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Inleiding
Beste inwoner van Kaag en Braassem,
Weet jij al op wie je gaat stemmen 16 maart 2022 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen?
Wij weten wel waarom je op de VVD Kaag en Braassem zou moeten stemmen!
Als lokale liberale partij vertegenwoordigen wij je graag in het gemeentebestuur en onze
belangrijkste speerpunten zijn daarbij voor de komende jaren:
Woningbouw
De woningnood is hoog, zeker in onze regio en gemeente. Jongeren en starters kunnen geen
woning huren of kopen en wonen noodgedwongen thuis. Senioren willen graag naar een woning
die past bij hun behoeften en die het mogelijk maakt zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.
Gezinnen zouden graag wat groter willen wonen, maar er is nauwelijks aanbod of iemand anders
biedt meer. Woningbouw of het gebrek eraan is hét actuele thema. De VVD pleit al jaren voor
voldoende woningbouw in onze dorpen zodat iedere inwoner een woning kan vinden die past bij
zijn behoeften en wensen. Geen polders vol, maar woningbouw ingepast op beschikbare locaties
binnen onze dorpen of aan de randen ervan. We kijken daarbij naar moderne woonconcepten,
appartementsgebouwen die soms wat hoger zijn dan twee of drie lagen en manieren om deze
woningbouw te versnellen. Zodat de starter, het gezin met gezinsuitbreiding of de senior die
kleiner wil wonen straks wél de stap kan zetten.
Duurzaamheid en de energietransitie
Een andere grote opgave is de transitie naar een duurzame wereld. De VVD wil de komende
jaren grote stappen zetten naar een meer duurzame wereld. Een circulaire economie, duurzame
landbouw en grootschalige energiebesparing zijn daarbij kernwoorden, maar kernenergie ook.
Wat voor de VVD voorop staat is dat we verstandige en in alle opzichten duurzame oplossingen
kiezen. Het volzetten van onze polders met windmolens en zonneparken is dat niet. De overlast
en schade voor mens, dier en natuur is niet te overzien. Daarnaast - het wordt inmiddels steeds
beter zichtbaar - kan zonne- en windenergie nooit een totaaloplossing zijn. We moeten geen
overhaaste beslissingen nemen (zie de inmiddels uit de gratie geraakte biomassa, zonnevelden
die niet op het net aangesloten kunnen worden, etc.), maar met elkaar goed blijven nadenken
en verder kijken dan de doelen over 3 of 5 jaar. Voor de VVD betekent dit maximaal inzetten op
besparing, zon op daken, innovatieve oplossingen en geen windmolens of zonneparken in het
Groene Hart.
Lokale economie en ondernemerschap
We zijn trots op onze lokale ondernemers en de bijdrage die zij leveren aan de leefbaarheid en
levendigheid van onze dorpen. Zonder lokale ondernemers is er minder werkgelegenheid, maar
ook geen sponsor van de lokale vereniging, geen Sinterklaasintocht en zijn er geen
evenementen. Corona was voor sommige ondernemers een zware tegenslag. Nu we licht aan
het eind van de tunnel zien, kunnen we samen weer vooruit. De gemeente ondersteunt daarbij
ondernemers die het zwaar hebben en biedt kansen voor herstel (extra ruimte voor terrassen,
vergunningen voor evenementen, etc.) waar mogelijk. Voor de (groei)mogelijkheden van onze
ondernemers is de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein tegen de A4 bij
Roelofarendsveen en de uitbreiding van de bestaande bedrijfsruimte in Leimuiden (Drechthoek
II) van groot belang.
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Leefomgeving
Ons leefplezier begint in onze eigen woon- en leefomgeving, in onze dorpen dus. We willen
daarom investeren in onze leefomgeving. Vergroening, meer kleur en biodiversiteit en minder
grijs. Schoon en netjes onderhouden, maar niet alles kort gemaaid. We gaan hierbij aan de slag
met onze inwoners, wat is er leuker dan samen de eigen straat of het eigen pleintje verfraaien?
Criminaliteit daarentegen maakt onze leefomgeving minder veilig en prettig, dit pakken we
keihard aan. Maar ook de handhaving bij overlast en kleinere overtredingen is enorm belangrijk.
Juist deze overlast bederft het woonplezier in onze dorpen.
Voor al deze thema’s kun je op de VVD Kaag en Braassem rekenen. Wij zijn een lokale liberale
fractie met een landelijk netwerk. Lokaal staat daarbij voor ons centraal. Je kunt er dan ook op
vertrouwen dat wij bij het maken van keuzes en onze inbreng in de raadszaal het lokale belang
altijd voorrang zullen geven. De belangen van onze inwoners en lokale ondernemers, en niet de
landelijke partijlijn, staan bij ons altijd voorop.
De VVD Kaag en Braassem is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma iets met ons
willen delen of vragen, dan kun je via social media: Facebook, Twitter, Instagram én via de mail
contact met ons opnemen.
De Lokale Liberalen.
Peter van Dijk
Lijsttrekker VVD Kaag en Braassem
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Speerpunten VVD Kaag en Braassem
Om het u gemakkelijk te maken hebben we onze belangrijkste speerpunten op een rij gezet.
De verdieping vindt u terug in het verkiezingsprogramma zelf.
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BOUWEN VAN BETAALBARE WONINGEN IN ALLE KERNEN

2
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GÉÉN WINDMOLENS EN ZONNEPARKEN IN HET GROENE HART
BEHOUD VAN ONZE LOKALE ONDERNEMERS DOOR RUIMTE
TE GEVEN VOOR GROEI
INVESTEREN IN DE KWALITEIT VAN WEGEN EN GROEN

STEUNEN VAN SPORT- EN CULTUURVERENIGINGEN DOOR HET
KWIJTSCHELDEN VAN DE OZB-AANSLAG

NIEUW BEDRIJVENTERREIN TEGEN DE A4 BIJ ROELOFARENDSVEEN
EN UITBREIDING IN LEIMUIDEN
MEER PRIORITEIT (EN GELD) VOOR HANDHAVING
HOGER BOUWEN OM BETAALBARE WONINGEN VOOR
JONGEREN EN STARTERS MOGELIJK TE MAKEN
SNEL EEN TWEEDE SLUIS EN ZWEMSTRAND IN
OUDE WETERING/ROELOFARENDSVEEN
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GEMEENTELIJKE BELASTINGEN HOUDEN WE ZO LAAG MOGELIJK
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I. Fijn wonen in vitale dorpen
1.1 Waar we meer en betaalbare woningen bouwen
Een huis, een eigen woning, een dak boven het hoofd. Of het nu een huur- of een koopwoning is,
voor veel mensen is het hun belangrijkste bezit. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Daarom
is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners in
iedere fase van hun leven de juiste woning kunnen hebben. Maar de realiteit is helaas anders. Op
dit moment is de woningnood in Kaag en Braasem hoog. Als VVD Kaag en Braasem willen wij dat
er in ieder dorp voldoende nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar
in onze gemeente kan (blijven) wonen.
 Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen heeft
onze prioriteit. Wij willen dat er voldoende nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat
iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog.
 Door te bouwen zorgen wij voor doorstroming zowel bij sociale huur, vrije huur, als bij
koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer
onnodig een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de
huizenmarkt voor starters.
 We willen dat de gemeente aan de slag gaat met creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny
houses en hofjeswoningen en moedigen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) aan.
Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde en sociale omgeving
wonen.
 Om de huidige druk op de woningmarkt te verlichten en te versnellen zetten we naast
reguliere woningbouw ook in op de realisatie van (volwaardige) tijdelijke woningen.
Woningen die voor een periode van zeker 15 tot 20 jaar een goede en duurzame oplossing
vormen en daarna eventueel nog verplaatst kunnen worden naar een andere locatie.
 Om aan de woningvraag te kunnen voldoen en om voor voldoende betaalbare woningen te
zorgen, bouwen we ook appartementen. Appartementencomplexen worden altijd goed
ingepast in de omgeving en niet iedere locatie is ervoor geschikt. Maar waar dit wel past,
bijvoorbeeld in de kern van Leimuiden of Roelofarendsveen en natuurlijk niet op Kaag of in
Bilderdam, kan een gebouw ook best wat hoger zijn dan drie of vier verdiepingen. Dit altijd
passend bij de landelijke uitstraling van onze dorpen. Hierdoor hoeven we minder in het groen
te bouwen en blijven de woningprijzen betaalbaar voor jongeren en starters.
 Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en
het stimuleren van doorstroming.
 Strenge handhaving op het doorverhuren van woningen is hard nodig en wij zijn voor een
zelfbewoningsplicht van huur- en koopwoningen. Woningen zijn om in te wonen en niet om
geld mee te verdienen. We doen alles wat mogelijk is om speculatie met woningen tegen te
gaan.
 We zorgen ook dat sociale (gesubsidieerde) koopwoningen sociaal blijven. Het is niet de
bedoeling dat alleen de eerste bewoner, of nog erger: een investeerder, profiteert. Deze
woningen blijven langdurig voor de doelgroep beschikbaar.
 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar
schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.
 Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures
voor nieuwbouw.
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 We willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij
hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn
digitaal en actueel beschikbaar.
 Dankzij de VVD hebben eigenaren van monumenten meer zeggenschap over hun eigen bezit
gekregen. We blijven ons inzetten voor minder bemoeienis van de gemeente, omdat wij
denken dat eigenaren deze verantwoording prima zelf aankunnen.
 We willen kijken naar mogelijkheden voor herbestemming van een aantal recreatieparken in
Kaag en Braassem. Hierbij zal per park gekeken worden naar de waarde van het park voor de
recreatie in Kaag en Braassem, locatie (nabij kern) en de geschiktheid voor permanente
bewoning van de woningen. Daarvoor is instemming van de provincie nodig.
1.2 Waar we de dorpen groen en leefbaar houden
We wonen allemaal graag in een dorp waar we ons thuis voelen. Een buurt die groen, schoon en
veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook
het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat het dorp en
de buurt schoon blijft en investeert in een veilige en groene leefomgeving.
 We willen meer groene plekken met bomen en planten in onze dorpen. Een stenen omgeving
is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of bloemrijke berm. Zo zorgen we voor een
omgeving waar het fijn leven is.
 Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven
van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden
worden van harte aangemoedigd.
 Ons open landschap is erg belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat
ruimte schaars is en de opgaven groot. Daarom blijven we kritisch kijken naar een juiste balans
tussen wonen, ondernemen en recreatie. Wij zien veel liever een aantal nieuwe woningen
aan de rand van een dorp, dan windmolens in het open landschap!
 Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden
aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald
op de veroorzaker.
 Onze wijkagenten en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zijn zichtbaar op straat en
treden direct op tegen grote en kleine overtredingen.
 Het afvalbrengstation gaat de hele zaterdag open en inwoners kunnen hun afval daar zo
goedkoop mogelijk kwijt.
1.3 Waar we de bereikbaarheid verbeteren en onveilige situaties aanpakken
We reizen voortdurend. We gaan naar werk, bij vrienden en familie op bezoek, of wandelen een
rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om zonder
al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is en je niet in de rij staat om
het dorp of de wijk uit te komen. Maar het allerbelangrijkste is dat verkeersituaties veilig zijn voor
voetganger, fiets en auto.
 Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder
in de buurt van scholen en sportverenigingen, veilig in. Dat doen we in samenwerking met
politiediensten, ouders en buurtbewoners.
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 We willen een flitspaal op het kruispunt van de N207 in Leimuiden om de levensgevaarlijke
situatie daar te verbeteren.
 Bij een beslissing over de pont naar Kaag is de wens van de eilandbewoners voor ons leidend.
 Er moet snel een oplossing komen voor de gevaarlijke verkeerssituatie op het Noord- en
Zuideinde in Roelofarendsveen.
 Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander vervoersmiddel is: onze
inwoners kunnen zich prettig en veilig door Kaag en Braassem bewegen. Dit vraagt om
fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan.
 De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en
wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te
doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is. Zo voorkomen
we sluipverkeer door onze dorpen.
 We blijven strijden voor het toelaten van landbouwverkeer op de N207 om het dorpshart van
Leimuiden te ontlasten. Wij zijn bereid om samen met de provincie te investeren in een
nieuwe parallelweg.
 We pakken bestaand sluipverkeer aan en treffen vooraf maatregelen om verwachte nieuwe
sluiproutes te ontmoedigen, bijvoorbeeld bij de verbreding van de A4 door Oud-Ade,
Rijpwetering, Nieuwe Wetering, Roelofarendsveen en Oude Wetering.
 We helpen winkeliers met voldoende parkeergelegenheid in de centra en rond winkels.
 Tijdens de spits hebben autowegen voorrang op vaarwegen. We willen dat bruggen, zoals de
bruggen bij Leimuiden en Oude Wetering, op die momenten niet openstaan. Daarom gaat de
gemeente in gesprek met de provincie en Rijkswaterstaat, zodat bruggen dicht blijven tijdens
de spits.
 Het is voor de bewegingsvrijheid van onze inwoners belangrijk dat het openbaar vervoer van
goede kwaliteit is. Met een goede verbinding vanuit alle dorpen en bussen die voldoende vaak
rijden. Wij willen de huidige buslijnen behouden en het aantal ritten verhogen.
 Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus en regiotaxi zijn goed toegankelijk.
Bijvoorbeeld door toegankelijke bushaltes met veilige stallingsruimtes voor fietsen aan de
randen van onze dorpen.
1.4 Waar we slim verduurzamen en ons landschap koesteren
Kaag en Braassem wil graag verduurzamen. Daarvoor zijn flinke veranderingen nodig die om
verstandige keuzes en draagvlak vragen. Dit doen we wel op een betaalbare manier voor gewone
gezinnen en ondernemers. Door de energietransitie op een slimme manier aan te pakken, kunnen
we ons leven zo veel mogelijk blijven leiden als we zelf willen en blijven onze dorpen prettig om
in te wonen.
 Wij zijn tegen windmolens en zonneparken in het Groene Hart. Dit gebied heeft grote
(landschappelijke) waarde en levert zijn regionale en landelijke bijdrage op veel andere
manieren. Windmolens en zonneparken zouden de waarde van het gebied enorm aantasten.
Daarnaast beperken windmolens en zonneparken de mogelijkheden voor (passende)
woningbouw en zorgen voor geluidsoverlast in een dichtbevolkt gebied.
 Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Kaag en Braassem in 2050. Door
energie te besparen, meer duurzame energie op te wekken en te innoveren kunnen we dit
bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen.
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 Naast allereerst zoveel mogelijk besparen zien wij mogelijkheden voor
zonnepanelen op (grote) daken en restlocaties (zoals tussen kassen en wegen en op
geluidswallen). Wanneer het ons lukt om alle daken in Kaag en Braassem vol te leggen met
zonnepanelen kunnen we de polders sparen. Zo behouden we onze vruchtbare grond die we
beter op een andere manier kunnen gebruiken en voorkomen we afbreuk aan het open
landschap.
 Voor de verduurzaming van de bedrijfsvoering van agrariërs zijn kleine windmolentjes op het
eigen erf wél mogelijk. Met een hoogte van 15 meter hebben deze veel minder impact op de
omgeving en het landschap, niet te vergelijken met joekels van 150 tot 220 meter zoals die
op veel plekken in Nederland de komende jaren gaan verrijzen.
 Daarnaast zetten wij in op innovatieve manieren om duurzame energie op te wekken. Ons
energiesysteem zal nooit alleen op zonne- en windenergie kunnen draaien, alternatieven zijn
nodig en daar moeten we naar op zoek. Kernenergie (landelijk te organiseren) is daarbij voor
ons nadrukkelijk een optie, evenals geothermie.
 Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze
producten en diensten duurzaam en circulair in.
 Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk
zijn. Daarnaast kijken we naar slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige
duurzame energie onderling kunnen delen.
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II. Een bloeiende lokale economie
2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen
Kaag en Braassem is een echte ondernemersgemeente en het midden- en kleinbedrijf is dé
banenmotor. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.
De tuinders, horecaondernemers, bouwbedrijven, dienstverleners, boeren en alle andere lokale
ondernemers maken een belangrijk onderdeel uit van onze gemeenschap. De coronapandemie
heeft een aantal bedrijven en ondernemers in Kaag en Braasem flink geraakt. Zij hebben een
moeilijke tijd achter de rug. Tegelijkertijd hebben onze ondernemers laten zien veerkrachtig te
zijn. Onder het motto ‘hard werken en niet zeuren’ hebben zij het beste ervan gemaakt. Hoewel
de coronacrisis nu op zijn einde loopt, moeten we de lokale economie blijven stimuleren en
ondernemers ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze
inwoners en levendige dorpen.
 In samenwerking met o.a. de Ondernemersvereniging Kaag en Braassem (OVKB) zetten we
ons in om de economie van Kaag en Braassem te versterken. We gebruiken daarbij de
Economische Visie van 2020 en kijken steeds of veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld
na corona) vragen om nieuwe of andere activiteiten.
 Ondernemers krijgen de ruimte om te ondernemen en hebben een vast aanspreekpunt bij de
gemeente voor vragen en hulp.
 We ontwikkelen een nieuw bedrijventerrein tegen de A4 bij Roelofarendsveen en zorgen
voor een uitbreiding in Leimuiden (Drechthoek II), voor lokale ondernemers die starten of
behoefte hebben aan ruimte om te groeien.
 Waar het kan schaffen we vergunningen af en vervangen wij deze door algemene regels of
een meldingsplicht.
 De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de
mogelijkheden van de wet.
 We richten ook één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen
organiseren, zoals Koningsdag, de Kermis, of de Sinterklaasintocht. Er is sprake van een
uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt.
 Tijdens het terrasseizoen maken we (ook na corona) het uitbreiden van terrassen mogelijk.
Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
2.2 Waar onze dorpen en centra vitaal zijn
Onze lokale winkeliers werken iedere dag hard aan levendige dorpscentra. Met een veilig en
aantrekkelijk centrum vinden onze inwoners alle dagelijkse boodschappen in de buurt. Door
ruimte te bieden voor het geven van een nieuwe bestemming aan winkelpanden buiten het
centrum bieden we winkeliers de mogelijkheid naar de centra te verhuizen.
 We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal.
Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met
lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.
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 We bestrijden leegstand door eigenaren van winkelpanden buiten de centra de
ruimte te geven hun winkel een andere (bijvoorbeeld woon-)bestemming te geven. Zo krijgen
winkeliers de mogelijkheid om naar de centra te verhuizen, waar zij betere kansen en meer
klanten hebben. Hiermee worden de centra levendiger en voorkomen we leegstand op de
centrale locaties. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime
bestemmingsplannen. Zo maken we de centra prettig en leefbaar.
 De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat
horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun
klanten als gast kunnen ontvangen.
 Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Omdat de
samenwerking van ondernemers in een winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij
bedrijfsinvesteringszones.
 Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Daarom willen wij dat de
gemeente dit stimuleert door middel van promotie. Recreatieve ondernemers mogen
uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije
recreatie overblijft.
 De tweede sluis in Roelofarendsveen/Oude Wetering moet er nu snel komen net als een
zwemstrand om nog meer van de Braassem te kunnen genieten.
 We zijn gastvrij voor recreanten die komen wandelen, fietsen of varen. Zowel door goede
bewegwijzering als door bankjes langs toeristische routes en openbare aanlegplaatsen bij de
dorpskernen.
 We zien in Kaag en Braassem ruimte voor nieuwe recreatieve voorzieningen en bijvoorbeeld
een vakantiepark. Goed voor het toegankelijk houden van onze polders en goed voor de
werkgelegenheid. Wij denken bijvoorbeeld aan het oude ‘Boot Beton’-terrein in Leimuiden en
haven Meerzicht in Rijnsaterwoude.
 Wij zijn geen voorstander van toeristenbelasting.
2.3 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan
Werk is van groot belang voor mensen en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere
mensen en werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en
draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze gemeenschap.
 We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Daarom zet de gemeente actief
in op het aan het werk helpen van mensen die dat nog niet is gelukt. De gemeente blijft hen
als dat nodig is de eerste maanden dat zij aan het werk zijn ondersteunen, totdat zij hun plek
gevonden hebben.
 Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe
deze aansluiten op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is,
begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken.
 Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan
is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk
vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving. Hierbij gaat het om een
maatschappelijk nuttige activiteit van beperkte duur en omvang. De tegenprestatie mag het
vinden van betaald werk namelijk niet in de weg staan, maar draagt er het liefst aan bij.
 Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op
vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo zorgen we dat werken loont.
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 Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand
ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je (een
deel van) je uitkering.
 De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Dit willen we in
de toekomst voorkomen. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je
nog niet direct fraudeur. Het oordeel over fraude moet daarom uiteindelijk tot stand komen
door mensenwerk, niet door een computer.
2.4 Waar iedereen meedoet en integreert
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers hun eigen verantwoordelijkheid
is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan
komt. Daarom bieden we goede begeleiding en ondersteuning. In ruil voor de geboden
gastvrijheid verwachten we van nieuwkomers dat zij bijdragen aan onze samenleving. Door de
Nederlandse taal te leren en zich te verdiepen in onze normen en waarden, kunnen zij sneller
zelfstandig functioneren en aan het werk.
 We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons
land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.
 De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor
betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen.
Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren.
Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen
boetes volgen of korten we de uitkering.
2.5 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden
In Kaag en Braassem zorgen we voor een breed aanbod van culturele voorzieningen en
evenementen. We zijn er trots op dat vooral onze eigen inwoners hier zo van genieten. Daarin
spelen musea, horeca, sportverenigingen, bibliotheken en dorpsverenigingen een belangrijke rol.
Of het nu gaat om een muziekfestival, het beachvolleybaltoernooi, de Paardendagen, de Ronde
van Jezus-Eik, het Nederlands kampioenschap Bonaken of een tentfeest, in Kaag en Braassem is
ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om
te bepalen wat cultuur is.
 Cultuurhistorie vind je in het Museum van Oud Alkemade, het Museum van Hemessen in
Woubrugge en het Kaasmuseum op Kaag.
 In onze dorpen worden leuke evenementen georganiseerd met een vaak lange historie.
Culturele evenementen verbinden, inspireren en prikkelen.
 Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook
cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht, het Sprietlopen, de
Bloemencorso en de Kermis.
 Om sociale en culturele verenigingsactiviteiten en sporten te stimuleren investeren we in
onze verenigingen door kwijtschelding van hun OZB-aanslag.
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2.6 Waar we trots zijn op onze land- en tuinbouwsector
We hebben veel waardering voor onze boeren en tuinders in de veeteelt, landbouw en tuinbouw.
Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze
voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle
bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.
 Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren en tuinders
niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere
doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere
bedrijvigheid.
 Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en
behoud van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in
Nederland. Dat is ook van belang voor onze economie.
 We blijven lid van Greenport Aalsmeer. We zijn positief over de gebiedsvisie voor de
Baan/Sotaweg die onze ondernemers samen met de Greenport hebben opgesteld.
 Tuinbouwondernemers die willen investeren in nieuwe toekomstbestendige en duurzame
kassen steunen we. Bijvoorbeeld door beperkte woningbouw op vrijkomende percelen toe te
staan.
 Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van
duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, kleinschalige windenergie en duurzame
energiebronnen, schrappen we. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de
omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.
 Agrarische en andere ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten. Dat
is goed voor zowel de seizoenarbeider als de ondernemer en beperkt overlast doordat de
ondernemer zelf een oogje in het zeil houdt.
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III. Kansen voor jong en oud
3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg
waarbij onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd,
zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud
kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En
waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan
gaan.
 Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven
passend is. We investeren in kwaliteit, maar blijven kostenbewust.
 We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen, zodat het past bij hun
wensen.
 Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom
spreken we met zorgorganisaties af hoelang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat,
vinden we dat er binnen drie weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen
één week geregeld.
 De gemeente ondersteunt iedereen die dat nodig heeft, wie het zonder hulp niet redt kan op
de gemeente rekenen. Maar wij verwachten zelfredzaamheid van wie op eigen benen kan
staan. Juist om iedereen die dat nodig heeft te kunnen helpen is dit essentieel. Afscheid
nemen van je eigen schoonmaakster om het de gemeente te laten regelen (en betalen) vinden
wij niet logisch en niet zoals het zou moeten zijn. We zoeken daarom naar mogelijkheden om
het systeem anders vorm te geven.
 We geven ruimte aan zorgverleners die zorg en wonen willen combineren op centrale plekken
in Kaag en Braassem.
 Senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen dorp wonen. We zetten daarom in op
het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar
ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kunnen zij met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
 We gaan in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze
doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen
en mensen met een beperking.
 Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het
bijdraagt aan langer zelfstandig wonen.
3.2 Waar je fijn kunt opgroeien in een veilige omgeving
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij,
door een gemeente te bieden waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien
en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg
nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo
normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken:
niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren noemen we dat. Maar nog niet
alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel
mogelijk worden opgelost.

14

 Preventie, het voorkomen van behoefte aan hulp, is erg belangrijk. Zo voorkomen
we dat we zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we
daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs
hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak
zo effectief mogelijk wordt.
 Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen
kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien, of blijkt hulp niet effectief.
Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook
verantwoordelijkheid voor het gezond laten opgroeien van hun kinderen.
 Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig
stickers en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp
krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen.
 We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp nodig hebben moet
dat mogelijk zijn zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere
als voor hoog-specialistische jeugdzorg.
 Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat
hulp effectief geboden kan worden.
3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen
ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer
je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven
van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.
 Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar
de gemeente is een belangrijke gesprekspartner.
 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de
peuterspeelzaal of bij kinderdagverblijven.
 Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een
veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes.
 Goede onderwijshuisvesting is van cruciaal belang. We combineren onderwijs,
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor
kinderen op één centraal punt: het Integraal Kind Centrum (IKC).
3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning.
Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare
samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging
blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen,
sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud
kan sporten.
 We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten.
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 Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we
fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat
sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in
te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen
we dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij
problemen op tijd signaleren.
 Om sporten en andere (sociale en culturele) verenigingsactiviteiten te stimuleren investeren
we in onze (sport)verenigingen door kwijtschelding van hun OZB-aanslag.
 Sporten draagt bij aan de lichamelijke en sociale ontwikkeling van jongeren en kan een
belangrijke uitlaatklep zijn. We dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen, als
hun ouders dit niet kunnen betalen.
 Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden.
Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten.
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IV. Veilige dorpen
4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in ons eigen dorp en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid.
Wij willen dat iedereen in Kaag en Braassem veilig kan wonen, werken, ondernemen en recreëren.
Dat onze dorpen niet alleen veilig zíjn, maar iedereen zich er ook veilig vóelt. Veiligheid is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, daarom zorgt de gemeente samen met inwoners en
ondernemers voor een veilige leefomgeving.
 De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in de
dorpen. Extra boa’s vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden overlast en
kleine criminaliteit. We pakken criminaliteit keihard aan, maar handhaven ook bij overlast en
kleinere overtredingen die invloed hebben op het leefplezier van onze inwoners. De kosten
van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die overlast veroorzaken.
 We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke
zaak inzetten. Wanneer dit toch gebeurt pakken we de daders hard aan.
 Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De
hulpdiensten zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente
de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.
 Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of
aangifte te doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon en via de eigen
wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt.
 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen
voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners en wijkagenten werken daarbij
samen.
 Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in de gemeentekas. Dit
geld kunnen we dan weer gebruiken om de veiligheid te verbeteren.
 De burgemeester heeft veel bevoegdheden die zij kan gebruiken om Kaag en Braassem
veiliger te maken. Wij willen dat zij deze ook daadwerkelijk gebruikt wanneer dit nodig is.
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V. Een gemeente die klaar staat voor haar inwoners
5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat
De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop.
Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners
en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.
 Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.
 We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt en er alles aan doet om je
goed te helpen wanneer je belt met een vraag.
 De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun
zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt.
 De gemeente staat klaar om advies te geven bij vragen over vergunningen.
 Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantooruren voor zaken
die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een persoon te spreken in
plaats van een computer.
 De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met
buurgemeenten als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale
werkgelegenheid of woningbouw.
5.2 Waar we inwoners betrekken bij hun leefomgeving
Kaag en Braassem maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier
samen om de problemen in onze eigen straat, buurt of dorp op te lossen. Daarom vinden we het
belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers
aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium
betrokken.
 Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we
initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en
vergunningen en denken we proactief mee.
 De basishouding van de gemeente is ‘Ja, tenzij’ en oplossingsgericht.
 Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij
creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te
voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.
 Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft
meer oog voor de ‘zwijgende meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden.
Zo zorgen we voor balans bij het maken van keuzes.
 Iedere raadsperiode houden we een initiatievenmarkt.
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5.3 En we verstandig met ons geld omgaan
Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt opgebracht door
onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden
we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën
staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en
transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.
 We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt en zijn zuinig met gemeenschapsgeld.
 We houden de gemeentelijke belastingen (zoals de OZB) zo laag mogelijk.
 Dat betekent dat we keuzes durven maken wanneer er meer ambitie is dan (financiële)
mogelijkheden. We prioriteren daarbij ambities van de gemeenteraad altijd op basis van nut
en noodzaak.
 De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag
zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage in waaraan
geld is besteed en wat is bereikt.
 De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’
is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld
worden.
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VI. Onze dorpen
Bilderdam
Idyllisch buurtschap aan de Drecht met een kleine maar zeer creatieve groep inwoners. We
investeren in bereikbaarheid over water en behoud van de groene leefomgeving.
Hoogmade
Een actief dorp langs de Does, met een rijk verenigingsleven. We zetten in op uitbreiding van het
woningaanbod, met draagvlak van de bestaande inwoners. We zoeken een goede zwemplek.
Daarnaast is aandacht nodig voor de verbetering van de verkeersveiligheid van het Zuideinde en
bij de bushalte.
Kaag
Ons prachtige eiland tussen water en groen. Bereikbaarheid met de pont is van levensbelang.
We houden het eiland graag open, bereikbaar en toegankelijk. Er is ruimte voor kleinschalige
recreatieve ontwikkelingen.
Leimuiden
Een echt centrumdorp in Kaag en Braassem. Met ruimte voor nieuwe inwoners aan de
Beukenlaan en voor nieuwe bedrijvigheid op Drechthoek II. Daarnaast stimuleren we
woningbouw op de bestaande ijsbaanlocatie, waarbij we met de daar gevestigde
(sport)verenigingen een goede nieuwe locatie zoeken. Deze ontwikkelingen zijn noodzakelijk
voor de vitaliteit van Leimuiden en om verenigingen en winkels te behouden.
Er wordt veel te hard gereden op de N207, we hopen dat een flitspaal de situatie kan
verbeteren. Daarnaast is het op de doorgaande wegen in Leimuiden druk. We verbeteren de
verkeersveiligheid door de snelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur. Zo komt jong en wat
ouder veilig bij IKC de Lei, de Kleine Oase of het dorpshart.
Nieuwe Wetering
Een lang lint van bedrijven en woningen kenmerkt dit dorp. We versterken vooral het
groen rondom het dorp. We zijn blij met de komst van het hospice. En trots op alle vrijwilligers
rondom De Bult. We zien ruimte om wat woningen toe te voegen in het verlengde van de
Regenboogweg. We krijgen veel klachten over de drempels op de Achterweg. Samen met
inwoners en ondernemers bepalen we hoe het veilig en niet harder dan 30 kilometer per uur
kan, zonder drempels.
Oud Ade
Een groen dorp met een actieve dorpsgemeenschap die met elkaar het Dorpshuis in stand
houdt. Er is langs de Abdij van Rijnsburglaan ruimte voor kleinschalige nieuwbouw. Oud Ade is
sterk verbonden met Rijpwetering door school en sport, maar de groene buffer tussen beide
dorpen blijft behouden.
Oude Wetering/Roelofarendsveen
Woon- en werkdorpen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Er is veel werkgelegenheid
in de tuinbouwgebieden De Baan/Sotaweg, Floraweg/Geestweg en op de bedrijventerreinen
Veenderveld en De Lasso. De bereikbaarheid van de tuinbouwgebieden is voor ons een
aandachtspunt. En we willen snel aan de slag met het nieuwe bedrijventerrein tegen de A4 zodat
de lokale ondernemers kunnen groeien.
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Roelofarendsveen breidt uit door nieuwbouw in Braassemerland. Het centrum is de
afgelopen jaren flink uitgebreid en vernieuwd en daardoor ook interessant voor de omliggende
dorpen. Ondanks dat willen we het dorpsgevoel in stand houden. De Veense Kermis is daarbij
onmisbaar. Er komt een nieuw scholencluster, modern, duurzaam, goed bereikbaar en dicht bij
de vele sportverenigingen, en het Sportpad krijgt een impuls. Op recreatief gebied stimuleren we
het gebruik van de Braassemoevers. De tweede sluis vanuit het Braassemerland willen we
daarom zo snel mogelijk realiseren, zodat het varen in de polder aantrekkelijk blijft, een mooi
zwemstrand maakt het dan af. We investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid en het
verminderen van wateroverlast op het Noord- en Zuideinde. Voor de verkeersveiligheid denken
we aan het inrichten van een deel van het Noordeinde als ‘fietsstraat’ waar de auto te gast is en
langzaam rijdt.
Rijnsaterwoude
Met het Braassemermeer zo dichtbij is het goed toeven in dit mooie lintdorp. We zijn trots op de
grote groep vrijwilligers die bijvoorbeeld het Schoolhuis en de dierenweide in stand houden. We
versterken de identiteit door te investeren in groen en de zwemplek. Daarnaast zijn we enorm
blij met de nieuwe school die binnenkort geopend wordt.
Rijpwetering
Dorp van polders, molens en water. Het Sprietlopen, het Dorpshuis, de basisschool en het
sportpark verbinden de inwoners. We bieden graag ruimte aan recreatieve ondernemers rond
het water. Rijpwetering is door school en sport sterk verbonden met Oud Ade, maar de groene
buffer tussen beide dorpen en het zicht op de molen blijft behouden. Ook in Rijpwetering wordt
het de komende jaren tijd voor een nieuw schoolgebouw. Het is erg druk en soms onveilig op de
Koppoellaan ter hoogte van De Vergulde Vos. Het verplaatsen van de bushalte en/of het instellen van
een gedeeltelijk parkeerverbod levert meer ruimte en zicht, daarnaast vergroot het de veiligheid van
fietsers.
Woubrugge
Groot dorp aan weerszijden van de Woudwetering met actieve en betrokken inwoners. Er is
ruimte voor groei van zowel woningen als tuinbouw. Bij de waterzuivering en langs de A. de
Graaflaan bijvoorbeeld. De komende jaren zal in Woubrugge jongerenhuisvesting gerealiseerd
worden en wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw schoolgebouw (IKC). Deze ontwikkelingen
zijn belangrijk om het dorp vitaal te houden. Langs de Woudwetering zijn er mogelijkheden voor
recreatief of nautisch ondernemerschap.
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