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Denken in mogelijkheden 

BuitenGewoon Zwartewaterland denkt in mogelijkheden, met jou als inwoner centraal. Met onze beide benen 
op de grond, onze voeten in de klei en met opgestroopte mouwen, werken wij vanuit de samenleving en niet 
alleen vanachter ons bureau. Inwoners betrekken bij bestuur zit in onze genen en vinden wij niet meer dan 
normaal. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht religie, afkomst, leeftijd of geslacht. BGZ is toegankelijk en 
benaderbaar. Een lokale partij en niet gebonden aan (de keuzes van) landelijke of provinciale partijen. 

7 kernwaarden 
Bij alles wat wij doen staat voorop, dat wij de gemeente voor inwoner, ondernemer én bezoeker 
aantrekkelijker willen maken. Wij werken vanuit 7 kernwaarden, die de rode draad vormen in ons 
verkiezingsprogramma: 

1. Jij als inwoner staat bij BGZ centraal. 
2. BGZ gelooft in diversiteit en werkt samen met jou aan de leefbaarheid van de unieke kernen, dorpen en 

het buitengebied van Zwartewaterland. 
3. BGZ beweegt mee met veranderingen en als het nodig is, zetten wij zelf veranderingen in beweging. 
4. BGZ gaat financiële keuzes niet uit de weg; elke euro kan maar één keer worden uitgegeven. 
5. BGZ helpt inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen, zodat hun (duurzame) initiatieven tot bloei 

komen. 
6. BGZ is er voor inwoners en ondernemers van Zwartewaterland en niet andersom. Wij zijn dienstbaar en 

dragen dit uit naar het bestuur en de ambtenaren van de gemeente Zwartewaterland. 
7. BGZ is zichtbaar; ook buiten verkiezingstijd blijven wij inwoners betrekken bij plaatselijke politieke 

vraagstukken. 

De samenleving is ons vertrekpunt 
Sinds de verkiezingen van 2018 zijn wij actief in Zwartewaterland met drie raadsleden, het bestuur en onze 
schaduwfractie. Leden en niet-leden, ondernemers en inwoners gaven ons input over wat goed zou zijn voor 
de ontwikkeling van Zwartewaterland. Mede dankzij deze input is dit verkiezingsprogramma tot stand 
gekomen. Ons verkiezingsprogramma is een programma voor, door en van de inwoners van Zwartewaterland.  

Team BGZ 

 

 

 

 

 

Behaalde zetels door BGZ worden  
ingenomen door kandidaten op  
volgorde kieslijs. 
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1. Jij, wij en het gemeentebestuur 
 

 
Hoe dan? En wat nog meer … 

Integer, kritisch en onafhankelijk gemeentebestuur 
Integriteit en samenwerking is voor BGZ van het grootste belang: het gemeentebestuur moet 100% 
betrouwbaar en open zijn. Inwoners moeten, zowel bestuurlijk als ambtelijk, hierop kunnen rekenen. 

• De ambtelijke organisatie moet beschikken over voldoende medewerkers met lokale affiniteit en 
deskundigheid. 

• BGZ wil een kritische en onafhankelijke opstelling tegenover het gemeentebestuur. Of je nu in de 
coalitie of in de oppositie zit: het gaat om de inhoud! 

 
Elke inwoner heeft recht van spreken  
Veel politieke onderwerpen en beslissingen hebben direct invloed op jouw dagelijkse leven. Toch ervaren veel 
inwoners afstand tot de politiek. BGZ wil die verkleinen en overbruggen. BGZ gelooft dat die afstand kleiner 
wordt als jij, als inwoner van de gemeente Zwartewaterland, de mogelijkheid hebt om invloed uit te oefenen. 
Belangrijk is dat jij weet wat er speelt en waar je de juiste informatie vindt. Daar maakt BGZ zich sterk voor.  

• Openbare (raads)stukken moeten digitaal en eenvoudig beschikbaar zijn.  
• Inwoners tijdig informeren over waar het gemeentebestuur mee bezig is, onder meer door 

burgerforums in te zetten. 
 

Invloed in lokale democratie 
BGZ wil de mogelijkheid voor inwoners om invloed uit te oefenen in de lokale democratie, verbeteren. 

• Een duidelijk participatiebeleid laten vastleggen, met daarin ruimte voor inwoners om het zelf beter 
te doen; het z.g. uitdaagrecht.  

BGZ is toegankelijk en benaderbaar. Wij staan voor een open en begrijpelijke manier van politiek bedrijven. 
Integriteit en samenwerking staan bij ons voorop. Politiek moet betrouwbaar en bereikbaar zijn en is er voor jou. 
Het beleid moet logisch en samenhangend zijn en politici moeten zich verantwoorden.  
 
Wij willen een cultuuromslag in de communicatie met de inwoners van Zwartewaterland. De tijd van ‘wij weten 
wat goed voor u is’ ligt achter ons. Hoe kunnen wij jou helpen, moet het uitgangspunt zijn. Duidelijk 
communiceren moet de norm zijn. Dit voorkomt ergernis, onvrede, weerstand en zelfs rechtszaken en bespaart 
energie, tijd en geld. 
 

Hoe kunnen wij jou helpen,  
moet het uitgangspunt zijn in de politiek 

 
Onze speerpunten: 
• Integer, kritisch en onafhankelijk gemeentebestuur. 
• Elke inwoner heeft recht van spreken. 
• Invloed in lokale democratie. 
• Jongerenparticipatie. 
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Jongerenparticipatie 
Het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind geeft in artikel 12 jongeren het recht hun mening te geven. 
BGZ vindt dat de mening van jongeren er oprecht toe doet, niet alleen omdat het moet van het VN-Verdrag. 
Dat jij meedoet en meedenkt is belangrijk voor onze gemeente. 

• Jongerenparticipatie vastleggen in een visie. 
• Jongeren moeten zich kunnen laten horen, bijvoorbeeld in een jongerenraad (8-18 jaar). 
• Jongeren actief benaderen bij onderwerpen waarop zij invloed moeten hebben. Hiervoor zijn een 

(online) platform en loket geschikte middelen. 
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2. Jouw geld 
 

 
Hoe dan? En wat nog meer … 
Stabiele gemeentefinanciën 
Het blijft belangrijk dat de gemeentefinanciën stabiel zijn. BGZ waakt ervoor dat inwoners meer belasting 
moeten betalen of voorzieningen kwijtraken.  

• Een sluitende begroting, die niet uitgaat van eenmalige opbrengsten. 
• De gemeente moet alle mogelijkheden voor financiële middelen vanuit de rijksoverheid gebruiken. 
• Minder afhankelijk zijn van grondexploitatie en niet speculeren met bouwgrond. 
• Gemeentelijke belastingen mogen hooguit stijgen met het inflatiepercentage. 
• Maximaal gebruikmaken van samenwerkingsverbanden, zoals de Regiodeal Zwolle. 
 
 
 
 
 
 
  

 

Het hebben van voldoende geld is belangrijk, nu en in de toekomst. BGZ hamert erop om zorgvuldig en efficiënt 
om te gaan met geld van jou, als belastingbetaler. Uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn. 
 

Zorgvuldig en efficiënt omgaan met geld  
van jou als belastingbetaler 

 
Onze speerpunten: 
• Stabiele gemeentefinanciën. 
• Gemeentelijke belastingen moeten doelmatig zijn. 
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3. Jouw (duurzame) omgeving 
 

 
Hoe dan? En wat nog meer … 
Wonen 
BGZ zet zich in voor het bouwen van voldoende woningen. 

• Zorgen voor een goede mix van bestaande en nieuwe woningen, huur en koop.  
• Bouwgrond en nieuwbouwwoningen bij voorkeur aanbieden aan mensen die economisch en/of 

sociaal gebonden zijn aan Zwartewaterland. 
• Bij woningbouw ook met de veranderende samenstelling van de bevolking rekening houden. 
• Met woningbouwcorporaties in overleg blijven over het bouwen van huurwoningen. 
• Bij nieuwbouwprojecten aandacht hebben voor voldoende parkeermogelijkheden voor auto’s. 

 
Leefbaarheid 
Leefbaarheid in stad, dorp, kern en buitengebied heeft BGZ hoog in het vaandel staan. 

• Jaarlijks budget beschikbaar stellen voor initiatieven van inwoners. 
• Onderhoud van openbare ruimte in samenspraak met inwoners. 
• Bij parkeeroverlast handhaven, ook in het weekend. 
• BGZ wil beter openbaar vervoer. Denk aan industrieterreinen, vaarverbindingen en/of ov-

mogelijkheden later op de avond en in het weekend. 
• Ontmoetingsplekken voor senioren en jeugd. 
• Goede en veilige fiets- en wandelpaden en oplaadpunten. 
• Bij landelijke vraagstukken die de gemeente raken (bijv. Lelystad Airport), ons maximaal inzetten. 
 
 
 

 

Het is belangrijk dat iedereen in Zwartewaterland veilig en prettig kan wonen. BGZ zet zich in voor het behoud van 
de vitaliteit van alle kernen en het buitengebied. 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 van veiligheid moet constant geïnvesteerd worden.  
 
 

Een goede mix van wonen, omgeving  
en veiligheid heeft prioriteit 

 
Onze speerpunten: 
• Bouwen van voldoende starters-, senioren-, en (sociale) huurwoningen. 
• Leefbaarheid en vitaliteit van kernen en buitengebied bevorderen. 
• Aandacht voor inbreiding en herontwikkeling. 
• Goede en veilige fiets- en wandelpaden. 
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Duurzaamheid  
BGZ wil dat de gemeente het voortouw neemt en hierin een voorbeeld is. Eigen gebouwen en accommodaties 
(verder) verduurzamen.  

• Industrieterreinen voorzien van oplaadstations, ook voor vrachtwagens. 
• Industrieterreinen goed inpassen in de omgeving, met aandacht voor gezondheidsaspecten. 
 

Huisvesting internationale medewerkers 
Lokale bedrijven maken veelvuldig gebruik van expats, ofwel arbeidsmigranten. Zij verdienen een fatsoenlijke 
woonplek, dicht bij hun werk.  

• Goede, centrale huisvestingslocaties, waarbij ook voldoende parkeergelegenheid is.  
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4. Meedoen in de samenleving 

 
Hoe dan? En wat nog meer … 
Maatwerk in de zorg 
BGZ vindt dat passende zorg een belangrijke maatschappelijke opgave is. De gemeente moet aan de slag. 

• De gemeente is verantwoordelijk voor het borgen van kwaliteit, betaalbaarheid en continuïteit; 
integraal en toekomstbestendig. 

• Eigen regie en keuzevrijheid van individu moet hierin het uitgangspunt zijn. 
• Organisaties en zelfstandigen die de juiste kwaliteit van zorg bieden, altijd een plek in 

Zwartewaterland bieden. 
• ‘Ontschotten’ (één loket). 

 
Werk en bijstand 
BGZ vindt dat de gemeente optimaal gebruik moet maken van de wettelijke mogelijkheden om inwoners bij te 
staan om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. 

• Coaching aanbieden bij werk- en (bij)scholingstrajecten.  
• Financiële hulp verlenen om sociaal isolement te voorkomen.  
• Inwoners met een laag inkomen op de hoogte brengen van de mogelijkheid dat ze in aanmerking 

komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. 
• De gemeente moet samen met markt- en nutspartijen komen tot ‘vroeg-signalering’ van 

betalingsachterstanden.  
 

Jeugd en Jongerenwerk 
De jeugd heeft de toekomst. Het is voor een gemeente belangrijk om ook voor jonge inwoners en jonge 
gezinnen een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven. Jongerenwerkers bieden laagdrempelige 
ondersteuning aan jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. 

• Jeugd- en jongerenwerk moeten zich inzetten voor alle jongeren. 
• Budget vrijmaken, waardoor het jongerenwerk in de gemeente samen kan werken met aanbieders van 

activiteiten die gericht zijn op jongeren. 
• Aandacht geven aan het mentale welzijn van jongeren, mede gelet op impact en schade van COVID-19.  

 

Bij sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening moet het uitgangspunt zijn dat de inwoner centraal 
staat. Keuzevrijheid in de zorg moet hier vanzelfsprekend uit voortvloeien. Heb je hulp nodig, dan moet de 
gemeente klaarstaan en een vangnet bieden om samen tot passende hulp te komen.  
 

Mens voorop, zorg op maat.  
De menselijke maat is het uitgangspunt. 

 
Onze speerpunten: 
• Zorg is passend en op maat. 
• Passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. 
• Vroeg-signalering is belangrijk. 
• Extra budget voor het jeugd- en jongerenwerk.  
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5. Lokale en vrijetijdseconomie 
 

 
Hoe dan? En wat nog meer … 
Ondernemend centrum 
BGZ vindt dat er een helder en uitvoerbaar toekomstplan moet zijn, waarin ruimte is voor gezamenlijke acties 
van bedrijven, horeca en inwoners. Met aandacht voor ideeën om verloedering tegen te gaan en zo samen een 
mooie leefomgeving te creëren. 

• Door één (digitaal) loket, waar in oplossingen wordt gedacht en initiatiefnemers niet tegen een 
barrière aanlopen. 
 

Bedrijventerreinen 
Onze gemeente groeit. Onze (potentiële) voorraad bedrijventerreinen is beperkt. Daar moet zorgvuldig mee 
worden omgegaan. 

• Voorkeur geven aan duurzame bedrijven, die zorgen voor werkgelegenheid in de gemeente. 
• Bereikbaarheid van het industrieterrein per fiets en auto en openbaar vervoer optimaliseren. 
 

Startende ondernemers en ZZP’ers 
Zwartewaterland telt veel ZZP’ers en startende ondernemers. BGZ vindt dat zij actief ondersteund moeten 
worden. 

• Voldoende bedrijfsverzamelgebouwen in de verschillende kernen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwartewaterland heeft een rijke historie, unieke monumenten, aanbod van waterrecreatie en prachtige 
natuurgebieden. Generaties lang zijn ondernemers, waaronder familiebedrijven, al in de gemeente actief. 
 

Zwartewaterland is een aantrekkelijke vestiging  
en werkgelegenheidsgemeente,  

met een passend recreatief aanbod 
 
Onze speerpunten: 
• Zorgvuldige uitgifte van bedrijventerreinen. 
• Ondersteunen van startende ondernemers.  
• Horecavriendelijke gemeente.  
• Voldoende aanlegplaatsen voor de binnenvaart. 
• Kwalitatief, aantrekkelijk en passend toeristisch en recreatief aanbod. 
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Horecavriendelijke gemeente 
De horeca is een onmisbaar onderdeel van een bruisend, leefbaar en gezellig centrum. Mensen komen er niet 
alleen voor vermaak, maar ook om ideeën uit te wisselen, voor (zakelijke) afspraken en om plannen te maken. 
Horecagelegenheden hebben een belangrijke maatschappelijke functie en zijn ook belangrijk om toeristen 
naar Zwartewaterland te trekken en zo meer bestedingen bij horeca en andere lokale ondernemers te 
genereren. 
BGZ is blij met de vele enthousiaste horecaondernemers in Zwartewaterland, die keihard werken om hun 
gasten te voorzien van lekker eten, vertier, gezelligheid en ook een toeziend oog en luisterend oor van de 
maatschappij zijn. De horeca in Zwartewaterland moet zo vrij mogelijk kunnen ondernemen. 

• Ruimte geven om te ondernemen, ook in de weekenden en na 24.00 uur. 
• Tijdelijke toestemming waar mogelijk, omzetten in een definitieve vorm. 
• Eerlijke concurrentie. 
• Vrijwillige verbinding en samenwerking tussen culturele en toeristische instellingen, winkelbedrijven 

en horeca ondersteunen. 
 

Binnenvaart 
Zwartewaterland kent een rijke historie aan scheepvaart en scheepsindustrie. BGZ wil dat er voor 
binnenschippers voldoende geschikte aanlegplaatsen zijn, zeker als zij over een waladres beschikken. 

 
Monumenten 
Onze gemeente kent vele unieke monumenten. Het zijn tastbare geschiedenisboeken. BGZ wil dat deze 
behouden blijven.  
 
Recreatie & Toerisme 
BGZ wil recreatie en toerisme stimuleren.  

• Voldoende fiets- en wandelmogelijkheden. 
• Zichtbare en goed aangegeven fiets- en wandelroutes. 
• Goede en voldoende voorzieningen, zoals bankjes en laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s.  
• Cultuur en evenementen ook in het weekend mogelijk maken. 
• Een visie opstellen die gericht is op recreatie en toerisme.  
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6. Natuur, landschap en Klimaatadaptatie 
 

 
Hoe dan? En wat nog meer … 
Natuur 
Zwartewaterland heeft een aantal karakteristieke en ook beschermde landschappen. BGZ vindt dat we met 
zorg om moeten gaan met onze unieke open ruimte en de natuur.  

 
Gezond platteland 
Goed en zorgvuldig onderhoud van ons mooie buitengebied vraagt om kennis en visie. Wie weten er beter wat 
daar speelt dan de boeren die er wonen en werken? Door de agrarische sector te blijven betrekken bij het 
onderhoud, ontstaan er kansen om ons buitengebied efficiënt in stand te houden. Dit geldt ook voor 
vrijgekomen agrarische bebouwing. 

• In de leefbaarheidsplannen en omgevingsvisie aandacht hebben en houden voor het platteland. 
• Vruchtbare gronden en cultuurlandschap op het platteland beschikbaar houden voor 

voedselproductie, dus niet voor zonnepanelen. Zo wordt en blijft de agrarische sector 
toekomstbestendig voor jonge boeren. 

• Plattelandstradities als carbidschieten en paasvuren behouden. Deze tradities zorgen voor sociale 
binding. 

• Oprukkende industrieterreinen zoveel mogelijk tegengaan. 
• Zorgen voor behoud van mkb-bedrijven en daarmee werkgelegenheid. 
• Het buitengebied goed en veilig bereikbaar houden voor alle weggebruikers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Het Zwartewater is een Natura 2000 gebied met karakteristieke uiterwaarden. Het gebied wordt gekarakteriseerd 
door een grote biodiversiteit.  
 

Karakteristieke en beschermende landschappen  
zoveel mogelijk in stand houden 

 
Onze speerpunten: 
• Natuur beschermen en gebruikmaken van kansen. 
• Gezond platteland.  
• Voorbereid zijn op klimaatveranderingen. 
• Zorgvuldig omgaan met bebouwing in natuurgebied. 
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Waterrobuuste en klimaatbestendige gemeente 
De toename van heftige weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering, kan leiden tot wateroverlast 
in onze gemeente. BGZ wil dat de gemeente meer werk maakt van klimaatadaptatie, dit in nauw overleg met 
het waterschap.  

• Bij nieuwbouwprojecten en industrieterreinen verplicht een deel van niet-bebouwde oppervlakte als 
tuin of groenstrook inrichten.  

 
Dierenwelzijn 
De gemeente heeft een zorgplicht voor dieren als blijkt dat er niet meer voor ze gezorgd wordt. BGZ maakt zich 
er sterk voor dat de gemeente elke mogelijkheid benut om dierenwelzijn af te dwingen.  

• Dierenwelzijn vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening. 
• Waar nodig gebruikmaken van de Wet Aanpak Overlast. 

 
 
Energietransitie  
Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dit uitgangspunt en de weg ernaartoe (de energietransitie) zijn een 
complexe opgave. We doen dit stap voor stap. In Zwartewaterland is afgesproken dat in 2030 minimaal 50% 
van het energieverbruik op een duurzame wijze en lokaal wordt opgewekt.  

• Beleid vaststellen waarin voorwaarden worden gesteld aan proces- en financiële participatie en de 
lusten van wind- en zonenergieprojecten ten goede komen aan de eigen inwoners.  

• Openstaan voor nieuwe vormen van energieopwekking. 
• Elektrificatie in samenwerking met de regionale partners en netbeheerders. 
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7. Onderwijs, Sport & Bewegen, Kunst, Cultuur & Media 
 

 
Hoe dan? En wat nog meer … 
Onderwijs 
BGZ vindt dat de basisscholen in Zwartewaterland kernoverschrijdend bezig moeten zijn met het bundelen van 
krachten, in plaats van onderscheid te maken op basis van verschillen.  

• Kwaliteit moet leidend zijn. 
• Aandacht hebben voor passend onderwijs. 
• Cultuureducatie blijvend verankeren. 
• Bewegingsonderwijs, waaronder een vorm van schoolzwemmen, structureel maken. 
 

Verenigingen 
Het verenigingsleven in Zwartewaterland wordt voor een groot deel mogelijk gemaakt door vrijwilligers. BGZ 
vindt dat dit gefaciliteerd moet worden.  

• Sport, spel en muziek voor al onze inwoners.  
• Samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren. Het sportakkoord is hiervoor een goede aanzet. 
• Multifunctionele verenigingsaccommodaties behouden en waar nodig uitbreiden. 
 

Sport & Spel 
Sport en beweging dragen bij aan gezondheid. BGZ vindt dat die toegankelijk moeten zijn voor iedereen en 
worden gestimuleerd door de overheid. 

• De maatschappelijke en actief faciliterende rol voor de Buurt-Onderwijs-Sport-medewerker 
ondersteunen. 

• Sport en bewegen in de openbare ruimte, zoals Urban Sports, stimuleren en waar mogelijk faciliteren. 
• Aandacht hebben voor speciale doelgroepen. 
• Maximaal behoud van sportaccommodaties. 
 
 
 
 
 

 

BGZ vindt onderwijs en de mogelijkheid om lid te zijn van een vereniging, belangrijk. Iedereen in onze gemeente, 
jong en oud, gunnen wij het gevoel erbij te horen. Of dit nu sportief of cultureel is, door te leren of door te doen.  
 

Iedereen telt mee, hoort erbij en doet ertoe! 
 
Onze speerpunten: 
• Goed onderwijs op alle niveaus. 
• Bewegingsonderwijs op alle basisscholen. 
• Voldoende speelvoorzieningen in de buitenruimte. 
• Creativiteit en kunstuitingen stimuleren. 
• Media die sterk en onafhankelijk zijn. 
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Speelvoorzieningen 
BGZ is voor speelvoorzieningen en is bereid daarin te investeren. Het is essentieel dat kinderen buiten kunnen 
spelen en ravotten. Speeltuinen en -plekken bieden die mogelijkheid en vervullen ook een belangrijke rol in 
het sociale leven en de contacten daarbij.  

• Speeltuinen een ontmoetingsplaats in de buitenlucht laten zijn. 
• Wadi’s als mogelijk duurzame speelvoorziening inrichten. 
• Bij de inrichting aandacht hebben voor mindervalide kinderen. 
 
 

Kunst, Cultuur & Media 
BGZ is voorstander van openbare plaatsen waar mensen in aanraking kunnen komen met kunst & cultuur. 
BGZ vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor onafhankelijke media. Zonder goede journalistiek, als 
‘waakhond van de democratie’ kan een gemeente niet goed functioneren. 
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