN
preventief
cameratoezicht

VOLDOENDE EN VERZORGDE BEDRIJVENTERREINEN
Voldoende
verzorgde bedrijventerreinen

DOORTREKKEN WEDERIKSINGEL
Doortrekken Wederiksingel

VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID BINNENSTAD
Voldoende
parkeerplaatsen binnenstad

REALISATIE IJSSELBOULEVARD (ONDER DE BOOMPJES)
Realisatie
IJsselboulevard
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De VVD zet daarom de komende
raadsperiode in op lokale
werkgelegenheid en welvaart
voor iedereen, door onder meer
lage lasten en ruimte voor ondernemerschap. Met een liberale agenda willen we weer welvaart creëren, in
plaats van vooral herverdelen. Dit verkiezingsprogramma zet een ambitieuze liberale agenda voor onze mooie
gemeente.

!
!
Bestuur VVD Montfoort

Verkiezingsprogramma 2014-2018
•

Iedere ondernemer mag desgewenst open op zondag;

•

De IJsselboulevard (Onder de Boompjes) wordt verder ontwikkeld;

•

De OZB stijgt niet meer dan de inflatie;

•

Ondergrondse vuilcontainers worden gefaseerd ingevoerd en het huisvuil (grijze
container) wordt weer wekelijks opgehaald;

•

Brede samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor behoud van
werkgelegenheid;

•

De binnenstad van Montfoort wordt autoluw met kort parkeerplaatsen voor snelle
inkopen;

•

De busverbinding Montfoort-Woerden moet worden verbeterd, mede met het oog
op een betere bereikbaarheid van Linschoten;

•

Het fiets- en wandelpadennetwerk in de gemeente wordt uitgebreid

!
!
Hieronder vindt u een uitgebreidere toelichting op ons programma.

Ondernemen, werken en
winkelen
Montfoort is een mooie gemeente om in te wonen en te werken. De VVD Montfoort wil
dat er voldoende arbeidsplaatsen in de gemeente zijn. Ondernemers en bedrijvigheid
zijn hiervoor van het grootste belang. Met duidelijke regelgeving en lage lasten
kunnen bedrijven en werkgelegenheid voor de gemeente behouden blijven. Het
winkelaanbod in de gemeente vaart wel bij een goede bereikbaarheid en afdoende
parkeergelegenheid.

•
•
•
•
•

De VVD is groot voorstander van
ondernemingsvrijheid: iedere ondernemer mag
desgewenst open op zondag.
De binnenstad van Montfoort blijft bereikbaar
voor bewoners en winkelend publiek: autoluw
en niet autovrij. Er komen kort parkeerplaatsen
in de Hoogstraat.

parkeerruimte waaronder het Wellant College
en Albert Heijn.

•

Voor de verkeerssituatie in de historische kern
van Linschoten is de komende raadsperiode
specifieke aandacht.

•

Met de opkomst van internet-aankopen, is het
nog belangrijker dat winkelen in het centrum
van Montfoort aantrekkelijk is. De gemeente
moet in overleg met winkeliers het centrum zo
aantrekkelijk mogelijk maken.

•

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

Er is een behoefte-onderzoek gaande onder
ondernemers om de vraag naar (nieuwe) ruimte
voor bedrijfsactiviteiten te inventariseren,
hetgeen wij steunen. Brede samenwerking met
het bedrijfsleven zorgt voor behoud van
werkgelegenheid.
Industrie vestigt zich op bedrijventerreinen en
niet in het buitengebied. Vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen kunnen worden gebruikt voor
kleinschalige niet-industriële bedrijven zoals een
camping of een beauty salon.
Als er in het buitengebied een locatie bestemd
wordt voor wonen, mag dit geen beperkingen
opleggen aan bestaande agrarische
bedrijfsvoering.

Recreatie en toerisme
Montfoort en Linschoten hebben een bijzondere historische kern en een rijke historie.
Montfoort is een geweldig mooie gemeente om te recreëren. Er zijn veel mooie
plekken met natuur, zoals het Linschoterbos, de eendenkooien, het natuurgebied
Willeskop en de vele polders. Er komen veel toeristen naar Montfoort en Linschoten
om te genieten van onze mooie gemeente. De VVD vind dat recreëren en langer
verblijf door toeristen in onze gemeente bevorderd moet worden.

•
•
•
•

De IJsselboulevard (Onder de Boompjes) wordt
verder ontwikkeld.
Er komt een duidelijk terrassenbeleid zodat
horeca-ondernemers rechtzekerheid hebben.
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 moet optreden tegen verpaupering
in de historische kernen.
De gemeente Montfoort en haar omgeving is
uitermate geschikt om te fietsen. De VVD wil de
bewegwijzering verbeteren en het
fietspadennetwerk uitbreiden. Hierbij denken
wij onder andere aan fietsverbindingen tussen
Blokland-Damweg, Blokland-Polsbroekerdam,
Blokland/Wederiksingel-Benschop en BlindewegCattenbroek.

•
•
•
•
•

Er moet meer ruimte komen om de fiets te
stallen in de binnenstad van Montfoort.
Pleziervaart vormt een belangrijke groep
dagtoeristen. We zijn tegen het heffen van
kadegeld.
Elementen uit de visie op de binnenstad moeten
snel worden opgepakt, zoals het herinrichten
van de Molenstraat.
Bestrating en straatmeubilair in de historische
kernen van Linschoten en Montfoort moeten
een passende uitstraling krijgen.
Voor beide historische kernen moet gelden: de
auto is te gast.

Solide en degelijk
financieel bestuur

De gemeente moet efficiënt werken en zich goed realiseren dat elke uitgegeven Euro
komt van de belastingbetaler. Verhoging van de OZB is de makkelijkste manier om de
begroting sluitend te krijgen. De VVD kiest daar nadrukkelijk niet voor en streeft naar
verlaging van de lokale lasten. Burgerparticipatie en goede communicatie met de
inwoners is belangrijk voor een goede besluitvorming. Montfoort blijft een
zelfstandige gemeente.

•
•
•
•

De OZB stijgt niet meer dan de inflatie.

•

De gemeente gaat voorzieningen of tarieven
niet inkomensafhankelijk maken; iedereen
ontvangt hetzelfde voor dezelfde prijs.
Om efficiënt en effectief te kunnen blijven
werken behouden we de intensieve ambtelijke
samenwerking met IJsselstein en blijven we
openstaan voor samenwerking met andere
gemeenten.
De gemeente stopt met subsidies voor
organisaties die zich niet aan de
prestatieafspraken houden. Hier geldt de
stelregel: geen prestatie, geen subsidie.

•

De gemeente blijft inwoners actief benaderen
voor de forumvergaderingen. Radio Stad
Montfoort gaat naast de uitzending van de
raadsvergaderingen, ook de
forumvergaderingen registreren.
Er blijven voldoende mogelijkheden voor
inwoners om ook buiten kantooruren op het
stadskantoor terecht te kunnen.

De OZB stĳgt niet meer dan de inflatie.
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Wonen,
openbare
ruimte en
verkeer

De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit. Dat is goed voor de
leefomgeving. Er staan veel woningen in de gemeente te koop. De VVD wil daarom
geen grote nieuwe woningbouwprojecten, tenzij onverwachts de vraag sterk
toeneemt. De VVD staat voor blijvend lage woonlasten en voor het verminderen van
onnodige regelgeving. Onderhoud van de openbare ruimte, zoals gladheidsbestrijding
en onderhoud van het groen, is een taak van de gemeente. Goede bereikbaarheid met
auto en openbaar vervoer blijft gegarandeerd.

•
•
•
•

Montfoort is één van de duurdere gemeentes
qua leges voor bouwvergunningen. De VVD wil
dat de bouwleges dalen tot het niveau van
kostendekkendheid is bereikt.
Een welstandscommissie is enkel noodzakelijk
voor het behoud van het aanzicht van het oude
dorp van Linschoten en de binnenstad van
Montfoort. Voor alle overige wijken moet de
welstandscommissie afgeschaft worden.
Initiatieven van inwoners om de openbare
ruimte te verbeteren en op te ruimen worden
toegejuicht, ondersteund en gefaciliteerd.
Ondergrondse vuilcontainers worden - waar
mogelijk en haalbaar - gefaseerd ingevoerd, om
te beginnen voor bewoners van de historische
kernen van Montfoort en Linschoten.

•
•

De containers voor het huisvuil (grijze container)
worden voortaan wekelijks opgehaald, net als in
het verleden met de vuilniszakken gebeurde.
De busverbinding Montfoort-Woerden moet
worden verbeterd, ook in het weekend, mede
met het oog op een betere bereikbaarheid van
Linschoten.

Veiligheid en
wegnemen van
overlast

Op aandringen van de VVD is er eindelijk een buitengewoon opsporingsambtenaar
(BOA), die kleine ergernissen als fout parkeren, hondenpoep, afvalproblemen,
zwerfvuil, overlast van jeugd aanpakt. Van de aanwezigheid van de BOA gaat ook een
preventieve werking uit, evenals van het inmiddels dankzij de VVD gerealiseerde
cameratoezicht.

•
•
•
•

De BOA moet blijven. We verwachten dat zijn
bevoegdheden worden uitgebreid.
Kosten van vernielingen worden verhaald op de
vandaal. Als de vandaal minderjarig is, worden
ook de ouders aangesproken en aansprakelijk
gesteld.
De APV wordt nageleefd, ook op het punt van
hondenpoep.
De gemeente is aangesloten op BurgerConnect,
een smartphone app waarmee inwoners onder
meer meldingen kunnen doen over de openbare
ruimte (losse stoeptegel, zwerfvuil, kapotte

straatverlichting, etc). De gemeente gaat
hierover beter voorlichten.

•
•

De openingstijden van het politiebureau op het
stadskantoor worden verruimd.
Onze brandweer is sterk afhankelijk van
vrijwilligers; zij zijn onmisbaar bij het bestrijden
van branden en bij andere hulpverlening. De
jeugdbrandweer is de kweekvijver voor de
vrijwillige brandweer en moet daarom blijven.

Welzijn en
onderwijs
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. VVD streeft er naar
dat hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Iedere inwoner/burger
heeft talenten en mogelijkheden. Na het Kompas en de Heeswijkschool wordt deze
raadsperiode het scholencomplex aan de Van Damstraat aangepakt.

•
•
•
•

Inwoners met een uitkering worden begeleid
naar een nieuwe baan of naar zelfstandig
ondernemerschap.
Mantelzorgers moeten ondersteund en
gewaardeerd worden. Als waardering voor het
werk van de mantelzorger wordt het
mantelzorgcompliment gehandhaafd.
De VVD wil zo veel mogelijk efficiency in de
uitvoering van welzijnstaken, zonder daarbij de
menselijke maat uit het oog te verliezen.
Bureaucratie moet worden voorkomen.
De VVD is een voorstander van het gebruik van
technische hulpmiddelen en digitale
maatschappelijke diensten zoals zorg op
afstand.

•
•
•

De dementieconsulent blijft gehandhaafd.
Na de decentralisatie van onder meer de
jeugdzorg wil de VVD nieuwe zorgaanbieders
toelaten.
Er wordt door de gemeente veel geld
uitgegeven aan leerlingenvervoer. Het vervoer
van leerlingen zonder fysieke of geestelijke
beperking kan worden versoberd.

Bewegen, sport,
cultuur en
verenigingsleven
Foto: Sebastiaan ter Burg, http://www.flickr.com/photos/ter-burg/

Beweging, sport en spel is gezond en wordt zowel individueel als in
verenigingsverband beoefend. Het verenigingsleven in Montfoort is springlevend en
helpt bij het leggen van sociale contacten. Montfoort en Linschoten kunnen trots zijn
op de vele culturele en sportieve activiteiten die door inwoners worden ondernomen,
zoals het carnaval, toneelvoorstellingen en sportevenementen. In het huidige
financiële klimaat moeten sport- en andere verenigingen goed samenwerken om te
blijven bestaan; de financiële bijdrage van de gemeente is beperkt. De VVD vindt dat
organisaties en evenementen niet afhankelijk dienen te zijn van overheidssubsidies.

•
•
•

Verenigingen moeten financieel verantwoord
beheerd worden. Onderhoud en beheer van
sportvelden en verenigingsterreinen en gebouwen wordt de verantwoordelijkheid van
de verenigingen. Om de effectiviteit te
verhogen, moeten verenigingen samenwerken.
Aan de gebruikers (zowel verenigingen als
individueel) van sportvoorzieningen mag een
redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in
geld, maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid.
Het Knopenbad is een belangrijke voorziening.
Het zwembad moet blijven.

•
•

De buurtsportcoach wordt ook ingezet voor
andere leeftijdscategorieën dan jongeren en
richt zich primair op het bevorderen van
bewegen. Bewegen is zeker niet alleen
gebonden aan een sportvereniging.
De gemeente houdt een proef met onderhoud
van speeltuinen door een op te richten
speeltuinvereniging voor één van de speeltuinen
in de gemeente.

