SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022

‘Een frisse blik’

Kira Fijn uit Hasselt is de lijsttrekker van BGZ. De overige kandidaat raadsleden zijn: Bastiaan Tamminga uit Hasselt, Eelko Felix uit Mastenbroek, Cor
van Dijk uit Cellemuiden, Natalie Moorman uit Zwartsluis, Sander Brouwer uit Genemuiden, Michiel van Doorne uit Zwartsluis, Evert van Dijk uit
Genemuiden, Sandra Voerman uit Hasselt en Bernita van Dijk uit Cellemuiden.

Lokale politiek
BuitenGewoon Zwartewaterland (BGZ) is de nieuwe politieke partij in Zwartewaterland. BGZ
staat voor een frisse wind en gaat werken vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het
gemeentehuis. Inwoners betrekken bij bestuur is voor BGZ cruciaal en is voor ons natuurlijk gedrag. Besturen en
kiezen op basis van inhoud in plaats van jarenlange traditie.
BGZ benadert de politiek met name pragmatisch; ‘zeg wat je doet, en doe wat je zegt’! Wij zijn toegankelijk voor
iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht en vertegenwoordigen daarmee eenieder uit de
Zwartewaterlandse samenleving. BGZ is een lokale partij, zonder landelijke of provinciale gebondenheid en
daaruit voortvloeiende keuzes.

Lijst 7 >> 7 uitgangspunten!
De komende jaren gaat BGZ prioriteit geven aan het aantrekkelijk maken van de gemeente voor inwoner,
ondernemer én bezoeker. Daarbij gaat BGZ uit van de volgende 7 uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BGZ stelt de inwoner centraal.
BGZ staat voor diversiteit en is van daaruit bereid de unieke kernen van Zwartewaterland van impulsen te
voorzien.
BGZ gaat niet enkel vasthouden aan gewoonten; wij gaan meebewegen met veranderingen in de tijd en daar
waar nodig de verandering zelf zijn.
BGZ gaat financiële keuzes niet uit de weg; elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven.
BGZ vindt dat duurzaamheid een stap verder gebracht moet worden door initiatieven van inwoners,
bedrijven, verenigingen en instellingen te helpen tot bloei te komen.
BGZ stelt zich als partij dienstbaar op richting inwoners, en ondernemers van Zwartewaterland en zal dit ook
uitdragen naar het bestuurlijk en ambtelijk niveau binnen de gemeente.
BGZ is niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar; wij blijven inwoners betrekken bij plaatselijke politieke
vraagstukken.

1. Bestuur
BGZ staat voor een open, begrijpelijke manier van politiek bedrijven. Integriteit staat daarbij voorop. De lokale
overheid is er voor de inwoner en dient een betrouwbare en bereikbare partner te zijn. Consistent beleid is
nodig en men moet zich kunnen en willen verantwoorden. Wij streven naar een cultuuromslag in de aanpak
van communicatie naar de inwoner toe.
De tijd van ‘wij weten wat goed voor u is’ ligt achter ons. ‘Hoe kunnen wij u helpen’ en hoe communiceren wij
regelmatig en op tijd dient de norm zijn. Dit kan ergernis, onvrede, weerstand en rechtszaken op voorhand
voorkomen, en, niet in de laatste zin, bespaart veel energie, tijd en geld.
Onze speerpunten:
Integer, betrouwbaar, zorgvuldig en transparant bestuur van gemeenteraad en ambtelijke organisatie.
Meer dualisme; B&W bestuurt, Raad controleert.
Doelen vaststellen op basis van visie, vóórdat processen ingang gezet worden.
Inwoners, jong en oud, persoonlijk benaderen en actief laten meedenken en doen bij ophanden zijnde
veranderingen.
Lokale democratie.

2. Economie en lokaal bedrijfsleven
Zwartewaterland is een MKB vriendelijke gemeente wat te zien is aan de hoge notering op de landelijke ranglijst
van MKB-vriendelijkste gemeenten. De ondernemers in onze gemeente zorgen voor een goede werkgelegenheid.

Al vele generaties lang zijn ondernemers, waaronder familiebedrijven, in de gemeente
Zwartewaterland aanwezig. Het zijn allen ondernemers die hard werken, risico’s durven te nemen,
meedenken en innoveren. Hierin ligt tegelijk ook een uitdaging daar waar het gaat om een
duurzame toekomst. Productie moet schoner en het energieverbruik moet lager worden. Het is daarom nodig te
investeren in nieuwe technieken en nieuwe mogelijkheden. Juist daar kan een overheid helpen door te zorgen voor
voldoende ruimte om te investeren.
Onze speerpunten:
Zorgvuldige uitgifte bedrijventerreinen (koppelen aan directe werkgelegenheid).
Mogelijk maken van een ondernemende binnenstad.
Bedrijfsverzamelgebouwen voor (startende) ondernemers in de drie kernen.
Ondersteunen van het vergroten van de duurzaamheid.
Horeca ruimte geven om te ondernemen.

3. Financiën en Belastingen
Het hebben van voldoende geld nu en in de toekomst is een randvoorwaarde. Alleen op die manier kan
gemeentelijk beleid uitgevoerd worden en kunnen voorzieningen geboden worden aan inwoners en bedrijven.
Voorzichtigheid en efficiënt omgaan met geld van u als belastingbetaler blijft geboden, ook nu het een stuk beter
gaat met de economie. Voor het kunnen uitvoeren van gemeentelijk beleid is degelijk financieel beleid
noodzakelijk. Onze gemeente dient kritisch te kijken naar uitgaven maar ook naar inkomsten; elke euro kan
immers maar één keer uitgegeven worden.
Onze speerpunten:
Gemeentelijke inkomsten moeten in verhouding staan tot het doel.
Minder afhankelijkheid van de grondexploitatie.
Duidelijke politieke keuzes zijn nodig om afnemende inkomsten een halt toe te roepen.
Lasten hooguit met inflatie laten stijgen.

4. Ruimte, Wonen en Veiligheid
Het is belangrijk dat iedereen in Zwartewaterland veilig en prettig kan wonen. BGZ wil zich inzetten voor het
behoud van de vitaliteit van alle kernen. Een goede mix van duurzame bestaande en nieuwe woningen, huur en
koop, voor nu en in de toekomst is noodzakelijk. BGZ wil dat de gemeente toeziet op de aanwezigheid en bouw
van voldoende senioren- en starterswoningen. Daar waar we wonen en verblijven is leefbaarheid en veiligheid van
groot belang. In de kwaliteit veiligheid dient constant geïnvesteerd te worden.
Onze speerpunten:
Het (duurzaam) bouwen van voldoende senioren – en starterswoningen.
Bij nieuwe bouwprojecten, openbare gelegenheden en in de centra actief aandacht voor parkeernorm
auto, fiets en aangepaste vervoersmiddelen.
Digitaal meldpunt voor aantasting leefomgeving.
Duurzame uitbreiding bedrijventerreinen (inbreiding en herontwikkeling).
Duurzame straatverlichting op (te) donkere wegen en openbare locaties.
Goede en veilige fietspaden.

5. Sociaal
Wanneer het gaat om sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening dient het uitgangspunt te zijn
dat de inwoner centraal staat. Hieruit vloeit onder meer voort keuzevrijheid in de zorg. Wanneer er situaties
voordoen waar hulp nodig is, is het nodig dat de gemeente klaarstaat en een vangnet biedt om zo samen tot
passende zorg te komen. Of het nu gaat over zorg (incl. participatie), geld (armoede en schuldhulpverlening) of
ondersteuning (WMO). BGZ vindt dat Maatschappelijke initiatieven, ook voor de jeugd, alsmede activiteiten die
gericht zijn op het welzijn en de volksgezondheid door gemeente ondersteunt dienen te (blijven) worden.

Onze speerpunten:
Zorg dient (ook) maatwerk te zijn.
Maatschappelijke partners en ondernemers faciliteren met betrekking tot creëren van
banen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente zelf dient hierin een voorbeeld te
zijn.
Preventieve rol voor de gemeente in vroegsignalering.
Vraaggericht werken bij initiatieven van jongeren en jeugd.

6. Onderwijs, Sport Verenigingen en Cultuur
Onderwijs en lid kunnen zijn van een vereniging vinden wij belangrijk. Ieder kind verdient een plek waar de basis
gelegd wordt te kunnen groeien en leren. De gemeenschappelijke deler is dat iedereen plezier haalt uit het gevoel
erbij te horen. Of dit nu sportief of cultureel is. BGZ ziet het liefst dat leerlingen in het basis- en voortgezet
onderwijs zo dicht mogelijk bij huis naar school of een vereniging kunnen. Dat geldt voor alle leerlingen, ook buiten
het regulier onderwijs ongeacht afkomst, voorkeur of genderidentiteit, valide of mindervalide.
Onze speerpunten:
Gezonde onderwijs- en verenigingsgebouwen.
Verenigingen betrekken bij gemeentelijk verenigingsbeleid.
Bewegingsonderwijs dient verankerd zijn op alle basisscholen.
Investeren in voldoende en duurzame speelvoorzieningen.
Creativiteit stimuleren.
Cultuurhistorische waarden dienen zoveel mogelijk worden behouden.
Kunst, uitgaande van diversiteit, dient kans te krijgen op zichtbare locaties.

7. Natuur en Duurzaamheid
Met het Zwartewater als Natura 2000 gebied dat als een ader door onze gemeente stroomt en de uiterwaarden
is natuur nadrukkelijk aanwezig in onze gemeente. Het gebied wordt gekarakteriseerd door een grote
biodiversiteit. Deze biodiversiteit is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk en draagt bij aan het welzijn van
mensen. Aantasting van deze biodiversiteit en uitputting van natuurlijke bronnen zorgt ervoor dat wij duurzaam
dienen om te gaan met onze omgeving.
Onze speerpunten:
Natuur beschermen en waar mogelijk gebruik maken van kansen.
Gemeente dient zichtbaar voorbeeld zijn wanneer het gaat om duurzaamheid.
Agrarische sector stimuleren duurzaam te groeien.

8. Recreatie & Toerisme
Het Zwartewater doorkruist de drie kernen van onze gemeente en is vaak gezichtsbepalend. Zwartewaterland zou
zich daarom moeten kenmerken als gemeente met aantrekkelijke plekken aan de rivier, vanuit de natuurrijke
omgeving en vanuit de stad. Het aanbod van bijna 100 rijksmonumenten, waterrecreatie en mooie fiets- en
wandelroutes in combinatie met de historie van elk van de drie kernen, biedt Zwartewaterland volop
mogelijkheden en kansen voor recreatie en toerisme.
Onze speerpunten:
Mogelijk maken van een kwalitatief, aantrekkelijk toeristisch en recreatief aanbod.
Zichtbare en kwalitatief goede (toeristische) fiets- en wandelpaden.
Budget ook reserveren voor lokale marketing.

Op onze website tref je het volledige partijprogramma aan.

www.buitengewoonzwartewaterland.nl

