Programma 2014-2018
Meer Ruimte voor Mensen

Aarlanderveen
Alphen aan den Rijn
Benthuizen
Boskoop
Hazerswoude-Dorp
Hazerswoude-Rijndijk
Koudekerk aan den Rijn
Zwammerdam

Inleiding
Onze wereld verandert. De economische crisis die we doormaken is
anders dan we gewend zijn. Onder de oppervlakte van de gewone
economisch op- en neergang veranderen dingen fundamenteel.
Internetwinkelen verandert ons koopgedrag en zet onze winkelcentra
onder druk. Nieuwe werkpatronen veranderen de behoefte aan
kantoren. Door internet zijn we steeds sneller en beter geïnformeerd en
willen en kunnen we overal over meedenken.
Onze gemeente verandert ook. Met de fusie van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude
ontstaat de grootste Groene Hart gemeente, waarvan een trekkende rol wordt verwacht. De
nieuwe gemeente biedt enorme kansen om de belangen van stad en dorp goed te behartigen. Het
overbrengen van taken van de Rijksoverheid naar de gemeente geeft veel nieuwe
verantwoordelijkheden en verhoogt de omvang van de gemeentebegroting met de helft.
Om al deze veranderingen goed op te vangen is een sterk gemeentebestuur nodig met een sterk
programma. Een programma dat zorgt voor een goed sociaal maatschappelijk vangnet waarbij
mensen worden geholpen zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Een programma dat zorgt
dat de bereikbaarheid verbetert en knelpunten worden opgelost. Een programma dat ruimte biedt
aan ondernemers en zo voor nieuwe werkgelegenheid zorgt. Een programma dat zorgt voor een
veilige en goed onderhouden leefomgeving. Een programma waarmee de gemeente zich niet
bemoeit met zaken die de samenleving prima zelf kan oppakken. Een programma waarmee de
gemeente de financiën op orde heeft zonder een greep in uw portemonnee te doen. Kortom: een
liberaal programma.
De kern van het programma dat voor u ligt is onze overtuiging dat de kracht van de samenleving
niet bij de overheid ligt, maar bij u als inwoner van onze prachtige nieuwe gemeente. Wat u met
elkaar organiseert in verenigingen, bedrijven en clubs verdient alle ruimte. Hoe u klaar staat voor de
mensen om u heen kan geen gemeente van u overnemen. Daar past een terughoudende overheid
bij, die ondersteunt waar nodig en verder vooral ruimte schept. Meer Ruimte voor Mensen!

Tseard Hoekstra

Lijsttrekker
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Maatschappij
De VVD gelooft in de kracht van de samenleving. Denk aan al die vrijwilligers die zich inzetten om
een sportclub te laten floreren. Of aan de buurman, die elke week voor zijn slecht ter been zijnde
buurvrouw de boodschappen meeneemt en daarna een kopje koffie met haar drinkt. Die
maatschappij kan het meestal prima af zonder de overheid. De VVD vindt dat de overheid zich niet
moet bezighouden met zaken die de samenleving zelf goed kan oplossen. Maar die overheid moet er
wel zijn als dat niet het geval is. Dan moet de gemeente zorgen voor een goed vangnet. Een sterke
samenleving en een sterke economie gaan hand in hand.

Participatie
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Dat is voor de VVD het uitgangspunt. De
gehandicapte die de deur niet meer uit kan komen, verdient steun. De man of vrouw, die ondanks
alle inspanningen nog geen baan heeft gevonden, ook. De samenleving mag verwachten dat zij en
hun directe omgeving alles doen om hun problemen het hoofd te bieden. Maar als dat niet lukt,
moet de gemeente ondersteuning bieden. Dat moet op een laagdrempelige manier, via één loket.
De gemeente wordt de komende periode geconfronteerd met drie taken die vanuit de
Rijksoverheid aan de gemeenten worden overgedragen waarbij meteen een korting op het budget
wordt doorgevoerd: de jeugdzorg, de participatiewet en de overheveling van de AWBZ naar de
Wmo. De begroting van de gemeente bestaat straks voor een heel groot deel uit het budget voor
deze beleidsvelden. De rijkskorting zorgt ervoor dat een aanzienlijk financieel risico bestaat. De VVD
wil de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk invullen en tegelijkertijd voorkomen dat de
gemeente allerlei andere zaken niet meer kan doen. Daarvoor neemt de VVD als uitgangspunt dat de
gemeente alleen daar inspringt waar de zorgvrager en zijn of haar omgeving het probleem niet zelf
kunnen oplossen.

Inkomensondersteuning
De VVD wil dat mensen met een uitkering zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een uitkering is in
principe tijdelijk, bedoeld voor het overbruggen van de periode van werk naar werk. De VVD gaat
hierbij uit van wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. De centrale vraag is hoe
mensen in positie kunnen worden gebracht om weer werk te vinden.
De VVD vindt dat van werkzoekenden heel veel mag worden verwacht om werk te vinden. Denk
daarbij aan het accepteren van andere functies dan waarin eerder werd gewerkt of een baan op
een lager opleidingsniveau. Uitgangspunt is: zacht voor hen die niet kunnen en hard voor hen die
niet willen. Tegen misbruik van de regels, fraude en tegenwerking dient hard te worden opgetreden.
Maar de VVD laat vanzelfsprekend wie echt niet kan niet in de kou staan.
Om werk te kunnen vinden, moeten die banen ook beschikbaar zijn. De gemeente moet daarvoor in
haar economisch programma veel aandacht voor werkgelegenheid hebben. De VVD vindt dat
werkgevers, verenigingen en maatschappelijke organisaties een verantwoordelijkheid hebben om
mensen te ondersteunen bij trajecten naar werk. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden
werkervaring op te doen. Zij hebben daar zelf ook baat bij. Door de afnemende beroepsbevolking
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wordt personeel steeds schaarser. De VVD wil het maatschappelijk rendement van investeringen
van de gemeente meetbaar en zichtbaar maken: social return on investment.
De gemeente moet stimuleren dat werkzoekenden worden opgeleid richting de beschikbare
vacatures. De vraag van de werkgever staat daarbij centraal.
De VVD richt het minima –en armoedebeleid vooral op maatregelen, die deelname aan de
samenleving bevorderen. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen moeten, indien dat mogelijk
is, een maatschappelijke bijdrage leveren in de vorm van vrijwilligerswerk. Dat heeft als voordeel dat
zij ervaring opdoen en/of in een werksituatie komen en tegelijkertijd actief mee kunnen doen in de
samenleving. De VVD onderkent het bestaan van stille armoede.

Maatschappelijke ondersteuning
Voor de VVD is maatwerk essentieel voor een goede werking van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). De VVD gaat daarbij niet uit van de vraag “Waar heb ik recht op?” maar “Wat
heb ik nodig om mee te kunnen doen?”. Daarbij willen we dat gekeken wordt of de eigen directe
sociale omgeving kan ondersteunen bij het oplossen van een beperking die belemmerend is bij de
participatie. Lukt dat niet (of ten dele), dan is de gemeente aan zet. De beperkte middelen nopen
hierbij tot een sober beleid.
De VVD vindt het belangrijk dat een gezin niet overstelpt wordt met hulpverleners. Daarom geldt
het uitgangspunt: “één gezin, één regisseur, één plan”. Als een inwoner een hulpvraag heeft, wordt
altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Daarbij staan de zorgvraag en de onderliggende oorzaken
centraal. De aangeboden zorg moet, binnen de vastgestelde kaders, passend zijn bij de hulpvraag.
De beschikbaarheid van een persoonsgebonden budget (PGB) geeft mensen met een zorgvraag de
mogelijkheid zelf regie te voeren. De VVD is een groot voorstander van deze vorm van
maatschappelijke ondersteuning. Ook bij de zorg in natura wil de VVD dat de zorgafnemer zoveel
mogelijk keuzevrijheid heeft. Door een goede indicatiestelling vooraf, zijn minder controles achteraf
nodig. Voor de VVD geldt het principe dat de gebruiker betaalt. Binnen de wettelijke en feitelijke
mogelijkheden is de VVD daarom voor het heffen van eigen bijdragen.
De VVD streeft naar het ontkokeren van de verschillende activiteiten op het gebied van zorg en
welzijn. De gemeente moet daarbij een regisserende rol spelen. Door goede afspraken te maken
met zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties verbetert de kwaliteit en blijven de kosten
beheersbaar.
De VVD heeft veel waardering voor mantelzorgers. Tegelijkertijd is zij zich bewust van de last die op
de schouders van de mantelzorger ligt, bijvoorbeeld bij een dementerende partner. De VVD wil
daarom dagopvang/dagbesteding primair inzetten als een voorziening die mantelzorgers ontlast.
Vrijwilligers dragen in zeer grote mate bij aan de maatschappij. Zeker ook op het vlak van welzijn en
zorg. De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente faciliteiten biedt voor deze vrijwilligers. Deze
ondersteuning kan worden geboden door een professionele welzijnsorganisatie. Deze organisatie
mag echter niet in de plaats van vrijwilligerswerk komen of de concurrentie aangaan met door
vrijwilligers georganiseerde activiteiten.

VVD Programma 2014-2018

Pagina 3 van 15

Wijken en kernen
Mensen zijn vaak sterk betrokken bij ontwikkelingen in de eigen straat, buurt, wijk of dorp. De VVD
wil dat de gemeente deze betrokkenheid omarmt en de bewoners van wijken en kernen
ondersteunt om zelf ideeën te ontwikkelen en te realiseren voor de eigen omgeving. Voorbeelden
waar dit proces al goed loopt zijn de zogenaamde kerncontactavonden in Rijnwoude en de
dorpsraden in Aarlanderveen en Zwammerdam. Een ander voorbeeld is de groenparticipatie. De VVD
wil dit blijven ondersteunen en waar mogelijk uitbreiden. De gemeente wijst voor elke kern of wijk
een vaste contactpersoon aan en stelt een klein ondersteuningsbudget beschikbaar.
De VVD onderkent het belang van goede voorzieningen voor de leefbaarheid in de wijken en kernen,
zoals scholen, sportaccommodaties en welzijnsvoorzieningen. Voorzieningen als dorpshuizen en
multifunctionele accommodaties, vervullen bijvoorbeeld een belangrijke rol in welzijn en zorg. De
gemeente kan investeren in een gebouw, zoals een dorpshuis, als de gemeenschap laat zien dat er
draagvlak is door zelf de exploitatie van het gebouw op te pakken. De VVD vindt dat bestaande
voorzieningen zo veel mogelijk behouden moeten blijven om de leefbaarheid in de kernen en wijken
op peil te houden. Aan de andere kant moet ook kritisch naar de voorzieningen worden gekeken als
slechts weinigen daar gebruik van maken.

Onderwijs
Voor de VVD is onderwijs van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Het is daarnaast een
belangrijke bouwsteen van de democratie en een voorwaarde voor de integratie van mensen die
nieuw zijn in onze samenleving. Al op jonge leeftijd kunnen kinderen een taalachterstand oplopen.
Daarom moet de gemeente investeren in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in samenwerking
met de peuterspeelzalen en kinderopvang. Scholen moeten zorgen voor passend onderwijs voor alle
kinderen, of ze nu niet mee kunnen komen of juist hoogbegaafd zijn. De VVD vindt het belangrijk
dat er in iedere kern lager onderwijs beschikbaar is, mits de kwaliteit van het onderwijs daarbij niet
in het gedrang komt. Als in een kern een school te klein wordt en de kwaliteit niet gewaarborgd kan
worden en er is een tweede school in dezelfde kern, dan vindt de VVD dat deze scholen moeten
gaan samenwerken en eventueel fuseren. Ook als ze van verschillende levensbeschouwelijke
richtingen zijn.
Een flink aantal universiteiten, hogescholen en middelbaar beroepsonderwijs is goed bereikbaar
vanuit de gemeente. Toch is er een groeiende behoefte aan lokale (dependances van)
onderwijsinstellingen op MBO en HBO-niveau. Dit komt door de steeds noodzakelijker samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven om de aansluiting van de studenten op de arbeidsmarkt te
verbeteren. De VVD wil hierop blijven inzetten, waarbij als speerpunten wordt gekeken naar de
sectoren greenport, transport & logistiek en de bio-based economie.
Voortijdige schooluitval is een groot maatschappelijk probleem. Jongeren zonder diploma hebben
weinig kans op een baan en dreigen daarmee buiten de samenleving te vallen. De VVD vindt daarom
dat de gemeente sterk moet blijven inzetten op de preventie van en stevige en consequente
handhaving bij ongeoorloofd schoolverzuim. Daarbij moet de (eventuele) problematiek achter het
verzuim zichtbaar worden gemaakt, in welk geval hulp kan worden geboden.

VVD Programma 2014-2018

Pagina 4 van 15

Ouderen
De VVD ondersteunt beleid dat er op is gericht om ouderen goed deel te kunnen laten nemen aan
de samenleving. De VVD vindt dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving
moeten kunnen blijven wonen. Het beleid moet erop gericht zijn vitaliteit en zelfredzaamheid te
stimuleren en te zorgen voor een veilige, kwalitatief goede woonomgeving met bereikbare
voorzieningen voor ouderen. Dienstverlening vanuit de gemeente, zoals de Wmo, moet bereikbaar
zijn. Waar nodig moet maatwerk geleverd worden en moeten mensen thuis bezocht kunnen
worden.
De komende jaren speelt bij veel ouderen de vraag of zij willen verhuizen naar een seniorenwoning,
mogelijk in een woonservice zone. De VVD vindt het noodzakelijk dat in het woningbouwprogramma
daarmee rekening wordt gehouden. In Alphen moet het bouwprogramma in Nieuwe Sloot
gerealiseerd worden om aan de behoefte te kunnen voldoen.

Jongeren
De jeugd heeft de toekomst. Daarom wil de VVD jongeren blijven betrekken bij zaken in de
gemeente die hun aangaan. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van de communicatiemiddelen
die bij hen passen, zoals sociale netwerken op internet. Jongeren geven aan graag een bijdrage te
willen leveren, maar wel in de vorm van een kortdurend traject dat snel resultaten oplevert. De
gemeente moet daarop inspelen.
De VVD is voor een krachtige jongerenraad. We nemen initiatieven om scholen te bezoeken en
jongeren uit te nodigen hun stem te laten horen. Initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund.
Voor de groep 16 tot 18-jarigen wordt het aantal uitgaansmogelijkheden mede door het gewijzigde
alcoholmatigingsbeleid sterk beperkt. De VVD staat positief tegenover initiatieven om deze lacune
te vullen.
Er is sprake van een te hoog alcoholgebruik onder een deel van de jongeren. De gemeente dient een
uitgebalanceerd beleid hierop te voeren, waarbij voorlichting en handhaving hand in hand gaan.
Bevorderd moet worden dat ouders een oogje in het zeil houden. De mogelijkheid bestaat om, bij
overlast, het bezit van alcohol in de openbare ruimte in bepaalde gebieden te verbieden.
Onderzocht moet worden of deze aanpak ook kan worden gerealiseerd voor drugs.
In deze economisch zware tijden dreigen veel jongeren werkloos thuis te komen zitten. De
gemeente kan door het creëren van extra stageplekken helpen met het opbouwen van
werkervaring. De gemeente moet in samenwerking met UWV en bedrijfsleven proberen de
jeugdwerkloosheid zoveel mogelijk te beperken. De VVD vindt dat jongeren ofwel een opleiding
volgen, ofwel aan het werk zijn.

Jeugdzorg
De centrale overheid decentraliseert de jeugdzorg naar de gemeenten. Volgens de VVD liggen hier
grote kansen voor een betere begeleiding van problematische jeugd. De VVD vindt dat ouders en
verzorgers de eerstverantwoordelijken zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Maar als ouders
het belang van het kind schaden dan kan en moet de overheid ingrijpen als dat de situatie
verbetert. De doelmatigheid in de jeugdzorg moet vergroot worden doordat de gemeente de regie
neemt, een betere afstemming tussen hulpverleners is noodzakelijk. Zo kan maatwerk geleverd
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worden door samen met mensen een oplossing voor hun hulpvraag te vinden. De VVD vindt dat de
behandeling bij moet dragen aan het normaal deelnemen van onze kinderen aan de samenleving.
Hierbij zoeken we ook naar verbinding met sport en onderwijs.

Sport
Investeren in sport is een investering in de toekomst. Sporten draagt bij aan een gezonde levensstijl
en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD is van mening dat de gemeente moet
stimuleren dat sport voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Sport en
beweging zijn een uitstekende manier voor jongeren om hun vrije tijd te besteden.
Door de inzet voor verenigingen kunnen jongeren zich verder ontwikkelen. Om kinderen te
interesseren voor sport en ze met veel verschillende sporten in aanraking te laten komen, vindt de
VVD het een goed idee om sportverenigingen te laten samenwerken met kinderopvang, brede
scholen en buurtverenigingen. Trainers van verenigingen zouden een regiefunctie kunnen vervullen
bij het stimuleren van deze samenwerking. Sport- en spelvoorzieningen horen ook in de openbare
ruimte aanwezig te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van trapveldjes.
Voor het gebruik van sportfaciliteiten, zoals zwembaden, velden en sporthallen, mag een redelijke
vergoeding gevraagd worden aan individuele gebruikers of clubs.
De VVD wil onderzoeken of het recreatieve zwembad De Hoorn verzelfstandigd of verkocht kan
worden.

Cultuur
Culturele instellingen en activiteiten zijn van grote waarde voor de samenleving. De rol van de
gemeente is daarbij beperkt. De VVD wil dat culturele organisaties minder subsidie gaan ontvangen
en meer vanuit een commerciële benadering hun organisaties gaan besturen. Dit kan men onder
meer bewerkstelligen door beter te gaan samenwerken en een meer professionele aansturing. In
het bijzonder wil de VVD onderzoeken of de muziekschool niet beter als een netwerk van
zelfstandige muziekdocenten kan worden georganiseerd.
De VVD vindt het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met kunst. Daarvoor maakt zij
educatieve programma’s op scholen mogelijk. De beoefening van kunst door kinderen wordt
bevorderd, echter de gemeentelijke middelen laten hier slechts een sober beleid toe. Onderzocht
kan worden of overgegaan kan worden op een (beperkte) bijdrage per kind, in plaats van het
ondersteunen van organisaties.
De VVD wil dat er in gezamenlijkheid aandacht is voor cultuurhistorie. Dit maakt dat je trots bent op
je buurt, dorp of stad en geeft je woonomgeving een eigen gezicht.

Evenementen
Evenementen geven kleur aan de gemeente en maken deze aantrekkelijker voor bewoners en
bezoekers. De VVD waardeert de inzet van de vele vrijwilligers en sponsoren, die deze evenementen
mogelijk maken. De VVD vindt dat de gemeente evenementen kan ondersteunen als deze
evenementen bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente op het gebied van bijvoorbeeld
sociale cohesie, cultuur, sport of stadspromotie.
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De gemeente voelt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de (ondersteuning en) continuering
van de viering van Koningsdag, de jaarlijkse dodenherdenking en de viering van Bevrijdingsdag in de
verschillende kernen.
Door steeds veranderende regels van het Rijk is het voor organisaties elk jaar weer ingewikkeld om
de vergunningsaanvraag te doen. De veiligheidseisen die aan evenementen worden gesteld, moeten
in verhouding staan tot de omvang van het evenement. De VVD wil dat de gemeente daarbij een
helpende hand toesteekt. Het in gang gezette beleid hiervoor wordt voortgezet.

Integratie
De VVD staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen meedoet. Bij de VVD staat niet je
afkomst maar je toekomst centraal, niet je geloof maar je gedrag. En niet de groep maar het
individu. Subsidies die deze tolerantie ondermijnen passen niet bij dit uitgangspunt.
De VVD wil dat de gemeente een actief beleid voert om de inburgering van immigranten in de
samenleving te bevorderen. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de
immigrant. De gemeente faciliteert door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn
in de Nederlandse taal.
De VVD beziet doelgroepenbeleid kritisch, evenals het bewust scheiden van vrouwen en mannen of
jongens en meisjes bij sport of andere activiteiten. De VVD wil dat de gemeente geen subsidies
verleent aan organisaties en activiteiten die maatschappelijk onderscheid (op grond van ras, geloof,
geslacht en leeftijd) voorstaan en/of bevorderen.
De VVD verwerpt en bestrijdt discriminatie. Er moet laagdrempelige en snel beschikbare hulp
geboden worden bij discriminatie, eerwraak, etcetera. De gemeente ondersteunt politie, justitie en
andere organisaties bij de bestrijding daarvan.
De gemeente werkt mee aan het landelijk vastgestelde immigratie- en asielbeleid. Er is geen opvang
voor uitgeprocedeerden die niet willen meewerken aan hun terugkeer naar het land van herkomst.
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Economie
De economie staat al jaren onder druk. De gevolgen laten zich nu steeds meer merken. Het aantal
faillissementen neemt toe en banen zijn verdwenen of staan op de tocht. Steeds meer mensen
melden zich bij de sociale dienst van de gemeente voor een uitkering. Door maatregelen van de
Rijksoverheid krijgt de gemeente een nog grotere taak om mensen met een arbeidsbeperking aan
het werk te helpen. “Werk, werk en nog eens werk” moet daarom het motto van de gemeente zijn
voor de komende jaren. De VVD is er van overtuigd dat de sleutel ligt in het creëren van banen in de
lokale economie en wil daarvoor investeren in het ondernemersklimaat.

Ondernemersklimaat
Voor een goed ondernemersklimaat is samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid
belangrijk. De VVD ziet deze organisaties, zoals de Vereniging van Ondernemingen Alphen aan den
Rijn (VOA) en de Kring Boskoop, graag samenwerken in één platform aan een cultuur van innovatie
en kruisbestuiving. De gemeente stimuleert daarbij de ontwikkeling van een scholingsprogramma
voor startende ondernemingen. Daarnaast stimuleert de gemeente de beschikbaarheid van
goedkope huisvesting. Te denken valt daarbij aan een bedrijfsverzamelgebouw voor ZZP-ers en
jonge bedrijven of een innovatiebroedplaats. Een innovatiefonds stimuleert de uitwisseling van
kennis tussen bedrijven en ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De VVD
wil voor deze activiteiten structureel geld beschikbaar stellen. Gemeente,
ondernemingsverenigingen en onderwijs werken zo samen aan een gezonde arbeidsmarkt.
De gemeente moet het aantal regels voor ondernemers zoveel mogelijk beperken. Controles door
bouw- en woningtoezicht en de milieudienst worden zoveel mogelijk gecombineerd. De ondernemer
hoeft er dan minder tijd aan te besteden en tegenstrijdigheden in de eisen worden voorkomen.
De kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven kan verder verbeterd worden. De VVD wil het
contact met de ondernemers versterken en het zakelijke loket van de gemeente verder
ontwikkelen.
De gemeente heeft voor de komende jaren voldoende bedrijfsterreinen beschikbaar. De VVD vindt
het van belang dat de gemeente aandacht blijft houden voor de kwaliteit van de terreinen,
herstructurering ondersteunt en zorgt voor een goed onderhoudsniveau van het openbaar gebied.
Bestemmingsplannen voor bedrijfsterreinen moeten zo ruim mogelijk zijn waar het gaat om
bouwhoogte en te bebouwen oppervlakte. Een klein terrein in een dorpskern biedt hiervoor minder
ruimte dan een groot terrein aan de rand van de stad. Indien een (ruimtelijk bij elkaar gesitueerde)
groep bedrijven belangstelling heeft om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten, wordt
dit door de gemeente ondersteund.

Detailhandel
De detailhandel staat onder druk. Economisch zware tijden en structurele veranderingen door de
opkomst van internetwinkels bedreigen het stadscentrum en de wijk- en dorpswinkelcentra. De
gemeente moet daarom zorgvuldig omgaan met de detailhandel. Winkels moeten zoveel mogelijk
geconcentreerd worden in het stadshart van Alphen en de wijk- en dorpswinkelcentra. Voor
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winkelpanden buiten die centra maakt de gemeente een andere bestemming, zoals wonen, mogelijk.
Dit geldt ook voor de zogeheten aanloopstraten, zoals de Raadhuisstraat en de Hooftstraat in
Alphen aan den Rijn. Uiteraard dient dit in goed overleg met alle betrokkenen te geschieden.
Het stadshart moet een aantrekkelijk gebied zijn waar mensen graag komen winkelen. Dit vraagt om
een gevarieerd aanbod van winkels, kwaliteits-horeca en een prettige, veilige openbare ruimte.
Centrummanagement verbindt de ondernemers en zorgt met hen voor een kwalitatieve
ontwikkeling en een aantrekkelijke promotie van het stadshart. De VVD wil de ondersteuning hiervan
na de huidige proefperiode doorzetten.
Het goed functioneren van de wijkwinkelcentra in Alphen en het centrum van Boskoop kan door de
detailhandelsontwikkeling in gevaar komen. De gemeente moet de vinger aan de pols houden. De
VVD vindt het belangrijk dat de functie van deze winkelcentra niet verloren gaat. Voor de dorpen en
wijken zijn winkelvoorzieningen voor de dagelijkse boodschappen van belang voor de leefbaarheid.
De gemeente kan bij het in stand houden van winkels ondersteunen. Bijvoorbeeld door flexibel naar
bouw- en gebruiksmogelijkheden te kijken en door actief mee te denken. Een wekelijkse versmarkt
kan het aanbod in de dorpen versterken.
De VVD vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen beslissen op welke dagen zij open willen zijn. Ook op
zondag. De gemeente moet de mogelijkheden van de wet hiervoor maximaal benutten.

Greenport Regio Boskoop
De Greenport is een van de motoren van de economie van de gemeente. Het is het belangrijkste
sierteeltgebied in ons land en het handelscentrum van de sector. Voor de toekomst van Greenport
Regio Boskoop is herstructurering van het beschikbare areaal essentieel. De gemeente moet dit
blijven stimuleren en faciliteren. De VVD wil onderzoeken of het haalbaar is de gemeente als
intermediair te laten optreden bij grond aan- en -verkoop. Vanwege de schaalvergroting moet de
problematiek rond bedrijfswoningen binnen de maximale wettelijke ruimte worden aangepakt.
De beschikbare ruimte voor de boomkwekerij mag niet teruglopen. Extra areaal kan nodig zijn om
het herstructureringsproces te ondersteunen. Door ontwikkelingen in teeltmethoden is flexibiliteit
nodig rond de beschikbaarheid van areaal voor vollegrondteelt en pot- en containerteelt. De VVD
stelt daarbij als voorwaarde dat het Pot- en Containerteelt Terrein (PCT) niet verder groeit dan de
Middelweg. Grootschalige kassencomplexen moeten zoveel mogelijk op het PCT terrein gesitueerd
zijn. De VVD wil nadere regels om het uitstralen van licht uit kassen te beperken. Bestaande regels
voor ondersteunende kassen op vollegrondkwekerijen blijven in stand.
Verdere verbetering van de bereikbaarheid van oost- en west Boskoop is noodzakelijk. De VVD vindt
dit een belangrijk onderdeel van een op te stellen verkeersvisie. Ter versterking van de
bereikbaarheid wordt onderzocht of logistieke overslagpunten hierbij nuttig zijn.
Innovatie is een noodzakelijke voorwaarde voor het sterk blijven van de sector. De VVD wil daarvoor
de sierteeltsector verbinden met ontwikkelingen in de bio-based economie. De productie van
biomassa, de raffinage van biostoffen en veredeling halen toegevoegde waarde uit de biologische
(rest)stromen.
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De VVD vindt dat de sector goed moet worden ondersteund door de gemeente. Daarvoor stelt de
gemeente voor de sector één ambtelijk aanspreekpunt beschikbaar en wijst het college een
coördinerend wethouder Greenport aan.

Agrarische sector
De landbouw en veeteelt blijven belangrijke economische motoren in de gemeente. Naast de
hoofdactiviteit moeten nevenactiviteiten voor agrariërs mogelijk zijn. Deze moeten passen binnen
het gebied. Hiervoor stelt de gemeente gebiedsprofielen op.
Veranderingen in de agrarische sector betekenen ook dat behoud van het gebied in de huidige vorm
niet vanzelfsprekend is. De VVD wil ook hier kijken of ontwikkelingen in de bio-based economie
mogelijkheden bieden voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het gebied. De
aantrekkelijkheid van het landschap vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Recreatie en toerisme
De gemeente ligt prachtig in het Groene Hart en huisvest een aantal toeristische attracties, zoals
Avifauna, Archeon en het Boomkwekerijmuseum, en aantrekkelijke gebieden, zoals het Bentwoud,
het Zaanse Rietveld en het Hazerswoudse Rietveld. De VVD vindt dat de sector recreatie & toerisme
verder ontwikkeld kan worden. Onderzocht moet worden of er mogelijkheden zijn voor de
ontwikkeling van meerdaags toerisme.
Dagrecreatie wint ook aan belang. Bestaande lokale functies, zoals een natuurwinkel, een kaasboer,
een uitspanning en de boerengolf bieden hiervoor een mooi startpunt. Een compleet netwerk van
wandel-, fiets- en ruiterpaden is daarbij belangrijk, evenals de beschikbaarheid van voldoende
aanlegplaatsen voor passanten. Ook een kanoroute aansluitend op de Oude Rijn biedt meerwaarde.
Bestaande voorzieningen, als de rondvaarten langs de boomkwekerijen moeten worden ingepast en
waar mogelijk versterkt. De VVD vindt dat de private sector meer bij de ontwikkeling van het
Bentwoud betrokken moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door meer landgoederen toe te staan. De
VVD wil een landschapsontwikkelingsfonds inzetten voor het verder ontwikkelen van recreatie in het
buitengebied.
De VVD is voorstander van het opzetten van gebiedsmarketing voor de gemeente. De merken
‘Alphen aan den Rijn’ en ‘Boskoop’ kunnen daar een grote rol in spelen. Gebiedsmarketing kan alleen
in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties vorm worden gegeven. De VVD
wil hiervoor een gezamenlijke stichting opzetten. De domeinnaam www.boskoop.nl kan aan deze
stichting worden overgedragen. Zo blijft Boskoop vindbaar op internet. Samenwerking met andere
Groene Hart gemeenten ligt voor de hand.
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Ruimte
Wonen
Woningbouwprogramma
Een dak boven je hoofd is één van de eerste levensbehoeften. De VVD vindt het belangrijk dat er
voldoende aanbod van woningen is, zowel in huur als in koop. Als de problemen op de woningmarkt
afnemen, zal de nu verborgen vraag naar woningen weer boven water komen, met name onder
starters en senioren. Deze vraag is niet op te vangen door uitsluitend te bouwen voor deze
doelgroepen: in alle prijscategorieën moeten voldoende woningen beschikbaar zijn. Dat zorgt voor
een betere doorstroming, zodat de starter na een paar jaar makkelijker een groter huis kan kopen
of huren en een andere starter zijn kans krijgt. In onze gemeente zijn er bijvoorbeeld te weinig
huurappartementen in de vrije sector. De VVD wil mede op de bouw van deze woningen inzetten.
De situatie op de woningmarkt verplicht tot voorzichtigheid bij het plannen van bouwlocaties.
Bouwplannen waarvan de planontwikkeling al ver is gevorderd, worden doorgezet. Regionaal worden
de bouwplannen afgestemd en indien nodig worden plannen gefaseerd om niet teveel aanbod
tegelijkertijd op de markt te hebben. Verkoopbaarheid is daarbij een primaire voorwaarde. Belangrijk
is dat bouwplannen elkaar aanvullen door bijvoorbeeld verschillende woonmilieus aan te bieden en
door een passende spreiding over stad en dorp. Plannen worden aangepast als dat hiervoor nodig
blijkt. Hiervoor wordt de expertise van de markt zoveel mogelijk benut en bouw- en
bestemmingsplannen worden voldoende flexibel opgesteld. De gemeente bevordert bij alle
ontwikkelingen levensloopbestendig bouwen en de toepassing van duurzaamheidstechnieken.
De gewijzigde regelgeving voor woningbouwcorporaties zorgt voor een grotere vraag naar
huurwoningen in de vrije sector. Die zijn maar heel beperkt beschikbaar. De VVD wil onderzoeken of
een deel van de woningen van de corporaties in de vrije sector kan worden gebracht. De
woningbouwcorporaties moeten een woningvoorraad hebben die in omvang past bij de grootte van
de groep mensen die volgens de nieuwe regels een woning via de corporatie kunnen huren.
De VVD wil particulier initiatief in de woningbouw meer ruimte geven. De gemeente moet meer
kavels uitgeven aan individuele kopers of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
initiatieven. De gemeente voert hiervoor een wervend en ondersteunend beleid.

Beschermde dorpsgezichten
Kleinschalige ontwikkelingen in de dorpskernen kunnen het karakteristieke dorpsgezicht aantasten.
Door beschermde dorpsgezichten aan te wijzen, waar een streng ruimtelijk regime heerst, kan dit
worden tegengegaan. Deze dorpsgezichten moeten zich beperken tot enkele écht beeldbepalende
en/of historisch belangrijke groepen gebouwen. Niet uit het oog mag worden verloren dat een dorp
een levend geheel is, dat zich economisch, sociaal en ruimtelijk moet kunnen ontwikkelen.
De VVD vindt het belangrijk dat erfgoed behouden blijft. De VVD is voorstander van een
gemeentelijk monumentenbeleid waarin met instemming van de eigenaar gemeentelijke
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monumenten worden aangewezen. Tegenover de beperkingen in de omgang met het gebouw, stelt
de gemeente dan gratis advies van een landelijk expertisecentrum ter beschikking.

Regelgeving
Bestemmingsplannen moeten terughoudend zijn in het opleggen van beperkingen aan eigenaren.
Vooral binnen de bebouwde kom kunnen bestemmingsplannen meer ruimte bieden.
Stedenbouwkundige afwegingen en randvoorwaarden uit wet- en regelgeving moeten goed worden
toegelicht.
Woningeigenaren hebben het recht om zelf keuzes te maken hoe zij hun woningen willen bouwen of
verbouwen. De VVD wil daarom het voor grootste deel van de gemeente de welstandstoets
afschaffen. Alleen de beschermde dorpsgezichten en een klein aantal andere karakteristieke
gebieden blijven onder welstandstoezicht vallen.

Woonomgeving
Alphen mag niet volgebouwd worden als een grote stad, maar moet groen blijven. Dat past bij het
“Grote Dorp” in het Groene Hart. Dus niet elk open stukje opvullen met stenen, maar kiezen voor
een fijne woonomgeving met veel groen en ruimte voor kinderen om echt buiten te spelen. Bij
nieuwe plannen in bestaande wijken moet de kwaliteit van de wijk er altijd beter van worden. In de
dorpen moet daarnaast ook de leefbaarheid voorop staan.
De VVD wil de kwaliteit van het onderhoud van het openbaar gebied op niveau houden. De
succesvolle groenparticipatie, waarbij vele duizenden vrijwilligers een deel van het groen in hun
eigen straten onderhouden, moet worden voortgezet.
In veel buurten zijn meer parkeerplaatsen gewenst. Waar mogelijk moeten bij nieuwe inrichting van
een wijk hiermee rekening worden gehouden, maar een goede balans met het openbaar groen
moet gewaarborgd blijven. De bewoners moeten bij deze afweging betrokken worden.
Overlast in de eigen woonomgeving moet aangepakt worden. Inwoners worden op hun eigen
verantwoordelijkheid gewezen. De dienst Handhaving en Toezicht van de gemeente geeft voorrang
aan zaken waar inwoners en bedrijven de meeste overlast van ondervinden, zoals hondenpoep en
zwerfafval.

Buitengebied en landschap
De nieuwe gemeente kan een trekkende rol spelen bij het beheer en de ontwikkeling van het Groene
Hart. Haar ligging, de diverse landschappen (veenweidegebied, sierteelt, akkerbouw, bos) met hun
vaak eeuwenoude geschiedenis, de levende band met de gebruikers en de bestuurlijke kracht van
de fusiegemeente bieden hiervoor volop kansen.
De VVD wil de kwaliteiten van het buitengebied behouden. Voor commerciële activiteiten is alleen
plaats als ze passen in de visie die voor elk deelgebied wordt opgesteld. De vastgestelde visies op
het buitengebied waarin het karakter van het buitengebied zoveel mogelijk wordt behouden,
worden onverkort uitgevoerd.
Beheer van het landschap is door veranderingen in de agrarische sector niet vanzelfsprekend.
Nieuwe vormen van natuur- en landschapsbeheer verdienen daarom nadrukkelijk de aandacht. De
gemeente moet hierin meedenken en binnen de kaders van de gebiedsprofielen ruimte scheppen.
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De VVD is tegen windturbines in het Groene Hart. Een verdere inbreuk op het landschap is te groot.
Alternatieve energiebronnen met minder impact op het landschap, zoals zonnepanelen en biovergistingsinstallaties mogen (onder voorwaarden) op steun van de VVD rekenen.

Verkeer
De VVD vindt dat mensen zich vrij moeten kunnen bewegen op de manier waarop zij dat willen. Een
goede infrastructuur is van levensbelang voor de (gemeentelijke) economie en de leefbaarheid van
wijken en dorpen.
De gemeente moet voor het gehele grondgebied een integrale Verkeersstructuurvisie opstellen
met aandacht voor verkeersveiligheid, doorstroming en een goede ontsluiting van de woonwijken.
De verkeersveiligheid in onze gemeente is goed en dat willen we zo houden. Inrichting van de buurt,
verlichting, veilige schoolroutes, verkeersveiligheid bij de scholen en voorlichting zijn een
voortdurend aandachtspunt.
In de afgelopen periode is een aantal belangrijke besluiten genomen over infrastructuur. De N207
wordt tussen Alphen en Leimuiden verdubbeld, de Maximabrug wordt gerealiseerd en de oostelijke
rondweg in Boskoop wordt aangelegd. Met die resultaten is de VVD blij, maar daarmee is de
infrastructuur nog niet af. De VVD onderkent een aantal grotere verkeersproblemen. Dat zijn:
•
•
•
•
•

verkeersintensiteit en leefbaarheid in de omgeving van de doorgaande route over de Prins
Bernhardlaan en Eisenhowerlaan in Alphen aan den Rijn;
verkeersintensiteit en de leefbaarheid in Hazerswoude-Dorp t.g.v. het verkeer over de N209;
verkeersintensiteit en de leefbaarheid rond de Zijde en het Reijerskoop in Boskoop;
bereikbaarheid van het sierteeltgebied;
verkeerscongestie bij de hefbrug in Boskoop.

Het eerste probleem dient te worden opgelost door het voltooien van de rondweg om Alphen aan
de Rijn tussen Maximabrug en de N207.
De andere problemen dienen in samenhang te worden opgelost. De VVD vindt het belangrijk
hiervoor een aantal mogelijke oplossingen te onderzoeken. Na uitwerking van de alternatieven zal de
VVD haar keuze baseren op de volgende criteria:
•
•
•
•
•
•

verbetering van de leefbaarheid in de knelpuntgebieden;
kwaliteit van de ontsluiting van het sierteeltgebied voor bedrijven en bewoners;
bijdrage aan de verkeersdoorstroming;
kosten;
beperking van schade aan natuurwaarden en landschap;
toekomstvastheid van de oplossing.

De VVD blijft in ieder geval tegenstander van een dwarsverbinding tussen de Gemeneweg en de
Middelweg rond Hazerswoude-Dorp. Een dergelijke weg zal het volbouwen van de landelijke
zuidoostelijke dorpsrand verergeren.
De route door Koudekerk (Hondsdijk-Dorpsstraat-Hoogewaard) moet na de aanleg van de
Maximabrug worden gevrijwaard van niet-lokaal vrachtverkeer.
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De VVD blijft voorstander van het open houden voor autoverkeer van de Zegwaartseweg ten
behoeve van de bereikbaarheid van Benthuizen. De gemeente moet hiervoor in overleg blijven met
de gemeente Zoetermeer.
Verkeersdrempels leveren veel nadelen op, bijvoorbeeld voor ambulances. Daarom moet de
gemeente ze zo weinig mogelijk gebruiken. Binnen de bebouwde kom wordt op de grotere wegen in
principe geluidsarm asfalt gebruikt. De VVD wil een goed aaneensluitend fietspadennetwerk. Bij
voorkeur worden fietspaden vrijliggend aangelegd. In het buitengebied wordt aangesloten bij het
Provinciale fietspadenplan.
De VVD vindt dat parkeergeld gebruikt moet worden om de kosten van parkeerplaatsen en –
garages te dekken. Niet om andere dingen mee te betalen. Dat gebeurt nu wel. De VVD wil dat
veranderen. De VVD is vierkant tegen het invoeren van betaald parkeren in de dorpen. In veel wijken
zijn parkeerproblemen, omdat we tegenwoordig per gezin meer auto’s bezitten dan toen de wijken
werden gebouwd. Bij het opknappen van straten wordt creatief gekeken of er extra
parkeerplaatsen te maken zijn. Er moet wel een gezonde balans blijven tussen parkeren, groen en
spelen. Bij nieuwe bouwplannen wordt uitgegaan van parkeren op eigen terrein. Het liefst in
parkeergarages onder de gebouwen, zeker in wijken met parkeerproblemen.
De VVD is blij met de aanleg van het toekomstige station Hazerswoude-Koudekerk en de
afgesproken gedeeltelijke spoorverdubbeling. De gemeente moet zich inzetten om nu ook een
volledige verdubbeling van het spoor te realiseren tussen Leiden en Woerden. De gemeente zet zich
ervoor in dat de spoorlijn Gouda-Alphen de kwaliteit biedt, die het als onderdeel van het
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)—net ook moet bieden.
De gemeente zet zich in om, in overleg met de vervoerder, alle kernen van de gemeente met de
bus bereikbaar te maken.

Duurzaamheid
De VVD vindt een duurzaam gebruik van grondstoffen en energie niet alleen noodzakelijk, maar ziet
duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van het economisch
rendement. De VVD wil duurzaamheid stimuleren. Niet door te subsidiëren maar door goede
voorlichting en door minder regels en procedures.
De VVD wil dat voor inwoners inzichtelijk is waar er energie kan worden bespaard. Mensen kunnen
daar vervolgens zelf mee aan de slag. Daarbij valt te denken aan infrarood luchtfoto’s,
gecombineerd met een publiciteitscampagne en voorlichting.
De gemeente moet maatregelen nemen om het energieverbruik te beperken. Er zijn veel
mogelijkheden, zoals de toepassing van warmtepompen en zonnecellen, die binnen vijf tot tien jaar
kunnen worden terug verdiend. De gemeente doet dat zelf en stimuleert anderen dat ook te doen.
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Bestuur
Veiligheid
De VVD vindt het belangrijk dat in onze gemeente iedereen zich veilig voelt en het veilig is. Als de
objectieve veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners te veel uit elkaar lopen, moeten
gemeente en politie onderzoeken wat daar de oorzaak van is en zo mogelijk maatregelen nemen.
Voor de VVD heeft veiligheid in en om het huis en in de buurt de hoogste prioriteit. In je eigen
woning en daar omheen moet je je veilig kunnen voelen. Het veiligheidsgevoel van de burgers dient
te worden verhoogd door goede politiehulp en zichtbare surveillance; bijvoorbeeld ook te voet of
op de fiets. De politie moet voor de burger direct aanspreekbaar zijn. In buurten waar relatief meer
overlast en/of criminaliteit voorkomt moet worden samengewerkt tussen de politie en oplettende
burgers, bijvoorbeeld middels een veiligheidsmeldpunt. Het keurmerk Veilig Wonen wordt toegepast
bij alle nieuwbouw.
De gemeente houdt bij de inrichting van de woonomgeving rekening met de veiligheidsaspecten. Dit
geldt ook voor de openbare verlichting. Ongemerkt wordt hiermee de veiligheid objectief
bevorderd. Enge plekken moeten worden aangepakt.
De VVD vindt dat winkeliers veilig moeten kunnen ondernemen. De gemeente moet in
samenwerking met de politie met hen een hecht veiligheidsnetwerk opzetten, bijvoorbeeld door in
alle winkelcentra het Keurmerk Veilig Ondernemen toe te passen. De veiligheidsbeleving in de
Hooftstraat is onder een grens gezakt. Hier moet de gemeente camerabewaking inzetten.
Bij alle evenementen is de organisatie verantwoordelijk voor de handhaving van de orde binnen het
afgebakende terrein waar het evenement wordt gehouden, daarbuiten de politie. Bij ernstig tekort
schieten mag de organisator geen evenementen meer organiseren. Er worden duidelijke afspraken
gemaakt over de verdeling van de kosten van politieoptreden.
In samenwerking met politie, justitie en de energiebedrijven dient de gemeente zich in te spannen
om hennepkwekerijen tegen te gaan. Vooral het ontruimen van hennepkwekerijen in woonbuurten
heeft prioriteit in verband met de brandgevaarlijkheid.

Financiën
De VVD staat voor een gezond financieel beleid. In deze financieel moeilijke tijden is dat extra van
belang. Nieuw beleid wordt gefinancierd door oud beleid te schrappen. De gemeentelijke belastingen
worden jaarlijks ten hoogste verhoogd met de inflatiecorrectie. Ze worden niet verhoogd voor
nieuw beleid of om tegenvallers op te vangen. De gemeente moet efficiënt werken. De VVD vindt
dat de leges lager moeten zijn dan het landelijk gemiddelde. Wanneer de economische groei weer
toeneemt en de gemeentelijke reserves weer voldoende zijn, kiest de VVD voor verlaging van de
lasten voor onze inwoners.
De gemeente geeft uitsluitend subsidie aan activiteiten die de doelstellingen van de gemeente
ondersteunen. De VVD vindt het belangrijk dat ook hier de regeldruk minimaal is.
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De VVD wil het aantal belastingen zoveel mogelijk beperken en is voorstander van het afschaffen
van precariorechten, hondenbelasting en toeristenbelasting. De opbrengsten van deze belastingen
wegen nauwelijks op tegen de innings- en handhavingskosten.

Meepraten en meedoen
De VVD wil continu weten wat er leeft in onze gemeente. Daarvoor zoekt de VVD het gesprek op en
luistert naar de inwoners. De VVD-website en de weblogs van de fractieleden bieden de mogelijkheid
om te reageren, zodat ook on-line het gesprek kan worden gevoerd. De VVD vindt een sterke lokale
pers en omroep belangrijk voor het informeren van de inwoners.
De gemeente staat van alle overheidsinstellingen het dichtst bij de inwoners. De gemeente luistert
en staat open voor de vragen, wensen en klachten die zij hebben. De VVD vindt dat bij
veranderingen in de buurt bewoners vroeg moeten worden betrokken, zodat hun wensen
meegenomen kunnen worden, De gemeente is daarbij helder over de beperkingen zoals de
wettelijke kaders en de hoeveelheid beschikbaar geld. Bij het opstellen van beleid zoekt de
gemeente actief de inbreng en expertise van betrokkenen en geïnteresseerden. De gemeente en de
raad zoeken het contact met de bevolking ook via nieuwe en interactieve
communicatiemogelijkheden.

Bestuurlijke samenwerking
De VVD staat voor een kleine overheid die haar taken met een goede kwaliteit realiseert tegen zo
weinig mogelijk kosten. Samenwerking tussen gemeenten kan daarbij helpen door gezamenlijk
belangen te behartigen, door een gemeentelijke taak tegen minder kosten en/of met een hogere
kwaliteit uit te voeren of door gezamenlijk een project te realiseren. Samenwerking kan, zolang de
gemeenteraad voldoende zeggenschap (en controle) houdt en zich democratisch kan
verantwoorden naar de inwoners. Voor elk onderwerp kiest de gemeente passende
samenwerkingspartners.
De nieuwe gemeente profileert zich als sterke gemeente in het Groene Hart. Met name op het
terrein van ruimtelijke ordening, economie, toerisme en recreatie zoekt de gemeente daar haar
samenwerkingspartners. Op andere terreinen zijn andere partners meer voor de hand liggend, zoals
voor de sociale agenda het samenwerkingsverband van Holland Rijnland. Voor het behartigen van de
belangen van de regio is de VVD voorstander van een regionaal samenwerkingsverband met
voldoende deelnemers om met zelfvertrouwen en kracht de regio te kunnen vertegenwoordigen.
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