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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026

UITGANGSPUNTEN
Onafhankelijk

Wij zijn een lokale partij en daardoor onafhankelijk van
landelijke partijen. Bij ons telt de kracht van het argument. Wij
nemen onze verantwoordelijkheid serieus en werken daarom
actief en constructief samen met andere partijen.

Positief

Wij zijn positief en denken in mogelijkheden. We gaan voor wat

Luisteren

Wij zitten niet vast in ons eigen gelijk. Wij luisteren naar de

wij wél willen.

ander en zoeken de samenwerking om te komen tot daadkracht.
Niet alleen luisteren wij goed naar onze inwoners, verenigingen
en maatschappelijke middenveld, we handelen er ook naar.

Versterken en
verrijken

Wij maken ons sterk voor een prettige leefomgeving, waarin we
naar elkaar omkijken.
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INLEIDING
De Onafhankelijke Partij: omdat het ook anders kan
In maart 2022 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. Met uw stem op de Onafhankelijke Partij laat u zien dat
het ook anders kan:
Samen werken aan b(l)oeiend Stede Broec;
Samenwerken: meedenken, meepraten, meedoen;
Lokale politiek en thema’s;
Kortom verandering, anders krijgt u wat u de afgelopen 4 jaar kreeg
Samen leven doe je niet alleen. Wij geloven in sociale cohesie, het omzien naar elkaar en dat je alleen
misschien sneller gaat, maar samen verder komt. Stede Broec kent actieve en betrokken inwoners, vele
vrijwilligers, verenigingen, bedrijven en instellingen. De gemeente stimuleert, ondersteunt en faciliteert waar
zij kan.
Samen versterken en verrijken wij onze mooie gemeente.
De Onafhankelijke Partij staat voor meedenken, meepraten, meedoen.
In ons verkiezingsprogramma leest u onze keuzes voor de raadsperiode 2022-2026.
Met uw stem vóór de Onafhankelijke Partij weet u zich gehoord, gezien en vertegenwoordigd.
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B(L)OEIND
STEDE BROEC

GROENER

ONDERNEMENDER

LEEFBAARDER
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EEN B(L)OEIEND STEDE BROEC
Bedrijvigheid, werkgelegenheid en toerisme
Een impuls voor de economische ontwikkeling en bedrijvigheid van Stede Broec!
Wij gaan voor een dynamischer Stede Broec met meer elan
Daarvoor willen wij de bedrijvigheid, het lokale ondernemerschap en de werkgelegenheid gaan aanjagen. Zo
willen we meer landelijke spelers als Van der Sterre aan onze gemeente binden.
We hebben als gemeente economisch gezien te weinig geprofiteerd van de N307
Dat moet anders. Zo stellen wij voor om -in overleg met de ondernemers- het bedrijventerrein ten zuiden van
het centrum te verplaatsen naar de ontsluitingswegen. Zodat dichter bij het centrum plaats gemaakt kan
worden voor woningbouw, recreatie en herstel van een stuk historie. Bovendien verminderen wij hiermee het
zware vrachtverkeer rond de woonkernen.
Meer ruimte voor aanstormend talent, innovatie en het nieuwe werken
Daarom gaan we werk maken van verzamelgebouwen voor en door startende en innovatieve ondernemers en
zzp’ers. Waar zij elkaar kunnen vinden en versterken. Waarbij ze worden ondersteund door het Startersloket.
Aanpak krapte op de arbeidsmarkt
Wij gaan het bedrijfsleven actief ondersteunen met het aantrekken van talent en het optimaal matchen van
vraag en aanbod. Daarvoor moet het voor werknemers ook aantrekkelijk worden om zich in Stede Broec te
vestigen. Bij ons krijgt het ondernemers- en vestigingsklimaat prioriteit.
Wij zijn er voor het MKB en zetten ons actief in voor samenwerking
Bijvoorbeeld via de Bedrijvengroep Stede Broec, de Westfriese Bedrijvengroep, en WerkSaam. Maar wij staan
ook voor een gemeente die zich faciliterend opstelt en het midden– en kleinbedrijf actief ondersteunt, zeker
gelet op de ontwrichtende gevolgen van de Corona pandemie.
Wij zouden graag zien dat de gemeente een uithangbord wordt voor de bollenkwekers,
zaadveredelingsbedrijven en onze landbouwsector. Denk bijvoorbeeld aan de Tulipvalley.
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EEN B(L)OEIEND STEDE BROEC
Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Het Streekhof wordt verder versterkt. Het Streekplein krijgt een kwaliteitsimpuls doordat de winkels
worden geïntegreerd in een nieuw te bouwen appartementen complex;
Wij willen rond het stationsgebied een veilig plein dat wordt geïntegreerd met het Streekplein. De directe
omgeving van het station moet meer ruimte geven aan fietsers en wandelaars. Met meer inwoners wordt
goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer steeds belangrijker;
Aantrekken nieuwe bedrijven, werkgelegenheid en meer toeristen. Matchen van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt;
Eén ondernemersloket;
Ruimte voor innovatie en glasvezelverbindingen;
Bedrijfsterreinen zijn modern, veilig, schoon en goed onderhouden;
Het centrale bedrijfsterrein ten zuiden van het station wordt verplaatst naar onze ontsluitingswegen. Wij
willen in deze centrale zone ruimte maken voor woningbouw;
Regionaal investeren in recreatie en toerisme;
Bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemingen en ZZP’ers;
Agrariërs ondersteunen wij bij de van overheidswege gevraagde transitie. We bieden volop ruimte voor
kleinschaliger en meerzijdige bedrijven, denk aan toerisme, streekproducten, natuurbeheer, of andere
activiteiten. Wij willen de unieke kracht van onze agrarische sector beter vermarkten en zullen daarvoor
intensiever in overleg treden met agrarische ondernemingen en met Greenport NHN, LTO Noord;
We faciliteren ondernemers die behoefte hebben aan kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten;
De gemeente denkt proactief, faciliterend en oplossingsgericht mee met bedrijven. De gemeente betrekt
het bedrijfsleven actief bij de realisatie van haar toekomstvisie.

PAGINA 07

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026

B(L)OEIEND STEDE BROEC

Cultuur, verenigingsleven en evenementen
Stede Broec kent een boeiend cultuurlandschap, heeft veel cultureel erfgoed en de nodige (culturele)
evenementen. Ook beschikt de gemeente over een theater en een popcentrum. Wij vinden het belangrijk dat
er voor elk wat wils is.
Cultuur verbindt mensen en culturen, inspireert, motiveert en relativeert. Het bevordert ontmoetingen en biedt
invulling aan onze vrije tijd en (zelf)ontplooiing.
Voor het behoud van ons cultureel erfgoed en de inpasbaarheid van nieuwe ontwikkelingen, hechten wij veel
belang aan het oordeel van de welstandscommissie en de historische vereniging Oud Stede Broec.
Verenigingen draaien op vrijwilligers. Tegelijkertijd zien we dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt
vrijwilligers te vinden. Ook worden er steeds zwaardere eisen gesteld aan bestuursleden. Reden waarom wij
het verenigingen makkelijker willen maken. Of het nu gaat om de verduurzaming, het aanvragen en ontvangen
van subsidies en/of het organiseren van evenementen. Ook vinden wij dat het subsidiebeleid transparanter en
eerlijker moet worden. Nu is het zo dat sommige verenigingen een gebouw om niet krijgen, terwijl andere
verenigingen zelf moeten investeren in huisvesting.
Culturele activiteiten moeten actiever en herkenbaarder worden gepromoot, onder andere door een
overzichtsagenda, die gepubliceerd wordt op de gemeentewebsite.
De vele (sport)verenigingen die onze gemeente rijk is dragen bij aan de sociale cohesie en de geestelijke en
lichamelijke conditie van onze inwoners. Wij ondersteunen ontmoetingen door het bieden van kwalitatief
goede voorzieningen.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Meer ruimte voor saamhorigheid door cultuur, festivals en een actief verenigingsleven;
Eerlijker en transparanter subsidiebeleid voor verenigingen en evenementen;
Een actief cultuurbeleid;
Behouden en versterken van ons cultureel erfgoed, cultuurlandschap en evenementen;
Deelname aan (sport)verenigingen en evenementen is voor alle inwoners betaalbaar en toegankelijk;
Faciliteren en ondersteunen van onze dorpshuizen, bibliotheek en verenigingen;
Gemeente denkt actief en oplossingsgericht mee.
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B(L)OEIEND STEDE BROEC

Natuur, klimaat en duurzaamheid
De Onafhankelijke Partij voert een ambitieuze duurzaamheids agenda. Tot nu toe volgt de gemeente de
minimum normen voor verandering en niets extra’s. Wij zijn voor verandering en een gezonde en veilige
toekomst voor onze kinderen.
Wij willen dat de gemeente klimaatneutraal is in 2040, of zoveel eerder als mogelijk is. Wij zetten ons dan ook
actief in voor het verduurzamen van wijken, woningen en onze (auto)mobiliteit door de reductie van fossiel
energieverbruik, luchtverontreiniging, stikstof, en co2.
Wij geven ruimte en prioriteit aan klimaatadaptatie. Zo willen wij hittestress tegengaan, door vermindering van
stenen oppervlakten, méér groen en biodiversiteit in de wijken en parken en het bieden van ruimte voor
waterafvoer en waterberging. Wij blijven ons sterk maken voor het behoud van het Markermeer als zoetwater
reservoir, niet alleen voor ons drinkwater, maar ook voor de beregening door de landbouw.
Waar mogelijk bevorderen wij de energiebesparende maatregelen (denk aan de isolatie van woningen) en de
duurzame opwek van energie. We vinden het belangrijk dat alternatieve energiebronnen toegankelijk en
betaalbaar zijn. We houden daarom een scherp oog voor subsidies en voor de (maatschappelijke) kosten van
de energie -en klimaattransitie. Wij denken daarbij in kansen en mogelijkheden.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
De gemeente is aanjager en facilitator in het transitieproces;
Vergroenen van tuinen: “tegel er uit, groen er in”. Bebouwing compenseren met water en (biodivers) groen;
Meer behoud van (beeldbepalende) bomen. Een verantwoord bomen- en kapbeleid;
Nieuwe woningen worden al gasloos en bijna energieneutraal opgeleverd. Wij zien de bouwvoorschriften
als minimumnormen en willen inzetten op volledig energie neutrale bouw;
Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dit helpt het klimaat én de eigen portemonnee. Zeker nu
de energieprijzen door het dak gaan. Er komt één loket voor subsidies en/of gratis of betaalbaar advies over
het treffen van duurzame maatregelen voor bedrijven en inwoners. Meer maatregelen, meer korting;
Betrekken van inwoners en bedrijven bij de energie- en klimaattransitie. Samen komen we tot meer en
betere ideeën en initiatieven. We zien de transitie als kans voor inwoners en ondernemers. De gemeente
faciliteert en ondersteunt samenwerking en innovatieve ideeën;
Zonneweides alleen wanneer er geen alternatieven (meer) zijn voor zonnepanelen op daken;
Windmolens alleen op voldoende afstand van bebouwing en op voorwaarde dat er draagvlak is. Wij staan
voor een zorgvuldige afweging en inspraak;
We borgen duurzame toegang tot schoon zoet water en beregeningswater voor de landbouw;
Ruime en toegankelijke subsidieregelingen voor de aanschaf van zonnepanelen, het verduurzamen van
woningen en/of bedrijven en het verwijderen van asbest van schuren en overkappingen.
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B(L)OEIEND STEDE BROEC

Openbare ruimte
Stede Broec is een fraai en verstedelijkt Westfries dorp. Als inwoners kunnen wij in de directe nabijheid ons
hart ophalen aan historie, cultuur, water, uitgestrekte landerijen en natuur.
Ons cultuurlandschap heeft veel unieke kenmerken die wij willen behouden, verrijken en versterken. Wij willen
dat de cultuuurhistorische lintbebouwing en de dorpen herkenbaar blijven en dus niet aan elkaar groeien. De
zogenaamde groene scheggen zorgen hiervoor. Wij maken ons er daarom hard voor dat deze traditionele
groene zones tussen de dorpskernen behouden blijven. Deze stroken bieden ons óók de kans om ecologisch
waardevolle gebieden met elkaar te verbinden.
Water en natuur stellen ons mede in staat gezond te leven en te recreëren. Denk aan meer beweging door
wandelen, fietsen en ruimte voor sport en spel. Wanneer we zorgvuldig omgaan met de natuur en het water,
dragen deze ook bij aan de aantrekkingskracht van Stede Broec.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Niet bouwen in de groene scheggen / ecologische verbindingszones tussen de dorpskernen in;
Prioriteit voor het onderhoud van de openbare ruimte en het openbaar groen. We draaien de bezuinigingen
terug (denk aan onkruidbestrijding, het onderhoud van trottoirs en het herstellen van vernielde
voorzieningen). Voldoende (ondergrondse) vuilnisbakken en vuilniscontainers voor (zwerf)vuil;
We zijn trots op onze vaarroutes en willen deze beter beheren en verder versterken;
Meer en betere wandelpaden aanleggen. Waar mogelijk aangevuld met sporttoestellen;
We behouden en versterken ons cultureel erfgoed. Bij nieuwe bouwplannen luisteren we goed naar de
welstandscommissie en historische Vereniging Oud Stede Broec;
Bij plannen voor aanpassingen aan de openbare ruimte is inspraak door belanghebbenden de regel;
Bloemenweelde. We versterken het groene en kleurrijke karakter van ons dorp door de aanleg van
bloemenlinten die ook bijdragen aan de biodiversiteit. Zo worden we ambassadeur van de zaden en
bollenbedrijven;
De voormalige voetbalvelden van de KGB krijgen een (groene) bestemming met ruimte voor sport, recreatie
en wellness;
Ruimte en steun voor (groene) initiatieven van inwoners;
Actief wijkmanagement waarbij de gemeente ruimte geeft voor initiatieven van inwoners en hen faciliteert.
Zo houden we oog voor kansen en maken we werk van suggesties en klachten van inwoners;
De PJ Jongstraat, de Zesstedenweg en de Hoofdstraat worden boulevard met ruimte voor voetgangers,
fietsers en langzaam rijdende auto’s. Door passende bestrating komt het unieke karakter van het lint en de
bebouwing beter tot zijn recht. Het oude dorpslint wordt niet verder verdicht met tweedelijns bebouwing.
De gezichtsbepalende onderdelen worden als cultureel erfgoed beschermd;
We gaan serieus werk maken van de ervaren geluidsoverlast van de N307.
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B(L)OEIEND STEDE BROEC

Sport en recreatie
Sport en ontspanning dragen bij aan onze gezondheid, aan de sociale cohesie, de persoonlijke groei van
kinderen en ook van ons woongenot. Nu steeds meer inwoners thuiswerken, is het belangrijk dat er meer
aandacht uitgaat naar faciliteiten voor sport, spel en recreatie. Beweging voorkomt
welvaartsaandoeningen en draagt bij aan onze mentale en fysieke weerbaarheid.
Wij vinden dat sport en spel voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet zijn.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Ondersteunen van scholen en sportverenigingen;
Sportinstrumenten plaatsen in de openbare ruimte;
Toegankelijke en veilige sport voor iedereen: ongeacht inkomen, beperking, leeftijd, geaardheid of
afkomst;
Concentreren van (buiten)sportfaciliteiten in en rond multi-functionele sportcentra/sportaccomodaties;
Sport, spel en recreatie zo inrichten dat ontmoetingen worden gefaciliteerd;
Gezondheid van alle inwoners bevorderen door buiten meer sportfaciliteiten aan te bieden;
Ontwikkelen van sportvelden, met een mix van wellness, recreatie, natuur en spel;
Sportpas voor 4 kennismakingslessen per (sport)vereniging.
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SAMEN LEVEN

MEER MAATWERK

MEER ONDERWIJS

MEER VEILIGHEID
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Samen leven
Onderwijs
Wij gaan voor veilig onderwijs en gelijke kansen voor iedereen.
In de schoolperiode moeten kinderen eigentijdse kennis en vaardigheden opdoen. Daarnaast vinden wij
het belangrijk dat een goede basis wordt gelegd voor het meedoen in de samenleving. Dat betekent dat
het denken en handelen vanuit normen en waarden en respect voor andermans mening moet worden
gestimuleerd. Hiermee kunnen kinderen straks de verantwoordelijkheid dragen van hun eigen uitingen en
gedragingen.
Om de gezondheid en weerbaarheid van de jeugd te bevorderen, moet er laagdrempelige en betaalbare
toegang zijn tot sport- en spel faciliteiten, zwemles en muziekonderwijs.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Voldoende, laagdrempelige en betaalbare voorschoolse voorzieningen;
Juist ook kwetsbare jongeren kunnen dicht bij huis special onderwijs volgen;
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs of deze nu laag of hoogbegaafd is, gehandicapt is, is
gediagnotiseerd met adhd, autisme etc.;
Bevorderen dat jongeren de mogelijkheid krijgen om dicht bij huis stage te lopen bij lokale bedrijven en
hier later ook aan de slag kunnen met hun unieke talenten, ongeacht hun opleidingsniveau. Méér
afstemming tussen scholen en het locale bedrijfsleven;
Voldoende aandacht voor moderne huisvesting van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs;
De gemeente is een betrouwbare, proactieve en betrokken partner voor de schoolbesturen;
Meer onderwijs dat werkenden en werkzoekenden ondersteunt bij het om- en bijscholen;
Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden door Werksaam begeleid naar een passende werkkring;
Scholieren, werknemers en werkzoekenden met een taalachterstand worden geholpen om Nederlands
taalonderwijs te volgen;
Onderwijs is veilig voor iedereen, zowel op school als rond school. Signalen van onveilige (thuis)situaties
en/of crimineel gedrag worden proactief gevolgd;
Bevorderen van veilige verkeerssituaties en veilig parkeren rond scholen;
Wij zijn voorstander van Integraal Kindcentra (IKC);
Scholen bieden op laagdrempelige en betaalbare wijze toegang tot sport- en spel, cultuur,
muziekonderwijs en zwemles.
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Samen leven
Veiligheid
Alle inwoners van Stede Broec moeten zich veilig voelen, zowel op straat als in huis. De door ons voorgestane
wijkaanpak leidt ertoe dat de gemeente, jongerenwerkers, boa’s, ondernemers, politie en inwoners
gezamenlijk wijk specifieke problemen agenderen, bespreken en oplossen. Zo kunnen inwoners invloed
uitoefenen op een veiliger straat en woonomgeving.
Handhaving is geen lange termijn oplossing maar in sommige gevallen een noodzakelijk kwaad. Handhaven
geschied met de menselijke maat. Cameratoezicht in de openbare ruimte staan wij alleen toe in bewezen
risicogebieden, wanneer andere middelen geen soelaas bieden en zolang het proportioneel is. In veel gevallen
bieden camera’s nu eenmaal (schijn)veiligheid.
Illegale activiteiten in woonwijken en de buitengebieden moet snel, efficiënt en effectief worden aangepakt.
Waterrecreatie moet leefbaar blijven voor iedereen. Bij overlast wordt opgetreden.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Hinder, overlast, onveilige situaties en criminaliteit wordt teruggedrongen door wijkgerichte samenwerking
tussen gemeente, jongerenwerkers, ondernemers, inwoners, boa’s en politie;
Overlastgevende jeugd én hun ouders aanspreken. Niet meteen criminaliseren en problematiseren;
Het voorkomen en bespreken van overlast is sneller, efficiënter en effectiever dan repressie;
Meer kluisjesonderzoek op scholen. Er is op scholen geen plaats voor wapens, drugs en vuurwerk;
Terugdringen van de verloedering van onze woonomgeving. Een schone en verzorgde omgeving trekt
minder troep en overlast aan;
Het doen van aangifte moet laagdrempelig en snel mogelijk zijn. Daarbij verwachten wij dat politie en
justitie een terugkoppeling doen richting de aangever;
Hard optreden bij geweld tegen gemeentepersoneel, politie, brandweer, zorgmedewerkers;
De gemeente helpt de inwoners actief zich bewust te worden van cybercriminaliteit en maakt hen weerbaar
tegen digitale risico’s;
Wij ondersteunen de gratis EHBO trainingen en de grotere beschikbaarheid van AED’s;
De gemeente voert een actief alcohol en drugsbeleid. Horecabedrijven die zich niet aan de regels houden,
worden gewaarschuwd en na verloop van tijd gesloten;
Er wordt actief, slim en doeltreffend toezicht gehouden op waterrecreatie, denk daarbij aan;
geluidsoverlast, de maximum vaarsnelheid en het alcohol- en drugsgebruik;
Wij vinden dat de overheid zijn gezag meer mag doen gelden op straat. Daarom zien wij liever politie dan
handhavers op straat.
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Samen leven
Zorg voor kwetsbaren
Vroeg of laat kan iedereen aangewezen zijn op zorg. De gemeente is er voor zorgbehoevenden en
kwetsbaren. Zij biedt (financiële) hulp, advies en ondersteuning waar het kan. De gemeente Stede Broec
moet een betrouwbare en oplossingsgerichte partner zijn. Zij moet goed luisteren naar de hulpvraag. Zo
mogelijk zelfs de vraag achter de vraag vinden. Het is namelijk belangrijk om zorgbehoevenden en
kwetsbaren snel weer zelfredzaam te maken en/of snel handelingsperspectief te bieden. Dat moet tijdig,
efficiënt, effectief en accuraat gebeuren. Maar natuurlijk ook kostenefficiënt. Wel vinden wij dat de
hulpbehoevende geen last moet hebben van de gemeentelijke opgave om te bezuinigen waar het kan.
Wettelijke aanspraak op voorzieningen is er niet voor niets. Wij zijn tegen kostenplafonds en
kaderstellende bezuinigingen op jeugdzorg en de WMO indien deze worden afgewenteld op juist
diegenen die ondersteuning nodig hebben.
We werken in Stede Broec met één zorgloket en één coördinator voor een gezin. Hulpbehoevenden
worden niet van hot naar her gestuurd.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Voorzieningen zijn bekend, gecommuniceerd en toegankelijk;
Versterken van preventie en proactief en tijdig signaleren van problemen, trends en ontwikkelingen;
Vroegtijdige (h)erkenning en handelingsperspectief bieden aan zorgbehoevenden en kwetsbaren;
We leren van individuele trajecten;
Snelle inzet en toegankelijkheid van (budget)coaches. Schuldhulpverlening is laagdrempelig beschikbaar
en richt zich ook op onderliggende problemen en zelfredzaamheid van inwoners;
We organiseren hulp dicht bij huis, om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen;
Grip op de (kosten van) jeugdzorg en WMO. Uitgangspunt daarbij is dat zorgbehoevenden en kwetsbaren
daar niet de dupe van zijn. Wij zijn tegen het voeren van ontmoedigingsbeleid (denk aan wachtlijsten en
het ontmoedigen van inwoners om gebruik te maken van voorzieningen);
Eén zorgloket bij Ons Stede Broec. Bij meervoudige problematiek krijgt een gezin één coördinator;
Zorg wordt tijdig, snel, effectief, efficiënt en kostenefficiënt verleend;
We voeren een actief eenzaamheidsbeleid voor jong en oud, juist nu;
De gemeente gaat in overleg met verenigingen en scholen over mentale en fysieke achterblijvers onder
jongeren als gevolg van Corona;
Huiselijk geweld wordt snel, effectief en efficiënt gesignaleerd en aangepakt, het realiseren van een veilige
thuissituatie is topprioriteit;
Er komt steeds meer zorg op de schouders van mantelzorgers te liggen. Zij worden daarom zoveel mogelijk
ondersteund. Minderjarigen die mantelzorg verlenen zijn in kaart en krijgen extra ondersteuning;
Minderjarigen in zorgtrajecten komen niet in de kou te staan wanneer ze meerderjarig worden;
Ouderen blijven langer zelfstandig, daarom moet zorg in de nabijheid beschikbaar zijn.
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Samenwerken en besturen

Samenwerken met inwoners en regio
Een boeiende en bloeiende gemeente moet succesvol kunnen samenwerken. De gemeente is daarom een
betrouwbare en proactieve partner voor onze inwoners, voor de andere Westfriese gemeenten en voor de
gemeenschappelijke regelingen.
Samenwerken vraagt om vertrouwen en een balans in geven en nemen. We stellen ons daarom
constructief en oplossingsgericht op.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Bij de grote thema’s en uitdagingen van deze tijd gaan we constructief en proactief samenwerken. Denk
aan de Regionale Energie Transitie, de (jeugd)zorg, (woning-)bouw en infrastructuur, werkgelegenheid,
toerisme en recreatie;
We zoeken partners met wie wij belangen delen. Samen staan we sterker;
Samenwerken moet leiden tot snellere actie, grotere effectiviteit en efficiency en kostenbesparingen;
De gemeente gaat meer publiek-privaat samenwerken. Als dienstbare gesprekspartner ondersteunt en
faciliteert zij ook ideeën en initiatieven van inwoners die in de lijn liggen met de eigen ambities;
De toekomstvisie van de ambtelijke Werkorganisatie SED en de bestuurlijke samenwerking met onze
buurgemeenten wordt bepaald door overwegingen van afstand en nabijheid, effectiviteit, efficiëntie, en
een kosten-batenanalyse. Op voorhand sluiten wij een bestuurlijke fusie niet uit;
Bij bouwinitiatieven is de gemeente er niet alleen voor de initiatiefnemer, maar juist ook voor andere
belanghebbende partijen, zoals de buurman, omwonenden, benadeelden.
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Samenwerken en besturen

Financiën
Wij staan voor een gezond financieel beleid. Dat betekent dat de financiële huishouding van de gemeente voor
de langere termijn structureel en reëel in balans moet zijn. Dat de structurele kosten dus gedekt kunnen
worden vanuit de structurele opbrengsten. Ook bepleiten wij het aanhouden van een gezonde buffer; de
algemene reserve (zeg maar de spaarrekening van de gemeente) dient minimaal 10% van de begroting te zijn.
We voeren daarvoor een transparant, evenwichtig en duurzaam financieel beleid. De kaders worden daarbij
gesteld door de gemeenteraad. Deze heeft maximaal zicht op alle relevante financiële cijfers en
ontwikkelingen. Beleid wordt vertaald in baten en lasten, en meetbare doelstellingen.
Omdat de lastendruk in Stede Broec al jaren (te) hoog is, streven wij er naar de OZB en de afvalstoffenheffing
weer naar een gemiddeld Nederlands niveau te krijgen.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
De lastendruk in onze gemeente is al jaren te hoog. Wij brengen de OZB en afvalstoffenheffing naar een
gemiddeld Nederlands niveau (benchmark: waar staat je gemeente);
De belasting wordt alleen verhoogd wanneer binnen de begroting geen andere verantwoorde oplossing te
bedenken is;
De toeristenbelasting komt ten goede van recreatieve voorzieningen voor de inwoners én de toeristische
sector;
Wij zien de slechte financiële situatie onder ogen en pakken deze aan door te investeren in meer
bedrijvigheid en het aanboren van financiële kansen;
Wij streven naar een meerjarig begrotingsevenwicht. De uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn. Er
wordt jaarlijks in een infographic verantwoording afgelegd aan de inwoners en bedrijven;
Legeskosten zijn kostendekkend, geen verdienmodel.
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Dienstverlening
De dienstverlening in onze gemeente moet worden geoptimaliseerd. Deze moet zijn gericht op de wensen,
behoeften en noodzaak die leven bij de inwoners.
Inwoners moeten fysiek, telefonisch en digitaal snel worden geholpen. Wij willen naar een volgsysteem voor
aanvragen, adviestrajecten en klachten- en meldingsafhandeling waarin de inwoner zelf het traject van
afhandeling kan volgen. Bijvoorbeeld via een app. Wijkteams zijn het eerste aanspreekpunt voor inwoners bij
vragen, bij signaleren van problemen en meldingen. Met name in het fysieke domein moeten inwoners en
gemeente meer met elkaar in gesprek.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
De gemeente communiceert en publiceert tijdig en in begrijpelijke taal. Inwoners worden tijdig gewezen
op hun rechten en plichten;
De omgang van de gemeente met de eigen inwoners vindt plaats op basis van de behoorlijkheidsnormen
van de Nationale Ombudsman: open en duidelijk, respectvol, betrokken en oplossingsgericht,
betrouwbaar. Wij voegen daar tijdigheid aan toe;
De SED stelt zich zoveel mogelijk dienstbaar op. Ambtenaren zijn goed bereikbaar. Zowel digitaal als
telefonisch en /fysiek. Zij handelen snel, tijdig, effectief en efficiënt. Er wordt goed geluisterd naar
inwoners. Er mag niet standaard naar het internet worden verwezen. Inwoners kunnen de voortgang van
hun vragen monitoren. Het voldoen aan de wettelijke termijnen is voor ons slechts een minimumnorm. Bij
ons handelt de gemeente met de blik naar buiten, voortvarend en oplossingsgericht;
Voor minder validen wordt het mogelijk officiële documenten al dan niet tegen een kleine vergoeding te
laten bezorgen;
De privacy van inwoners wordt geborgd, de gemeente beschermt persoonsgegevens optimaal en
beschermt zichzelf en de inwoners tegen digitale criminaliteit en identiteitsfraude;
Inspraak voor belanghebbenden is de regel;
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Juist ook bij het verduurzamen van onze woningen, en
gebouwen. Aan subsidies worden duurzaamheidsdoelen gekoppeld;
De gemeente doet er alles aan bestaande subsidies eenvoudig binnen het handbereik te brengen van onze
inwoners en deze ruimhartig toe te kennen;
Het subsidiebeleid voor verenigingen wordt herzien. Dit moet opener, eerlijker en transparanter;
Inwoners worden meegenomen in alle stadia van bouwplannen, van veranderingen in de openbare ruimte
en bij de herinrichting van wegen en wijken. Maar ook bij maatschappelijke vraagstukken, zoals
eenzaamheid;
De gemeente wordt een lerende organisatie, het leert van ervaringen en feedback. Daardoor wordt de
dienstverlening en de uitvoering van taken steeds een stapje beter.

PAGINA 19

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 - 2026

Samenwerken en besturen
Met elkaar, voor elkaar
De gemeente, dat zijn wij. Inwoners wenden hun invloed aan via de gemeenteraad. Als hoogste orgaan
van de gemeente is de raad aan zet. Zij stelt kaders, stelt budgetten beschikbaar en controleert het college
op de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. Inwoners worden geactiveerd: meedenken,
meepraten & meedoen is ons credo. Zeker waar het gaat om nieuw beleid en de fysieke leefomgeving.
Wij bepleiten het mobiliseren van de kennis, kunde, inzet en betrokkenheid van de inwoners van Stede
Broec.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Betrokkenheid, initiatieven en inbreng van inwoners gaan wij aanmoedigen;
Meer betrokkenheid bij de gemeenteraad. De goede ervaring met live tv opnamen tijdens raads- en
commissievergaderingen voortzetten. Enkel geluid is niet meer van deze tijd;
Belanghebbenden kunnen altijd participeren, dat wil niet zeggen dat ze altijd in het gelijk worden gesteld.
De raad moet alle afzonderlijke belangen in het oog houden en wegen;
Inwoners van Stede Broec voelen zich gehoord, gezien, vertegenwoordigd en geholpen;
Het college legt tijdig, transparant en volledig verantwoording af aan de gemeenteraad;
Meer samenwerking minder partijpolitiek. Een goed idee is een goed idee ook als een andere partij er mee
komt.
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Samen wonen
Huisvestingsbeleid
Stede Broec is een fijne gemeente om in te wonen en te werken.
Met de toenemende woningnood moeten we ervoor zorgen dat er evenwichtig wordt bijgebouwd. Het is
ons doel om alle inwoners in staat te stellen in en om Stede Broec te kunnen blijven wonen.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Het stationsgebied wordt één met het Streekplein. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers;
Het Streekplein wordt versterkt door de winkels op te nemen in een nieuw woningcomplex;
In het centrum mag de hoogte in gebouwd worden en creëren we levensloop bestendige woningen;
We staan voor een zo groen mogelijke gemeente dat – met zijn stedelijke uitstraling - zijn dorpse karakter
weet te behouden. Woningbouw is daarop afgestemd;
Er wordt niet gebouwd in de ecologische verbindingszones / groene scheggen;
We steunen de ruimte voor ruimte regeling: het buitengebied moderniseren door oude kassen en
opstallen neer te halen;
Bij grote bouwprojecten komt er een goede mix van sociale huur, vrije huur, betaalbare starterswoningen,
seniorenwoningen, woningen voor arbeidsmigranten, middenkoop en het hogere segment;
Starters op de woningmarkt kunnen gebruik maken van startersleningen en het splitsen van woningen;
Wij zijn tegen een verdere verdichting en verkeersdruk van het oude lint;
Bouwplannen moeten oog hebben voor bereikbaarheid, infrastructuur en de verkeersafwikkeling;
De afgelopen raadsperiode werden bouwplannen geïnitieerd door aannemers met een idee en een
bouwbudget. Zij bepaalden de ruimtelijke ontwikkeling. Wij draaien dat weer om. Er komt meer structuur
in de bouwplannen door te werken en te handelen vanuit een gemeenschappelijke visie;
Wij willen het industrieterrein langs de Tocht verplaatsen naar de ontsluitingswegen van onze gemeente.
Daarvoor in de plaats willen wij hier woningen ontwikkelen in een groene(re) omgeving;
Wij bevorderen alternatieve huisvesting zoals Tiny houses, het ombouwen van kantoren naar
appartementen en kangoeroe woningen. Experimenteren mag, maar geen wildgroei en verrommeling;
Rond de landtongen ten zuiden van winkelcentrum Het Streekhof herbouwen we het historisch
veilinghuis. Dit wordt een multifunctioneel centrum met horeca en een museum. Op de landtongen zelf
komt een kleinschalig recreatiepark met maximaal 78 recreatiewoningen;
Het oude lint en ons gezichtsbepalende cultureel erfgoed wordt beschermd en komt beter tot zijn recht;
Geluidsoverlast moet voortvarend worden aangepakt (actief voorkomen én aanpakken van problemen);
Niet alleen de bouwvoorschriften volgen, maar volledig gasloos en energieneutraal bouwen;
Verduurzamen van oudere wijken en woningen. Eigenaren kunnen gratis of goedkoop advies krijgen;
De leefbaarheid rond Broekerhaven (o.a. De Kolk en Broekerschans) staat onder druk. Er is veel geluids- en
fijnstofoverlast van de N307. De gemeente en provincie pakken dit actief aan;
Prioriteit voor de bouwprojecten Florapark, Molensloot Zuid, en de bouw van een nieuw
appartementencomplex langs het Streekplein. Plan Groot-Vriend in Lutjebroek indien en voor zover
kwalitatief rekening wordt gehouden met de groene Scheg;
We zijn vóór de invoer van de zelfbewoningsplicht en tegen het beleggen met woningen en kamers;
Ruimtelijke plannen worden getoetst door de welstandscommissie en Vereniging Oud Stede Broec.
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Samen wonen
Kernenbeleid
Inwoners mogen zelf actief bijdragen aan een visie over de toekomst van hun dorpskern. Daarvoor komt een
kernenbeleid. Dit beleid gaat verder dan alleen de inrichting van de fysieke buitenruimten. Denk aan het
onderhouden van het openbaar groen, parkeerproblemen of de verkeersafwikkeling. Maar ook de sociale
samenhang binnen een dorpskern.
Ook de bestrijding van eenzaamheid of het tegengaan van hinder, onveilige situaties, overlast en criminaliteit
kan bereikt worden door versterking van de sociale samenhang.
Daar kunnen en willen onze inwoners aan meewerken. Onze inwoners krijgen de kans om in samenspraak met
medebewoners, maatschappelijke instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven een visie te ontwikkelen op
hun leefomgeving en aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun dorp, kern of wijk. Die visie biedt de basis
voor toekomstige ontwikkelingen in het dorp en de wijk. Daarbij gaat het ook om wonen, werken en
ontmoeten. Samen geven we vorm aan onze wijk of ons dorp.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Dorpsraden instellen indien het zou komen tot een bestuurlijke fusie.
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Samen wonen
Verkeer en infrastructuur
De visie van de gemeente op de onderwerpen verkeer en infrastructuur liggen vast in de gemeentelijke
omgevingsvisie. Dit is het kader voor onze beslissingen.
Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is en dat de (ervaren) verkeersveiligheid op orde
is voor alle deelnemers aan het verkeer.

Keuzes van de Onafhankelijke Partij
Een verkeersroulatie systeem met goede doorstroming naar de ontsluitingswegen voor snel en zwaar
verkeer, duidelijk en veilig gescheiden van langzaam verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers;
Binnen de bebouwde kom meer kwalitatieve ruimte voor brommobielen, fietsers, wandelaars, visueel
beperkten en inwoners die zijn aangewezen op rolstoel, rollator of scootmobiel;
Knelpunten zoals de Spoorsingel, de Raadhuislaan en de Overstort worden snel en adequaat geagendeerd,
besproken met belanghebbenden en opgelost;
Wij geven prioriteit aan de uitvoering van het verkeersplan en voor onveilige situaties in woonwijken, rond
winkels en scholen;
Een gedeelte van onze openbare parkeerplekken worden voorzien van electrische oplaadpunten;
Wij willen met onze buurgemeenten een visie ontwikkelen over nieuwe Noord-Zuid verbindingen. We
denken daarbij aan een Nood-Zuid verbinding tussen Hoogkarspel en Lutjebroek;
Bij bouwplannen wordt eerst gekeken naar de bijbehorende infrastructuur (parkeren, ontsluiting,
verkeersveiligheid, verkeersdruk, geluidshinder);
Wij willen de Broekerhaven ontlasten door de N307 middels een tunnel in het Markermeer af te buigen naar
Enkhuizen en de Houtribdijk;
Wij zijn vóór een betere openbare vervoer verbinding met Lelystad; denk aan bus en trein;
Het wegenonderhoud wordt over de gehele linie verbeterd. En we maken werk van verantwoorde
reserveringen voor de tijdige vervanging van en groot onderhoud aan bruggen;
Het kruispunt Veilingweg/Drechterlandseweg is een gevaarlijk knelpunt voor fietsers en scooters. Een
drukke weg oversteken is riskant. Zeker wanneer de groentijden van het stoplicht kort zijn en er veel
scholieren en jonge sporters van de oversteek gebruik maken. Er wordt al 10 jaar gesproken over
oplossingen, maar mogelijk wordt er pas in 2023 naar gekeken. Wij willen dat naar voren halen en opnieuw
ons idee van ondertunneling bij de provincie onder de aandacht brengen.
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