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Voorwoord 

 
“Vijfheerenlanden de verbinding tussen wonen, werken en recreëren en tussen nu en 
de toekomst!” 
 
De gemeente Vijfheerenlanden is een groene gemeente gelegen in het Groene hart en een 
recreatieve trekpleister met een rijke cultuurhistorie, een vrij breed voorzieningenniveau, een 
grote diversiteit aan prettige woonmilieus mede dankzij de centrale ligging, goede 
bereikbaarheid en veel werkgelegenheid. 
 
Het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Daarom moeten de kwaliteiten van de 14 dorpen 
en steden – samen de gemeente Vijfheerenlanden - voor de toekomst worden veiliggesteld.  
 
Een van de manieren om dit te doen is een goed en degelijk beleid met een duidelijke visie 
uit te stippelen dat gericht is op het behoud van het goede en het toevoegen van nieuwe 
kwaliteiten. 
 
De VVDVijfheerenlanden heeft zich voorbereid op de toekomst, dat betekent dat er een 
grote mate van flexibiliteit nodig is, waarbij samenwerking noodzakelijk is met gemeenten in 
de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en gemeenten in het Utrechtse en Gelderse. Huidige 
prognoses vormen natuurlijk een belangrijke indicatie en vertrekpunt bij het schetsen van 
een toekomstbeeld. De nabije toekomst maakt het echter moeilijk om bijvoorbeeld exact te 
voorspellen hoe precies de verhoudingen komen te liggen op Gemeentelijk, Provinciaal en 
Rijksniveau.  
 
Het verkiezingsprogramma is derhalve geen gefaseerd te ontwikkelen einddoel maar veel 
meer een route of richting. De afzonderlijke stappen op die route vormen steeds een 
afgerond geheel en een gekozen richting is nooit onomkeerbaar.  
 

In de afgelopen vier jaar is de VVDVijfheerenlanden Vooruitstrevend, Verbindend en 
Daadkrachtig geweest in de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik! Dit krachtige beleid 
wil de VVDVijfheerenlanden samen met u, inwoners, agrariërs, middenstanders, 
ondernemers en verenigingen verder uitbreiden en voortzetten. Het bestuur, de fractieleden 
en de wethouder(s) geleverd door de VVD Vijfheerenlanden is open en integer in haar 
handelen en doen, zowel binnen de eigen organisatie als naar andere overheidsorganisaties. 

 
U kunt ons helpen door lid te worden of ons te ondersteunen met uw op- aanmerkingen, 
deze kunt u e-mailen naar: vvdVijfheerenlanden@gmail.com  U kunt ook telefonisch 
contact opnemen met ons bestuurssecretariaat of met de fractie van de VVD.  
Geïnteresseerd? Spreken deze punten u aan? Lees ons programma! Wat wij voor u en 
samen met u willen bereiken in de toekomst! 
 
Namens het bestuur VVDVijfheerenlanden.     

http://www.vianen.vvd.nl/
mailto:vvdvianen@gmail.com
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1. Natuur en Water 

De natuur staat in Nederland op veel plaatsen onder druk. Het beleid van de 
VVDVijfheerenlanden is daarom gericht op: 

 De samenhang tussen natuurgebieden; 

 Waterwingebieden, stilte- en rustgebieden;  

 Aantrekkelijke en beleefbare natuur en landschappen. 
 
De VVDVijfheerenlanden zet in op: 

 Verruimen van mogelijkheden voor meer landgoederen; 

 Het vergroten van lokale recreatieve mogelijkheden binnen een regionale aanpak; 

 Verbeteren van de recreatieve toeristische en archeologische waarde in en rond 
Vijfheerenlanden; 

 Recreatieve vormen van toerisme; 

 Arbeidsplaatsen die a.g.v. recreatie en toerisme worden gecreëerd; 

 Dit alles passend binnen de eigenheid van de omgeving.  
 

2. Stedelijk Groen 

De VVDVijfheerenlanden zet in op verantwoord Stedelijk Groen waarbij een balans moet 
worden gevonden tussen het behouden of verwijderen van groen om verdere schade te 
voorkomen aan de infrastructuur. Herinrichting van verschillende wijken is na meer dan 30 
jaar noodzakelijk en kan uitsluitend in overleg met inwoners en belangengroeperingen. 
 
De VVDVijfheerenlanden is voorstander van het in eigen beheer geven van openbaar groen 
d.m.v. verkoop en/of in onderhoud geven van snippergroen en/of openbaargroen in wijken, 
buurtschappen en dorpen aan haar bewoners/belangengroeperingen. 
 

3. Ruimte voor de Lek, Linge en Merwedekanaal 

In het inrichtingsplan voor de Uiterwaarden dient men rekening te houden met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden en het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. Om dit te 
onderstrepen pleit de VVDVijfheerenlanden ervoor om de Uiterwaarden verder uit te 
breiden. De Uiterwaarden wordt een natuurlijk landschap en richt zich op natte en droge 
gras- en hooilanden en akkers.  
 
De VVDVijfheerenlanden gaat voor een natuurlijk overgangsgebied vanuit de oude dorpen 
van Vijfheerenlanden naar de rivieren Lek en Linge. Waarbij de VVDVijfheerenlanden gaat 
voor een verdere ontwikkeling op toeristisch en recreatief gebruik van de nieuwe ‘insteek’ 
havens in Leerdam, Meerkerk, Ameide en Vianen en het faciliteren van de ontwikkeling van 
de waterfronten, afgestemd met het groene karakter van haar omgeving. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vianen.vvd.nl/


Vijfheerenlanden  Vooruitstrevend, Verbindend & Daadkrachtig 

Versie 31-08-2018 DT-ER / TPdW           www.Vijfheerenlanden.vvd.nl  
 

4 

 

4. Milieu, Klimaat en Duurzaamheid 

De VVDVijfheerenlanden wil anticiperen op de gevolgen van de verwachte 
klimaatsverandering op lange termijn en een duurzame leefomgeving bieden. Voor het 
realiseren van een gezonde en veilige leefomgeving acht de VVDVijfheerenlanden de  
samenhang tussen ruimtelijke ontwikkeling en milieu van essentieel belang. De 
duurzaamheidsaanpak dient rekening te houden met de bodemgesteldheid, waterbeheer en 
de aanwezigheid van infrastructuur en voorzieningen. In de uitwerking van bouw-
programma’s zal men de meest moderne technieken in de ontwikkeling van gronden en 
bouw moeten toepassen. 
 
De VVDVijfheerenlanden zal zich inzetten voor het gebruik van duurzame energie. Samen 
met de gemeente Houten en het Rijk zal de VVDVijfheerenlanden er alles aan doen om de 
waterkrachtcentrale (de Stuw in de Lek nabij Hagestein) in werking te krijgen. 
 
In het te voeren beleid staan de karakteristieke waarden van het Groene Hart centraal. 
 

5. Criminaliteit en Veiligheid 

Veiligheid is een breed, ‘paraplu’, begrip. Er vallen veel en veelsoortige veiligheidsinbreuken 
onder: objectieve en subjectieve, reële, denkbeeldige en sociale en fysieke; 

 Diefstal    : autodiefstal, zakkenrollerij, diefstal uit voertuigen;  

 Inbraak    : woninginbraak, inbraak in schuren, garages, bergingen e.d.;   

 Geweld    : bedreiging, mishandeling, straatroof, aanranding, verkrachting;  

 Vernieling: vernieling (van zowel publiek als privaat eigendom);  

 Overlast   : geluid en sociale onveiligheid a.g.v. hangjongeren. 
 
De aanpak van deze vijf punten is van groot belang voor de veiligheid en leefbaarheid in 
onze dorpen, buurten en wijken. 
 
De VVDVijfheerenlanden zal er alles aan doen om gezamenlijk met de omliggende 
gemeenten, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie de criminaliteit maximaal te 
bestrijden. Ook de samenwerking tussen inwoners, politie en bijzondere opsporings- 
ambtenaren (boa’s) blijft van essentieel belang en dient te worden geïntensiveerd. Mede 
daarom wil de De VVDVijfheerenlanden  meer geld vrijmaken voor extra boa’s.   
 
(Mobiele) Camerabewaking nabij uitgaansgelegenheden en risicoplaatsen in de gemeente 
Vijfheerenlanden vindt de VVDVijfheerenlanden een must. Iedere actie gericht op preventie, 
voorkomen van…….. zal de VVDVijfheerenlanden ondersteunen en stimuleren. Er zal meer 
van de burgers worden verwacht. VVDVijfheerenlanden ondersteunt hierin onder andere 
het programma Waaks.  
 
De VVDVijfheerenlanden pleit voor een verdere uitbreiding van openingstijden van het 
Politiebureau in Vianen en voor dependances in Zederik en Leerdam en in regionaal verband 
voor meer wijkagenten in de Vijfheerenlanden.  
 
 
 
 

http://www.vianen.vvd.nl/
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6. Sportvoorzieningen 

De VVDVijfheerenlanden wil sport in de breedte ontwikkelen en stimuleren voor jongeren 
en ouderen. De Gemeente zal voornamelijk een rol spelen bij het faciliteren en het 
ondersteunen van sportverenigingen, waarbij de prioriteit voor de VVDVijfheerenlanden ligt 
bij verenigingen, waar extra aandacht wordt besteed aan jongeren, ouderen en 
mindervaliden.  
 
De VVDVijfheerenlanden ziet (sport)verenigingen als wezenlijk onderdeel voor de 
leefbaarheid en een goede sociale samenhang en zal sportverenigingen ondersteunen om 
het sporten betaalbaar te houden voor iedere doelgroep.  
 
De VVDVijfheerenlanden richt zich op meer sportfaciliteiten en sportterreinen op de nieuw 
te ontwikkelen bouwlocaties. Voor wat betreft de Sportparken is de VVDVijfheerenlanden 
voorstander van het herinrichten waarbij met name gekeken dient te worden naar de aanleg 
van kunstgrasvelden.  
 

7. Maatschappelijke voorzieningen 

De VVDVijfheerenlanden heeft bewust gekozen voor het terugbouwen van betaalbare 
dorps-, wijk- en sportcentra. In Zijderveld is een nieuw dorpshuis met een 
bibliotheekservicepunt gerealiseerd. In Everdingen ondersteunt de VVDVijfheerenlanden de 
buurtsuper en de bibliotheekservicepunt door middel van subsidie. In Leerbroek zal een 
nieuw gebouw met dorpshuisfunctie worden gebouwd en in de kernen Kedichem, 
Schoonrewoerd, Zijderveld, Meerkerk, Ameide, Lexmond, Nieuwland en Hei en Boeicop is 
een toekomstvaste dorpshuisfunctie gerealiseerd. Een en ander is van essentieel belang om 
de leefbaarheid en de woonaantrekkelijkheid in onze dorpen te behouden. 
 
De VVDVijfheerenlanden zal zich de komende periode nog meer gaan richten op de 
verdere ontwikkeling van kleinschalige woningbouw in de dorpen (doel: migratiesaldo nul) 
om de leefbaarheid te behouden en/of te verbeteren en om de voorzieningen op peil te 
houden of waar mogelijk terug te krijgen.  
 
De VVDVijfheerenlanden zal zich inzetten om in ieder dorp (en de daarbij horende 
buitengebieden) glasvezel te realiseren, essentieel van belang voor een goede (digitale) 
ontsluiting van onze dorpen. 
 

8. Cultuur en Cultuurhistorie 

De VVDVijfheerenlanden zet breed in op een actieve of passieve deelname aan kunst en 
cultuur in onze samenleving. Scholieren moeten al vroegtijdig op scholen bewust worden 
gemaakt van verschillende cultuurvormen en stromingen.  
 
De VVDVijfheerenlanden is voor beeldende kunst in de openbare ruimte en zal dit 
stimuleren. 
 
 
 

http://www.vianen.vvd.nl/
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De VVDVijfheerenlanden maakt zich hard voor de cultuurhistorische waarden, niet alleen 
binnenstedelijk maar ook specifiek in de dorpen en het buitengebied (in overleg met de 
provincie Utrecht, Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en de Alblasserwaard).  
 
De VVDVijfheerenlanden richt zich met name op het behoud van ons culturele erfgoed.   

 

9. Voorzieningen voor verkeer en vervoer / Openbaar vervoer 

De VVDVijfheerenlanden blijft zich inzetten voor verdere verbeteringen inzake 
bereikbaarheid van onze dorpen en industrieterreinen. De problemen met de ontsluiting en 
sluipverkeer vanuit de A2-A15-A27 hebben een hoge prioriteit. Daarbij gaat het om 
bereikbaarheid (ontsluiting en nooddiensten) en verkeersveiligheid (actuele situatie en 
tijdens verkeerstoename bij calamiteiten op de snelwegen). 
 
De VVDVijfheerenlanden streeft naar een inventarisatielijst van verkeersonveilige situaties 
(actuele situaties en bereikbaarheid nooddiensten door toegenomen sluipverkeer bij 
calamiteiten op de snelwegen) in de Vijfheerenlanden en wil deze systematisch aanpakken 
door middel van herinrichting van wegen en/of groenvoorzieningen. Voorbeelden waar de 
VVDVijfheerenlanden zich op richt zijn:de parkeerproblematiek, de (sluip)verbinding tussen 
Lexmond / Meerkerk en Vianen en de bereikbaarheid en ontsluitingen van de industrie-
terreinen in Lexmond, Meerkerk, Leerdam en Vianen. Ook wil de VVDVijfheerenlanden 
duidelijkheid over de Lingebrug met een aansluiting op een rotonde. Daarnaast zal 
VVDVijfheerenlanden zich inzetten voor de ontlasting van de doorgaande wegen door 
Nieuwland, Lexmond en de Bentz-Berg Vianen door de aanleg van rondwegen en/of 
alternatieve verkeersafhandeling. 
 
Prioriteit voor de VVDVijfheerenlanden is o.m. een rechtstreekse OV-verbinding/halte nabij 
het industrieterrein Meerkerk.  De VVDVijfheerenlanden streeft samen met de Provincie 
Utrecht en Noord-Brabant naar een intercityverbinding Utrecht/Breda met een station op 
Hoef & Haag. 
 
De VVDVijfheerenlanden maakt zich samen met de gemeenten Houten en Nieuwegein 
sterk voor een fietsverbinding langs de A27.  
 

10. Wonen 

De VVDVijfheerenlanden onderschrijft de Woonvisie met de daarin aangeven percentages 
inzake koop, huur, starterswoningen, sociale woningbouw. Waar nodig worden er 
prestatieafspraken met woningbouwcorporaties gemaakt en op toegezien dat deze 
nagekomen worden.    
 
De VVDVijfheerenlanden pleit voor o.a. meer bouw van betaalbare levensloopbestendige, 
ouderen- en starterswoningen in onze gemeente Vijfheerenlanden. 
 
De VVDVijfheerenlanden streeft naar een transparant dorpenbeleid, gebouwd op het 
onderscheid tussen stedelijk gebied, verzorgingsdorpen en woondorpen. Dit alles passend in 
een blijvend groen landschap. 
 
 

http://www.vianen.vvd.nl/
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Om de woningvoorraad op peil te houden ondersteunt de VVDVijfheerenlanden, na 
uitvoerig onderzoek, de grotere bouwlocaties Broekgraaf (Leerdam), Hoef en Haag (Vianen) 
en De Weide II (Meerkerk) en kleinschalige inbrei-locaties. 
 
De VVDVijfheerenlanden  zal zich met name richten op de verkoop van particuliere kavels 
waar men al dan niet in collectief particulierverband een eigen woning (zonder tussenkomst 
van ontwikkelaars en makelaars) kan bouwen naar eigen inzicht en financiële 
mogelijkheden. 
 
De VVDVijfheerenlanden maakt zich hard voor een gedeeltelijke opheffing van de 
welstandsnota (met uitzondering van onze historische binnensteden). De vrijheid van ieder 
individu om naar eigen inzicht te bouwen moet niet betutteld worden door onnodige 
regelgeving. 
 

11. Economie en Werkgelegenheid 

De goede bereikbaarheid heeft van de gemeente Vijfheerenlanden een aantrekkelijke 
vestigingsplaats gemaakt voor (inter)nationale, lokale en regionale bedrijven. Vooral de 
sectoren ICT en logistiek zijn sterk vertegenwoordigd in onze gemeente. Door uitbreiding en 
aanleg van bedrijventerreinen kunnen nieuwe bedrijven zich vestigen, waardoor de ruimte 
voor economische ontwikkeling en groei in werkgelegenheid gewaarborgd blijft.   
 
De VVDVijfheerenlanden zoekt nadrukkelijk het contact met het bedrijfsleven om hier nauw 
mee samen te werken voor verdere nieuwe, innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
o.a. onderwijs en ICT. De VVDVijfheerenlanden zal zich inzetten voor de verdere 
revitalisering van bedrijventerreinen. 
 
De VVDVijfheerenlanden is voorstander van het vrijgeven van de (zondags)openingstijden 
voor de winkelhoudende ondernemers. 
 
De VVDVijfheerenlanden vindt het noodzakelijk om de winkelgebieden in samenhang te 
herinrichten en indien gewenst (deels) af te sluiten mits de meerderheid van de ondernemers 
en de bewoners van de centra dit ondersteunen. Verder is de VVDVijfheerenlanden 
voorstander van de “vergroening” van haar winkelgebieden. 
 
De VVDVijfheerenlanden zal breed stimuleren om het woon- winkelaanbod met name 
rondom de centra (de aanlooproutes) te variëren en aantrekkelijker te maken.  
 
De VVDVijfheerenlanden is voorstander van detailhandel aan de randen van onze 
industrieterreinen mits dit niet ten koste gaat van de winkelgebieden in onze centra / dorpen. 
 

12. Agrarische sector 

De agrarische sector is de landschappelijke en economische drager van het buitengebied, 
de VVDVijfheerenlanden ziet deze functies ook geborgd in de gemeente Vijfheerenlanden. 
D.m.v. structureel  overleg  worden structuurversterkingen, innovaties en duurzaamheid  
gestimuleerd om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Deze borging 
wordt opgenomen in een eventueel coalitie akkoord met de VVDVijfheerenlanden 
 

http://www.vianen.vvd.nl/
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13. Onderwijs 

De daling van de gemiddelde gezinsgrootte brengt met zich mee dat het aantal leerlingen 
afneemt. Voor het bereiken van een middelbare school zijn scholieren uit de gemeente  
 
Vijfheerenlanden m.n. aangewezen op Gorinchem, Leerdam en Nieuwegein. Voor onze 
gemeente geldt dat voortgezet onderwijs alleen gevestigd is in Leerdam en Vianen.  
 
De VVDVijfheerenlanden houdt rekening met de verdere ontwikkeling omtrent de bouw van 
nieuwe basis- en middelbare scholen in relatie tot het teruglopen van het aantal leerlingen. 
Basis is streven naar brede scholen / integrale kindcentra in de verzorgingsdorpen en 
stedelijke gebieden. 
 
De VVDVijfheerenlanden zal zich inzetten om schoollocaties ook te laten functioneren voor 
andere activiteiten en doelgroepen.  
 
De VVDVijfheerenlanden richt zich op passend onderwijs voor met name leerlingen die zich 
aan de onderkant of aan de bovenkant van het prestatieniveau bevinden. Ieder initiatief op 
passend onderwijs wil de VVDVijfheerenlanden ondersteunen en faciliteren.  
 
De VVDVijfheerenlanden  stimuleert de uitbreiding van mogelijkheden voor lager en 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs binnen onze gemeente. 
 
De VVDVijfheerenlanden gaat voor de nieuwbouw van scholen indien noodzakelijk.  
 
VVDVijfheerenlanden is voorstander van het uitbreiden / bieden van de mogelijkheden tot 
schoolsporten. 

 

14. Gezondheid en Zorg 

Waar een hoge ouderdom voor de mensheid een uitzondering was, is het nu regel 
geworden. Onze samenleving verandert hierdoor ingrijpend; positief en negatief. Ouder 
worden, dus ook het nieuwe ouder worden, gaat over veel meer dan zorg als er problemen 
zijn. Velen denken vooral aan zorg als dominante factor in het bestaan van oude mensen. 
De VVDVijfheerenlanden vindt dit een hardnekkig vooroordeel en slechts een deel van het 
probleem. Veel vragen van oudere mensen worden daarom als zorgvragen verstaan, soms 
terecht, maar soms ook onterecht. Maar het gaat vaak meer over sociale contacten, wonen, 
deelname aan de samenleving, over zingeving. Als zorg aan de orde is, is het vooral een 
voorwaarde voor een zinvol bestaan. Mantelzorg & Vrijwilligerswerk zijn daarbij belangrijk, 
zowel om te ontvangen als om te bieden.  
 
De VVDVijfheerenlanden zet in op vitaliteitsbevordering bij het ouder worden, waarmee de 
zorgvraag langer kan worden uitgesteld. 
 
De VVDVijfheerenlanden maakt zich sterk om het burgerinitiatief te faciliteren en te 
stimuleren met name daar waar het Mantelzorg en Vrijwilligerswerk betreft. Samenwerking 
met andere gemeenten is hierbij van cruciaal belang.  
 
 

http://www.vianen.vvd.nl/
http://www.actiz.nl/hetnieuweouderworden
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De VVDVijfheerenlanden zal zich blijvend inzetten op Woonservicezones verdeeld over 
meerdere verzorgingsdorpen. 
 

15. Financiën en Belastingen 

De VVDVijfheerenlanden is van mening dat in het algemeen geldt dat de Gemeente niet 
meer aan haar burgers mag berekenen dan strikt noodzakelijk is. 
 
De VVDVijfheerenlanden houdt vast aan het standpunt dat er jaarlijks een Begrotingsscan 
moet worden uitgevoerd om een sluitende begroting te houden. Een begrotingsscan geeft de 
Gemeente de gelegenheid haar financiële positie te laten toetsen, waarbij de financiële 
adviseur van het ministerie van Binnenlandse zaken en de provinciale toezichthouder 
optreden als deskundigen.  
 

16. Communicatie met inwoners en ondernemers 

De VVDVijfheerenlanden zet in op verbeterde digitalisering en persoonlijk contact van 
gemeentelijke diensten met haar burgers. Een mogelijkheid hiervoor is een Klanten Contact 
Centrum. Bereikbaarheid, te allen tijde, is van essentieel belang in een sterk veranderde 
samenleving waarin steeds meer verlangd wordt van overheden om mee te gaan in de 
tijdsgeest. Het voordeel hiervan is dat de burger vanuit huis sneller contact kan opnemen 
met het Gemeentehuis om bepaalde zaken te regelen. Het Gemeentehuis moet makkelijker 
en efficiënter informatie verstrekken aan haar burgers en naar haar burgers toekomen.  
 

17. Wat wil de VVDVijfheerenlanden bereiken in de dorpen?  

 De VVDVijfheerenlanden zet zich in voor bouw op de inbrei-locaties met name gericht op: 

 Bouw van levensloopbestendige seniorenwoningen; 

 Bouw van starterswoningen; 

 Bouw op vrije kavels zonder tussenkomst van makelaars en ontwikkelaars; 

 Minimaal migratiesaldo nul. 
 
De VVDVijfheerenlanden maakt zich hard voor de minimale eisen waaraan dorpen moeten 
voldoen: 

 Basisonderwijs; 
      Buitenschoolse voorzieningen; 

 Buitensportfaciliteiten; 

 Faciliteiten met een openbare ontmoetingsfunctie. 
 
De VVDVijfheerenlanden gaat voor: 

 Inzet en stimulering van duurzaamheid d.m.v. meerdere vormen van duurzame 
energie en de Waterkrachtcentrale in de Lek nabij Hagestein;  

 Stimuleren en faciliteren van mantelzorg; 

 Verbetering van het wegennet, hoofdroutes, fiets-, ruiter- en wandelpaden; 

 In samenwerking met de omliggende gemeenten meer verkeersveiligheid  

 En beter doorstroming en gegarandeerde bereikbaarheid van nooddiensten. 

 Verwijdering van de roadblocks indien de verkeersveiligheid niet in het geding komt; 
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 Meer inzet op controle en naleving van veiligheidsaspecten (zoals buurtpreventie) in 
de dorpen; 

 Extra inzet van Bijzondere Opsporings Ambtenaren en wijkagenten; 

 Meer mogelijkheden voor sportvoorzieningen; 

 Stimuleren van het beter benutten van toeristische attracties;  

 Behoud van cultuurhistorische waarden; 

 Inzet op de lokale economie, streek producten in combinatie met educatief onderwijs; 

 Behoud van wijkcentra, scholen en bibliotheken; 

 Verbetering van het openbaar vervoer; 

 Deels opheffen van de welstandsnota; 

 Mobiel gemeentelijk loket op vaste tijden in de dorpen; 

 Bedrijven Investeringszone (BIZ) op de industrieterreinen. 
 

De VVDVijfheerenlanden streeft naar meer burgerparticipatie en betrokkenheid van de 
inwoners: 

 Aanstelling van één wethouder per dorp (15 dorpen); 

 Wethouders-spreekuur  per dorp; 

 Ambtelijk aanspreekpunt op het Gemeentehuis voor de burgers. 
 
De VVDVijfheerenlanden wil meer aandacht voor cultuur: 

 Langs de Oostgrens van de gemeente ligt de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 
met als meest opvallende element Fort Everdingen (samen met de Diefdijk); 

 Glasmuseum: de VVDVijfheerenlanden is voor het in kaart brengen van opties tot 
verplaatsing naar de binnenstad van Leerdam; 

 Meer Rijksmonumenten (bv. de Stuw) in het buitengebied; 

 Zouweboezem gebied Ameide / Meerkerk (Natura2000). 
 
De VVDVijfheerenlanden zet zich in voor recreatie in het buitengebied: 

 Zorgvuldig ingepast binnen het bestaande landschap en zonder dat dit ten koste gaat 
van de cultuurhistorische elementen en structuren. Zo krijgen de natuurgebieden 
Autena en Bolgarijen voor wat betreft de VVDVijfheerenlanden naast de functie van  
natuur ook een functie voor rust- en stiltezoekers. 

 De VVDVijfheerenlanden vindt de golfbaan in het buitengebied een goed initiatief en 
ondersteunt deze verdere ontwikkeling; 

 De VVDVijfheerenlanden zal ook inzetten voor de verdere ontwikkeling van de fiets- 
en wandelroute “Jan Blankenroute”. 

 

18. Prioriteiten voor de VVDVijfheerenlanden 

 Landgoederen; 

 Banen in de toeristische sector; 

 Cultuur & Recreatie in het buitengebied; 

 Verbetering van en aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden; 

 Duurzame energie; waterkrachtcentrale in de Lek nabij Hagestein; 

 Stedelijk groen; 

 Burgerparticipatie; 

 Meer Bijzondere Opsporings Ambtenaren en wijkagenten; 

 Meer handhaving en toezicht; 

 Extra subsidie voor sportverenigingen en Sportfaciliteiten; 

 Zorglandgoed; 
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 Cultuur in de buitenruimte; 

 Verbreding A27 met een fietsverbinding; 

 Woningen op vrije kavels en inbreilocaties; 

 Deels afschaffing van de welstandsnota; 

 24 uurs economie; 

 Investeringen in de winkelstraten; 

 Speciaal onderwijs voor leerlingen; 

 Vrijwilligerswerk & Mantelzorg; 

 Sterk financieel beleid; 

 Digitalisering en efficiëntie van onze gemeentelijke diensten; 

 Basisvoorzieningen in onze dorpen; 

 Verbetering openbaarvervoer; 

 Glasvezelverbindingen in het buitengebieden en de dorpen; 

 Dorpen- en wijkwethouders; 

 Ontwikkeling en stimulering van de bestaande en nieuwe industrie; 
 

19. Tot slot 

De gemeente Vijfheerenlanden is volop in beweging en wordt meegetrokken in een sterk 
veranderende samenleving. Ontwikkelingen zoals mobiliteit en digitalisering werken door in 
onze samenleving. Regionale schaalvergroting, webwinkels en pakketbezorging drukt zijn 
stempel op de winkelbranche en industrie. De effecten van klimaatverandering kunnen in 
beginsel overal in doorwerken.  
 
Duurzaamheid biedt ook economische kansen. Vooral de recreatie biedt in algemene zin 
mogelijkheden om de lokale economie te stimuleren en te versterken.  
 
De VVDVijfheerenlanden zal er alles aan doen om het gevoerde beleid de komende jaren 
verder uit te werken en gestalte te geven.  
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