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U STAAT CENTRAAL IN ONS VERHAAL
U, inwoner van Gooise Meren staat centraal voor de Partij van de Arbeid. U bent het
beginpunt in al onze plannen en in onze besluitvorming. Dat is altijd zo geweest. En daar
kunt u in de toekomst ook op blijven rekenen. Of het nou gaat om wonen, werken, sport,
onderwijs of zorg: u als inwoner bent voor de PvdA altijd het uitgangspunt.
Bij het maken van keuzes ziet u dat de PvdA een heldere kijk heeft op de samenleving.
Een samenleving van eerlijk delen en rechtvaardigheid. Niet een keuze van ´ ikke´ maar
van ´samen´. Het is deze overtuiging die richting geeft aan hoe wij de wereld zien, ook op
lokaal niveau.
Rolien Bekkema,
Lijsttrekker PvdA Gooise Meren
GR2018
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U als inwoner staat centraal.
Dat begint bij u thuis. De PvdA Gooise Meren vindt dat u recht heeft op een
kwalitatief goede en betaalbare woning met voorzieningen die het wonen
aangenaam maken. Is het huis goed geïsoleerd? Zijn er mogelijkheden om
uw woning duurzamer te maken, bijvoorbeeld door zonnepanelen aan te
brengen? Woont u nog wel in de woning waar u het liefst zou willen wonen?
Bent u verzekerd van goede zorg in uw eigen huis? Allemaal vragen waar de
PvdA groot belang aan hecht en wil komen tot rechtvaardige antwoorden.
Voor ons staat u centraal in de beantwoording van die vragen.
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Wat wij voor u gaan doen…
Wij hanteren een ruimhartig indicatiebeleid, waarbij wij vertrouwen op de
expertise van de wijkverpleegkundigen en huisartsen die uw situatie het beste
kennen. Wij benaderen zorg vanuit uw vraag, niet vanuit de beperking van het
budget. Wat moet, kan.
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Wij zorgen voor de mantelzorgers, met
ondersteuning, advies, begeleiding en door ze af en toe ook vrij te kunnen laten
zijn, terwijl de zorg door gaat.
Wij ondersteunen u waar nodig bij het aanpassen van uw huis, zodat u ook als u
ouder wordt, prettig en veilig kunt wonen want niet ieder huis is even geschikt
om ouder in te worden.
Geld dat beschikbaar is voor zorg voor onze inwoners besteden we daar ook aan.
Wij houden de woonlasten laag. Niet als doel op zich, maar omdat de
gemeentelijke lasten geen ondraaglijke last mogen zijn.
Wij helpen u om uw huis duurzaam te maken, zodat uw energierekening omlaag
gaat en het milieu verbetert.
U krijgt korting op uw rioolbelasting, als u de regen in uw tuin en niet in het riool
laat lopen.
Kunnen uw gemeentelijke belastingen kwijtgescholden worden als u ze even echt
niet kunt betalen.
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Hoe prettig u ook woont in uw eigen huis, van minstens even groot belang is goed
nabuurschap. De PvdA Gooise Meren vindt het belangrijk dat de straat waar u in
woont een straat is waar u zich thuis voelt. Waar het verkeer veilig is en de
groenvoorzieningen op orde zijn. Waar u kunt rekenen op de gemeente om die
goede voorzieningen te leveren. Waar u ook zelf een bijdrage levert om vervuiling
en verrommeling tegen te gaan en om het prettig en mooi te houden. De PvdA
Gooise Meren vindt een goede verstandhouding in de straat belangrijk. Buren
worden bekenden, een straat een gemeenschap. Met ruimte voor straat BBQ’s en
een straatspeeldag. De PvdA Gooise Meren wil sociaal isolement tegen gaan en
sociale samenhang bevorderen. Goed nabuurschap begint in uw straat.
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Wat wij voor u gaan doen…
Wij ondersteunen de straat, door ideeën en initiatieven mogelijk te maken. Een
straatfeest, buitenspeeldag, Buurt BBQ – dat maakt van buren bekenden. Daar
brengt de gemeente geen kosten voor in rekening.
Een schone straat met groen woont lekkerder. Daarom zorgen wij voor een
goede inrichting en voor de verbetering van het groenonderhoud. En natuurlijk
doen wij dat samen met u, het is immers uw straat.
Wij doen daarbij ook een beroep op u om hier aan mee te werken door zwerfvuil
op te ruimen, niet te hard te rijden, en als u de hond uit laat een zakje mee te
nemen.
Er komt een Duurzaamheidsmanager, die de verduurzaming van huur- en
koopwoningen en bedrijfsgebouwen aanjaagt.
Wij stimuleren dat u zelf, of samen met uw buren, duurzaam energie gaat
opwekken, want wat u zelf maakt hoeft u niet te kopen
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1.

Elke wijk in Gooise Meren heeft zijn eigen karakter.
De PvdA Gooise Meren vindt het belangrijk om het typische karakter van de
wijk te behouden en de saamhorigheid van inwoners binnen de wijk te
versterken. Een wijk waarin u zich thuis en veilig voelt. Buurtcentra vormen een
ontmoetingsplek voor jong en oud. In de wijk moeten voldoende en veilige
speelplaatsen zijn voor de jongsten en skatebanen en (sport)voorzieningen
voor de jeugd. Voorzieningen als een apotheek, huisarts of enkele winkels horen
ook in uw wijk.
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Wat wij voor u gaan doen…
Wij starten een wijkinformatiepunt waar iedereen terecht kan voor hulpvragen,
een ‘Sociale VVV’.
Daarbij hoort een buurtregisseur. Een makkelijk bereikbaar aanspreekpunt, met
een hele korte lijn naar de gemeente.
Buurtplatforms, wijkraden, dorps- en stadsraden staan het dichtst bij u. Daarom
vinden wij het belangrijk dat zij een eigen budget hebben, om te doen wat voor
uw wijk belangrijk is.
Wij willen behoud van buurtcentra, meer speelvoorzieningen, trapveldjes en
geschikte ontmoetingsplekken voor jongeren, zoals skatebanen.
Wij willen dat uw wijk veilig is. Buurtpreventie maakt daar onderdeel van uit.
Maar ook een initiatief om pop-up kantoren voor wijkagenten te starten.
Wij ondersteunen de integratie van nieuwe Nederlanders met een stevig aanbod
aan taallessen, praktijkcursussen en werk zodat zij echt deel uitmaken van de
straat, de wijk, de gemeente en onze samenleving.
Wij verwelkomen statushouders, en willen een betere spreiding over de
verschillende wijken in Gooise Meren.
Wij stoppen de verkoop van sociale huurwoningen. Verkoop mag alleen als in
dezelfde kern tenminste evenveel nieuwe sociale huurwoningen worden
bijgebouwd.

‘Sociaal tot in de kern’ – verkiezingsprogramma GR2018

9

Gooise Meren bestaat uit vier kernen. De band van u als inwoner met de eigen
kern - Muiderberg, Muiden, Naarden en Bussum - is groot. De PvdA vindt het
belangrijk om de eigenheid van de kernen te bewaren. U wilt er verzekerd van
zijn dat in uw kern de diensten dichtbij bereikbaar zijn. Een echte bibliotheek in
elke kern is belangrijk. Goed openbaar vervoer naar en tussen de kernen is
noodzakelijk. Toegankelijk en goed onderwijs is essentieel.
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Wat wij voor u gaan doen…
Wij behouden de brede functie van de bibliotheek, die veel verder gaat dan
boeken uitlenen. Het is een ontmoetingsplek in elke kern.
Wij staan pal voor goed openbaar vervoer tussen de kernen onderling en tussen
trein- en busstations. De Provincie gaat over het openbaar vervoer, maar wij
willen een flinke vinger in de pap. En als het openbaar vervoer gaten vertoont,
zoeken wij als gemeente naar lokale maatwerk oplossingen.
De fiets is voor de bereikbaarheid essentieel. Wij investeren in goede en veilige
fietspaden, juist ook tussen onze kernen, voor onze schoolgaande jeugd en
forensen.
Wij haken aan bij het Provinciale netwerk van snelfietspaden voor de
middellange afstand.
Parkeren moet makkelijk zijn, voor bezoek, voor cliënten van ondernemers en
dienstverleners. Waar parkeren gereguleerd moet worden, doen wij dat - maar
wel gastvrij, door bijvoorbeeld vergunning-gebieden te combineren met blauwe
zones voor kort parkeren.
Wij willen een goede digitale infrastructuur met openbare WiFi en glasvezel.
Wij verbeteren de toegankelijkheid, de aansluiting en de doorstroming in het
onderwijs.
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Kern Bussum
Op het Scapino terrein komen woningen en groen. Absoluut geen supermarkt
met af en aanrijdende vrachtwagens door de smalle straten.
Het centrum wordt compact en hoogwaardig ingericht als winkelgebied.
Leegstand gaan we tegen door concentratie van het winkelgebied.
Tijdens de winkeluren is de Brinklaan in het centrum alleen voor fietsers en
voetgangers, zodat een veilig en aangenaam winkelgebied ontstaat.
De bereikbaarheid van het centrum vergroten we door een verbinding te maken
tussen de Brinklaan en het Wilhelminaplantsoen.
We ontwikkelen een ‘Thuis huis’ in gebouw De Vonk, een sociale woonvorm voor
ouderen die daar samen kunnen wonen. Midden in het centrum, dichtbij alle
voorzieningen en midden in onze samenleving.
Kern Naarden
Het Centrumplan Keverdijk voeren we nu echt eens een keer uit. Dat betekent
veel betaalbare woningen met behoud van speelplein en groen.
De bibliotheek blijft als brede voorziening gehandhaafd. Daar komen mensen
voor boeken, leren en ontmoetingen.
Sinterklaas komt aan in de haven van Naarden.
We maken een einde aan spitsverkeer met de auto door de Vesting.
Maken we een einde aan de “pret-tax” en houden Speelpark Oud-Valkeveen open.
Kern Muiderberg
De aanpak van geluidsoverlast heeft hoge prioriteit.
De Rijver is van de Muiderbergers, en blijft als multifunctioneel dorpshuis
beschikbaar voor de bewoners.
De overlast van Den Ouden compostering is groot, met de Provincie gaan wij hier
een einde aan maken.
Het bomenplan zoals ontwikkeld door de dorpsraad gaan we uitvoeren.
Wij versterken de vitaliteit van het dorp met een integraal kindcentrum.
Kern Muiden
Wij kiezen voor een nieuwe binnenhaven, niet voor een buitenhaven.
Het strandje bij de West Batterij wordt groter, mooier en voor alle inwoners.
Op de Brediusgronden komen sportvoorzieningen en sociale woningbouw.
Betaald parkeren geldt alleen in het zomerseizoen. Er komen blauwe zones in
vergunninggebieden
Samen met de Muider IJsclub vinden we een nieuwe locatie voor de
natuurijsbaan.
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Gooise Meren is een gemeente in opbouw. Gooise Meren is meer dan een
verzameling huizen, straten, wijken en kernen. Gooise Meren staat in de top tien
van aangenaamste gemeenten om te wonen. Dat is niet vanzelf gekomen en zal
niet van zelf zo blijven. Dat vraagt inspanning en onderhoud van iedereen. De
PvdA Gooise Meren kijkt naar alle groepen in onze samenleving. De PvdA staat
voor een sociaal en eerlijk beleid. Waar iedere inwoner van Gooise Meren baat
bij heeft.
Gooise Meren maakt deel uit van de regio Gooi en Vechtstreek. Met
verbindingen naar grote omliggende gemeenten als Amsterdam, Utrecht,
Almere en Amersfoort. Gooise Meren wil binnen onze regio een sterke
gemeente zijn. In de eerste plaats natuurlijk gericht op de beste voorzieningen
en een krachtige belangenbehartiging voor onze eigen inwoners
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Wat wij voor u gaan doen…
Burgerparticipatie is geen mode-woord maar een vaste manier van doen.
Onze voorzieningen zijn bepalend voor de kwaliteit van onze gemeente. Samen
zorgen we dat Gooise Meren in de top tien van meest aantrekkelijke gemeenten
blijft staan.
In 2030 is Gooise Meren energie neutraal en klimaatbestendig.
Wij bouwen in het sociale huursegment, minimaal 1/3, maar liever meer zodat
onze jongeren, starters, dienstverleners en ouderen hier kunnen wonen.
In de nieuwe wijk Crailo bouwen wij tenminste 50% van de woningen als sociale
huur gebouwd, de rest in de betaalbare middenklasse.
Wij zorgen voor meer aangepaste woningen.
De gemeente is bereikbaar en dienstverlenend. Niet zoals het de gemeente
uitkomt, maar zoals het u schikt. Digitaal voor wie kan en wil, bij de gemeente of
aan huis voor wie het nodig heeft.
Ondersteuning bij de digitalisering bieden wij vanuit de gemeente en het
welzijnswerk. Waar nodig kan alles ook nog gewoon op papier en in persoon.
Wij maken betaalbare woningen van langdurig leegstaande bedrijfspanden
Kiezen wij voor één sterke gemeente in de Gooi en Vechtstreek, vanuit de kracht
van de kernen en met het behoud van hun eigen karakter.
Wij versterken de werkgelegenheid in onze regio door een bloeiend en groeiend
toerisme.
Wij halen actief bedrijven en daarmee werkgelegenheid naar Gooise Meren en de
regio. Wij gaan niet voor flex- maar voor vaste, echte banen.
Het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - ’Social Return’ is een vast onderdeel in het werk van de gemeente.
Onderzoeken wij de mogelijkheid van een light-rail voor een robuuste
infrastructuur en goede verbindingen rondom groot Amsterdam.
Wij stimuleren de biodiversiteit door ecologisch beheer, zonder chemische
bestrijdingsmiddelen.
Wij zetten ons actief in voor behoud van natuur, landschap en monumenten. Dit
is belangrijk voor onze inwoners én voor de recreatie en het toerisme.
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Rolien Bekkema (Naarden)
Martijn Kahlman (Bussum)
Lotte Schimmel (Bussum)
Charles Wiss (Muiderberg)
Fred Winnubst (Muiden)
Marjo Peeters (Bussum)
Wouter van der Schaaf (Bussum)
Maaike van ’t Hull (Bussum)
Marije Wiss (Muiderberg)
Willem de Roode (Bussum)
Jan Willem van de Pol (Bussum)
Tony van Waveren (Bussum)
May-May Meijer (Bussum)
Henk Penseel (Naarden)
Heleen Nagtzaam (Naarden)
Frank Ratelband (Muiden)
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Joost de Kort (Bussum)
Florine Schieven (Naarden)
Ferdinand Holthuijsen (Muiderberg)
Jeroen Mulder (Bussum)
Wendy Molijn (Bussum)
Paul Hendriks (Bussum)
Ton Tonen (Muiderberg)
Conny Herben (Naarden)
Nick Bijvoet (Bussum)
Hans Verheesen (Naarden)
Ellen Groten (Bussum)
Martijn Koopal (Bussum)
Eva Schild (Bussum)
Herman ten Kroode (Naarden)
Ayla Blum (Muiden)
Lars Voskuil (Naarden)

