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VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 

‘Een frisse blik’ 
     

Lokale politiek 
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. BGZ stelt de inwoner centraal. 

2. BGZ staat voor diversiteit en is van daaruit bereid de unieke kernen van Zwartewaterland van impulsen te 

voorzien.  

3. BGZ gaat niet enkel vasthouden aan gewoonten; wij gaan meebewegen met veranderingen in de tijd en daar 

waar nodig de verandering zelf zijn. 

4. BGZ gaat financiële keuzes niet uit de weg; elke euro kan immers maar één keer worden uitgegeven. 

5. BGZ vindt dat duurzaamheid een stap verder gebracht moet worden door initiatieven van inwoners, bedrijven, 

verenigingen en instellingen te helpen tot bloei te komen.  

6. 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. 

7. BGZ is niet alleen in verkiezingstijd zichtbaar; wij blijven inwoners betrekken bij plaatselijke politieke 

vraagstukken. 

 

Denktank 
Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door overleg met inwoners van Zwartewaterland. Leden en niet-

leden, ondernemers, bestuursleden en inwoners hebben met ons meegedacht over wat goed zou zijn voor de 

ontwikkeling van Zwartewaterland. 
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VERKORT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018-2022 

‘Een frisse blik’  
 

Lokale politiek 
BGZ staat voor een frisse wind en werkt vanuit de kracht van de samenleving en niet enkel vanuit het gemeentehuis. 

Inwoners betrekken bij bestuur is voor BGZ cruciaal en dient natuurlijk gedrag te worden. Besturen en kiezen op basis 

van inhoud in plaats van traditie.  

 

De politiek wordt door BGZ bovenal pragmatisch benaderd worden; ‘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. Hiermee is BGZ duidelijk een lokale partij, zonder landelijke of 

provinciale gebondenheid en daaruit voortvloeiende keuzes. 

 

 

 

Bestuur  
BGZ staat voor een begrijpelijke 
manier van politiek bedrijven. De 
lokale overheid is er voor u als 
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. Pro-actief, waar nodig 
persoonlijk en regelmatig contact 
dient de norm zijn. Dit kan onvrede 
en rechtszaken op voorhand 
voorkomen, en, niet in de laatste zin, 
veel energie, tijd en geld besparen.  
 
Economie en lokaal bedrijfsleven 
Onze gemeente behoort tot de top 
van MKB-vriendelijke gemeenten in 
Nederland. Ondernemers in onze 
gemeente zorgen voor goede werk-
gelegenheid. Hard werken, risico’s 
nemen, meedenken en innoveren. 
Ondernemen vergt creativiteit. BGZ 
vindt dat de overheid daarbij kan 
helpen door te zorgen voor 
voldoende ruimte om te ondernemen 
en waar mogelijk en wenselijk, lokale 
regelgeving kan worden aanpast. 
 
Financiën en Belastingen 
De gemeente dient efficiënt om te 
gaan met publiek geld. Elke euro kan 
immers maar één keer worden 
uitgegeven. Voldoende financiële 
middelen, voor nu en voor de 
toekomst, is een randvoorwaarde.  
Alleen op die manier kan gemeen-
telijk beleid uitgevoerd worden en 

kunnen voorzieningen aan inwoners 
en bedrijven geboden worden.  
 
Ruimte, Wonen en Veiligheid 
Het is belangrijk dat iedereen in 
Zwartewaterland veilig en prettig 
kan wonen. Meedenken en –doen 
staan centraal. BGZ wil zich inzetten 
voor het bevorderen van de vitaliteit 
en leefbaarheid van alle kernen. Een 
goede mix van duurzame bestaande 
en nieuwe woningen, huur én koop. 
BGZ wil dat de gemeente toeziet op 
de bouw van voldoende senioren- en 
starterswoningen. In veiligheid dient 
constant geïnvesteerd te worden en 
er dient een digitaal meldpunt te 
komen voor aantasting van uw 
leefomgeving.  
 
Sociaal 
De inwoner staat voor BGZ centraal.  
Hieruit vloeit onder meer 
keuzevrijheid in de zorg voort. 
Wanneer er situaties voordoen waar 
hulp nodig is, dient gemeente een 
vangnet te bieden om samen tot 
passende zorg te komen. Of het nu 
gaat over zorg (incl. participatie), 
geld (armoede en schuld-
hulpverlening) of ondersteuning 
(WMO). Maatschappelijke 
initiatieven en activiteiten die gericht 
zijn op gezondheid en welzijn worden 
door BGZ ondersteund. Initiatieven 
van de jeugd dienen te worden 
ondersteund waarbij vraaggericht te 
werk wordt gegaan. 
 
 

Onderwijs, Sport, Verenigingen en 
Cultuur 
Onderwijs en lid kunnen zijn van een 
vereniging, liefst dicht bij huis, is 
belangrijk. Ieder kind, ongeacht 
onderwijsniveau, afkomst, voorkeur, 
genderidentiteit, valide of 
mindervalide verdient een plek waar 
de basis gelegd wordt om te kunnen 
groeien en leren. BGZ is voorstander 
van meer speelvoorzieningen en wil 
ruimte bieden aan kunst en cultuur 
op zichtbare locaties. 
 
Natuur en Duurzaamheid 
Natuur, met een grote biodiversiteit, 
is nadrukkelijk aanwezig in onze 
gemeente. Deze biodiversiteit is 
behalve mooi ook nuttig en 
noodzakelijk en draagt bij aan het 
welzijn van ons allen. Aantasting van 
biodiversiteit en uitputting van 
natuurlijke bronnen zorgt ervoor dat 
wij duurzaam dienen om te gaan met 
onze omgeving. De gemeente dient 
hierin een voorbeeld te zijn.  

 
Recreatie & Toerisme  
Het Zwartewater verbindt de drie 
kernen van onze gemeente met 
elkaar. Zwartewaterland zou zich 
meer mogen profileren als gemeente 
met aantrekkelijke stadjes in de 
IJsseldelta, met een prachtige 
natuurlijke omgeving vol mooie 
wandel, vaar- en fietsroutes. In 
combinatie met de rijke historie van 
elk van de drie kernen, biedt 
Zwartewaterland volop 
mogelijkheden en kansen voor 
recreatie en toerisme.  
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1. Bestuur  

 

Toelichting 
Integriteit 

Voor BGZ is integriteit van het allergrootste belang. Het gemeentebestuur dient open en transparant te zijn. BGZ wil 

meer dualisme. B&W bestuurt, Raad controleert. Niet alleen maar luisteren naar de meerderheid; ook luisteren naar 

de wijsheid van de minderheid. Het is nodig dat onze gemeente 100% betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en 

integer is. U, als inwoner van Zwartewaterland, moet te allen tijde kunnen rekenen op een overheid, zowel 

bestuurlijk als ambtelijk, die voldoet aan deze eisen. De gemeente is er voor de inwoner! Daarvoor nodig is dat de 

ambtelijke organisatie over voldoende menskracht met lokale affiniteit en deskundigheid beschikt.  

 

Actief meedenken en doen 

BGZ streeft naar een bestuurlijk handelen dat zich kenmerkt door openheid, doelmatigheid en effectiviteit. Hierbij 

dient sprake te zijn van vroegtijdige betrokkenheid van inwoners en belanghebbenden (samen!). Alsmede voldoen 

aan alle eisen die de wet voorschrijft. Dát, gezamenlijk iets aanpakken, zorgt voor minder bezwaren, minder 

procedures waardoor verspilling van belastinggeld verminderd. 

 

Lokale democratie 

De gemeente is er voor inwoners en hun organisaties. BGZ vindt het belangrijk dat de gemeente serieus luistert naar 

al haar inwoners. BGZ steunt initiatieven (zoals scholierenverkiezingen, educatieve programma’s over democratie) 

waarin de jongere generatie mee kan praten en kan denken over het besturen van gemeente. Het (meer dan eens) 

uitnodigen van voortgezet onderwijs leerlingen in de raadszaal kan hiertoe een begin zijn. 

 

Samenwerking 

Uitgangspunt van samenwerkingsverbanden in de regio is dat je samen sterk staat. Voor wat betreft uitvoerende 

taken is dat een goede zaak. Wanneer het gaat om beleidsbepalende bevoegdheden vindt BGZ dat deze niet 

zondermeer moeten komen te liggen in dergelijke samenwerkingsverbanden. BGZ vindt dat die bevoegdheden 

binnen de gemeente en bij haar inwoners dienen te blijven. Regioverbanden mogen wat betreft BGZ geen nieuwe 

bestuurslaag worden. Dit werkt vertragend, leidt tot onnodige bureaucratie en kost de inwoners geld.  

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. 
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2. Economie en lokaal bedrijfsleven  

 

Toelichting 
Bedrijventerreinen 

Onze gemeente is (licht) groeiende. Om werkgelegenheid te blijven bieden aan een groeiende groep inwoners 

hebben ondernemers ruimte nodig om te kunnen groeien. Hiervoor is nodig dat bedrijven, bestaand en nieuw, in 

onze gemeente terecht kunnen. Echter, omdat onze (potentiële) voorraad bedrijfsterreinen beperkt is, wil BGZ een 

zorgvuldige uitgifte. BGZ geeft daarom de voorkeur aan bedrijven die duurzaam zijn en direct bijdragen aan directe 

werkgelegenheid in de gemeente. Gemengde functies moeten daarbij mogelijk zijn. Aandachtspunt bij de 

industrieterreinen is de ontsluiting. In het algemeen is de OV-ontsluiting onder de maat en specifiek aandacht bij 

Zevenhont verdienen de aansluiting op de N759 en de fietsverbinding vanaf Cellemuiden. 

 

Ondernemende binnenstad 

Binnensteden in Nederland, en dus ook in Zwartewaterland, staan onder druk. Het winkelbestand in onze gemeente 

is, net als op veel plekken, flink teruggelopen. Onder druk van ketendominantie, internetverkoop en 

vastgoedoverdaad is de binnenstedelijke leegstand fors toegenomen, met name in de afgelopen crisisjaren. Daar 

komt nog bij dat door deze negatieve winkelspiraal de bedrijfsopvolging van vader op zoon een stuk minder 

vanzelfsprekend is geworden.  

 

Maar er is meer gaande. Ook de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en investeringen in de openbare ruimte en 

leefbaarheid spelen een grote rol in de verschraling van de stadscentra. Volgens BGZ dient er voor elke kern in 

Zwartewaterland een uniek plan te zijn. Een (toekomst)plan waarin ruimte is voor gezamenlijke acties van bedrijven 

en mensen. De gemeente kan met een beschikbaar loket prima actief in oplossingen meedenken wanneer 

initiatiefnemers tegen een barrière aanlopen. Een plan waarin verloedering wordt tegengegaan, plaats is voor groene 

ruimte, waar ingezet wordt op de kracht van kunst en cultuur en waar gewoond kan worden boven winkels, zorgt 

voor levendigheid.  

 

BGZ is een voorstander van het voorkomen en terugbrengen van leegstand. Voor de korte termijn zijn flexibele 

bestemmingsplannen hierin bijvoorbeeld een mogelijke oplossing om zo makkelijker functies te transformeren. Ook 

ruimte voor creatieve oplossingen voor leegstand zijn welkom. Niet alle panden die leegstaan krijgen direct een 

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. 
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nieuwe langdurige bestemming. Flexibele oplossingen moeten mogelijk zijn waarbij te denken valt aan pop-up store 

en tijdelijk ondernemerschap. Inspelen op nieuwe situaties en veranderingen vergt creativiteit. Zowel van gemeente 

als ondernemer. BGZ is van mening dat ondernemers en gemeente niet mogen vastlopen in regels die niet mee 

veranderen. 

 

Startende ondernemers 

Ook Zwartewaterland telt veel ZZP-ers en startende ondernemers. Voor deze groep ziet BGZ graag  

bedrijfsverzamelgebouwen in de verschillende kernen van onze gemeente. Dergelijke gebouwen kunnen zorgen voor 

een prettig ondernemersklimaat, synergie effecten door o.a. kennisdeling en stimuleren economische bedrijvigheid 

en leefbaarheid in onze gemeente. De gemeente zoekt wat BGZ betreft actief naar locaties en faciliteert daar waar 

mogelijk.  

 

Duurzaam ondernemen 

BGZ wil dat de gemeente ondernemers actief ondersteunt bij het vinden van mogelijkheden om energie te besparen 

en of op te wekken. De gemeente kan hier zelf het voorbeeld voor zijn. Ook moet de gemeente actief de kennisdeling 

over duurzaam ondernemen ondersteunen. 

 

Horeca 

Horecagelegenheden zijn plaatsen waar mensen samenkomen uit vermaak, om ideeën uit te wisselen en plannen te 

maken voor de toekomst.  Ze zijn ook belangrijk om toeristen aan te trekken die langer zullen verblijven (en zo meer 

besteden bij lokale ondernemers). BGZ is blij met ondernemers die hun best doen gasten te voorzien van lekker eten, 

vertier en gezelligheid. Ondernemers in de horeca dienen daarom zo vrij mogelijk te kunnen ondernemen en de 

ruimte te krijgen om evenementen te organiseren.   
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3. Financiën en Belastingen 

 

Toelichting 
Inkomsten versus uitgaven 

De financiële positie van Zwartewaterland staat al een aantal jaren onder druk. Ook op basis van de recente cijfers 

van de programmabegroting 2017-2022 blijft dat nog even. We staan financieel gezien net niet meer ‘onder water’, 

maar ruim is het ook niet. Het positieve resultaat dat we de laatste jaren hebben gehaald ontstond met name door 

eenmalige opbrengsten vanuit de grondexploitatie. BGZ wil daarom een sluitende en beheersbare 

meerjarenbegroting die zo min mogelijk gebaseerd (en beïnvloed) wordt door eenmalige opbrengsten.  

 

Grondexploitatie 

Belangrijk is dus dat we onze afhankelijkheid van de grondexploitatie verder verkleinen. Het kengetal 

grondexploitatie, dat de afhankelijkheid van een gemeente van grondexploitatie aangeeft, wordt boven de 10 gezien 

als kwetsbaar. We staan in Zwartewaterland nu op 28 en dalen de komende jaren richting 20. Hier zullen dus extra 

maatregelen moeten treffen. Het is namelijk niet uit te leggen aan u als inwoner dat u meer belasting moet gaan 

betalen of voorzieningen gaat kwijtraken doordat de gemeente te veel speculeert met woningbouw of 

industriegrond. 

 

Belastingen 

Als inkomsten afnemen, moet gemeente uitgaven naar beneden bijstellen waarin duidelijke politieke keuzes gemaakt 

moeten worden. De lasten voor de inwoners en bedrijven dienen in (redelijke) verhouding te staan tot de financiële 

weerbaarheid van de gemeente enerzijds en de te leveren diensten en het voorzieningenniveau anderzijds. BGZ vindt 

dat dat de lasten hooguit met het inflatiepercentage mogen stijgen. Ook moet goed gekeken worden naar het nut 

van belastingen en effectiviteit van de inning. 

 

Gemeentefonds  

De gemeente zal zich, samen met andere gemeenten (bij voorkeur via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 

nog nadrukkelijker sterk maken voor voldoende structurele financiële middelen verstrekt door het Rijk. Dit is 

belangrijk om op kwalitatief goed niveau uitvoering te geven aan de toenemende hoeveelheid wettelijke taken.  

 

 

  

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. 
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4. Ruimte, Wonen en Veiligheid 

 

Toelichting 
Ruimte 

De leefomgeving is van ons allemaal. Meedenken en meedoen staan centraal. Maar ruimtelijke invulling is niet altijd 

eenvoudig. Tegelijkertijd kunnen beperkingen vaak wel omgezet worden in kansen. Kansen voor ondernemen, kansen 

voor hernieuwde invulling van industrieterreinen of niet meer in gebruik zijnde objecten als bijvoorbeeld boerderijen 

en panden in de binnensteden. In de op handen zijnde Omgevingswet worden veel regels op het gebied van de 

fysieke leefomgeving gewijzigd. Deze wet zal waarschijnlijk bijdragen aan een vereenvoudiging en versnelling van 

ruimtelijke planningsprocedures. Ruimtelijke ordening wordt zo minder star en traag en dat is goed nieuws.  

 

BGZ roept alle inwoners van Zwartewaterland dan ook op, in aanloop naar deze wet, hierin vooral actief mee te 

denken en te doen. Het gaat immers om uw directie en fysieke leefomgeving. Van ambtelijke zijde mag worden 

verwacht dat zij vóóraf en actief belanghebbenden informeren en met hen constructief in gesprek gaan. Goede 

afstemming en meegenomen worden is de enige manier om het vertrouwen van de inwoner te krijgen. BGZ vindt dat 

bestemmingsplannen actueel horen te zijn, zo weet iedereen, inwoner en bedrijf waar hij aan toe is. Aantasting van 

de leefomgeving behoort zo snel mogelijk te worden gesignaleerd en doorgegeven te kunnen worden. Het is nodig 

dat dit ook mogelijk gemaakt worden door middel van een ‘digitaal meldpunt aantasting leefomgeving’. BGZ wil dat 

de gemeente de app ‘BuitenBeter’ actief gaat gebruiken en promoten (www.buitenbeter.nl).   

 

Wonen 

Met name voor starters en ouderen is er ruimte voor verbetering in de woningmarkt. BGZ vindt dat hier niet alleen 

een rol is weggelegd voor de traditionele woningbouwcorporaties, maar ook voor de particuliere verhuurders/ 

investeerders. Zeker bij creëren van starterswoningen en niet zelfstandige (op maat gemaakte) wooneenheden.  

 

Nieuwbouwgronden zijn schaars. BGZ is daarom voorstander van het aanbieden van nieuwbouwgronden aan de 

eigen bewoners en economische gebondenen in plaats van anderen. De korte termijn winst van mensen buiten de 

gemeente is mooi maar geeft op langere termijn weer uitdagingen in het vinden van nieuwbouwgronden. 

Aandachtspunt bij (nieuw)bouwprojecten is de parkeernorm voor auto, fiets en aangepaste vervoersmiddelen en de 

verkeersveiligheid (Tagweg). Een ander aandachtspunt is het maximaal inzetten op duurzaam wonen. BGZ is een 

voorstander van gasloze nieuwbouwwijken. 

 

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. 

http://www.buitenbeter.nl/
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Inbreiding en herontwikkeling van (verpauperde) industrieterreinen hebben de voorkeur boven het gebruik van open 

ruimte. Goede inpassing in de omgeving (stadsrand visie) dient ècht te gebeuren. De randen van de 

industrieterreinen (vooral Genemuiden vanaf Cellemuiden) en de zandwinning in Hasselt zijn voorbeelden hoe het 

niet moet. Uitgifte van nieuwe terreinen dient zorgvuldig te gebeuren. BGZ geeft daarom de voorkeur aan bedrijven 

die duurzaam zijn en direct bijdragen aan directe werkgelegenheid in de gemeente. 

 

Onderhoud openbare ruimte 

BGZ vindt dat inwoners en maatschappelijke partners de ruimte en het vertrouwen moeten krijgen om 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving. Waar mogelijk wordt het onderhoud van de openbare ruimte 

aan hen overgedragen. Openbare ruimte die de gemeente wel onderhoud moet goed onderhouden/ verzorgd zijn. 

 

Centrumplannen 

Levendige centra zijn van groot belang voor het aantrekkelijk houden van de drie kernen. Dat centrumplannen (bijna) 

zijn afgerond, is voor BGZ geen reden om achterover te leunen. BGZ wil denken in mogelijkheden. Realistische en 

betaalbare plannen die de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen bevorderen, zal BGZ ondersteunen.  

 

Parkeren  

BGZ is van mening dat zowel bij de eigen woning als in de diverse (winkel)centra van de gemeente, parkeren voor 

zowel auto als fiets gemakkelijk en veilig behoort te zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met diverse 

lokale omstandigheden. Dit biedt kwaliteit van wonen en werken maar bovenal ook veiligheid aan onze inwoners. 

BGZ wil dat parkeervoorzieningen goed werken en er voldoende parkeergelegenheden zijn, voor auto, fiets en 

aangepaste vervoersmiddelen. 

 

Daar waar knelpunten zijn/zich voordoen met betrekking tot parkeren, dient actief gezocht te worden naar 

oplossingen zoals uitbreiding van parkeervoorzieningen of tijdelijke plaatsen. Waar nu gratis geparkeerd kan worden, 

dient (zoveel mogelijk) gratis te blijven. BGZ is zeker geen voorstander van parkeervergunningen. Handhaven op 

foutparkeren dient te gebeuren daar waar de overlast groot is, óók in het weekend.  

 

Fietspaden 

Het gebruik van e-bikes heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen, ook voor langere afstanden, gebruik maken van 

de fiets. Een goede en gezonde zaak. Ouderen fietsen langer en mensen kiezen steeds vaker de fiets als het gaat om 

woon-werkverkeer. BGZ vindt dat er goede en veilige fietsverbindingen nodig zijn. Goede fietsvoorzieningen spelen 

ook een aanzienlijke rol in het toeristische en recreatieve aanbod. Wij willen het fietstoerisme stimuleren door meer 

mogelijkheden te bieden om te genieten van de natuur en de ver gezichten door bijvoorbeeld het plaatsen van 

bankjes, oplaadpunten voor e-bikes (in samenwerking met (horeca)ondernemers) en het uitbreiden van de 

Toeristische Opstappunten (TOP-plaatsen). 

 

Veiligheid 

Zwartewaterland behoort tot de top 20 van meest veilige gemeenten in Nederland. (bron: jaarlijkse misdaadmeter). 

Dit willen we graag zo houden. Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de 

gemeente. Om invulling te geven aan die kerntaken ziet BGZ graag dat de gemeente betrokken partijen blijft 

stimuleren om op een effectieve manier samen te werken. Preventie dient ‘zichtbaar’ onderdeel uit te maken van het 

veiligheidsbeleid. BGZ is voor de aanschaf van mobiele camera’s. ‘Slimme’ camera’s, de zgn. ANPR-camera’s, geven bij 

geconstateerde criminaliteit direct een signaal af zodat de politie direct actie kan ondernemen. Hierdoor kan de 

pakkans van (kleine) criminelen vergroot worden waarvan tevens een preventieve werking uitgaat. Bij veiligheid 

horen ook goed zichtbare (schone) verkeersborden en markeringen. Dit kan en moet beter in Zwartewaterland. 
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BGZ wil tevens dat er een inventarisatie komt van (te) donkere wegen en openbare plaatsten in onze gemeente. Deze 

wegen dienen zo snel mogelijk te worden voorzien van goede en duurzame straatverlichting waarbij uiteraard 

rekening wordt gehouden met ecologische aspecten. 

 

Openbaar vervoer 

Openbaar vervoer is in principe het terrein van de provincie. Toch kan de gemeente zich inzetten op dit vlak om te 

lobbyen voor betere openbare vervoersverbindingen. Wat met name beter kan zijn de aansluiting op de 

industrieterreinen, de verbindingen later op de avond en in het weekeinde naar Genemuiden. BGZ vindt het 

belangrijk, zeker ook voor de jeugd, dat er in het weekeinde een latere dienstregeling tussen Zwolle en de kernen van 

Zwartewaterland beschikbaar is.  

 

Landelijke vraagstukken 

Ook wanneer het gaat om landelijke vraagstukken die de gemeente raken, zoals bijvoorbeeld mogelijke 

geluidsoverlast van nieuwe vliegroutes, dient de gemeente zich maximaal inzetten om aantasting van de fysieke 

leefomgeving te minimaliseren dan wel voorkomen. 
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5. Sociaal 

 

Toelichting 
Maatwerk in de zorg 

BGZ is een voorstander van zorg op maat en hulp aanbieden daar waar nodig. Eigen regie en keuzevrijheid vinden wij 

belangrijk en draagt bij aan een algemeen welzijn. De gemeente is verantwoordelijk voor het borgen van kwaliteit, 

betaalbaarheid en de continuïteit van de zorg. De goede zorg dient centraal te staan. BGZ is van mening dat 

organisaties en zelfstandigen die goede kwaliteit bieden altijd een plek in Zwartewaterland moeten krijgen. Diversiteit 

in zorgaanbieders maakt dat je zelf kunt kiezen welke zorg het beste aansluit op eigen behoeften. De verbinding 

tussen welzijn en zorg dient meer zichtbaar te worden zodat zwaardere ondersteuning waar mogelijk kan worden 

voorkomen.  

 

Zelfredzaamheid 

BGZ is een voorstander van het actief inzetten van haar maatschappelijke partners (scholen, verenigingen, 

bibliotheken, kerken etc.) alsmede ondernemers met betrekking tot het versterken van de zelfredzaamheid en het 

vinden van een passende baan voor arbeidsbeperkten. Wij vinden het nodig dat de gemeente een coördinerende rol 

op zich neemt om ondernemers en onze maatschappelijke partners in contact te brengen met inwoners die een 

afstand hebben tot de arbeidsmarkt, of het nu gaat om 50-plussers of fysiek/mentaal beperkten. De gemeente dient 

wat BGZ daarin zelf ook creatief èn een voorbeeld te zijn. 

 

Werk en bijstand 

BGZ vindt dat de gemeente optimaal gebruik moet maken van de wettelijke mogelijkheden om diegene die dit nodig 

hebben bij te staan om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het ligt voor de hand, dat hierbij in de 

eerste instantie wordt gewerkt aan het terugkeren op de arbeidsmarkt. BGZ wil het maximale uit de mensen halen en 

kijkt daarom naar wat inwoners wèl kunnen. Alle inspanningen richten zich op het voorkomen van de 

bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld door het aanbieden van coaching, werk- en (bij)scholingstrajecten. Als het nodig is, 

wordt financiële hulp verleend om een sociaal isolement te voorkomen. Goede persoonlijke begeleiding en 

voorlichting ter voorkoming van (stille) armoede, met als gevolg daarvan eenzaamheid, vraagt om blijvende 

inspanning. Voor inwoners met een zeer laag inkomen moet de mogelijkheid blijven bestaan om voor kwijtschelding 

van gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen.  

 

BGZ ziet een preventieve rol voor de gemeente om samen met markt- en nutspartijen (bijvoorbeeld water- en 

energiebedrijven, woningbouwcorporaties etc.) over te gaan tot zogenaamde ‘vroegsignalering’ van 

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. 
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betalingsachterstanden. Medewerkers van Schuldhulpverlening kunnen dan deze inwoners benaderen en bieden 

ondersteuning aan wanneer dat nodig is. 

 

Jeugd 

BGZ is van mening dat initiatieven van jongeren ondersteund zouden moeten worden. Er dient vraaggericht gewerkt 

te worden, in plaats van een (huidige) aanbodgerichte houding. Jongeren hebben vaak geen behoefte aan al die 

initiatieven van volwassenen. Dit wil echter niet zeggen dat er onder jongeren zelf geen initiatieven opborrelen. De 

BMX-baan in Hasselt is een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief. BGZ ziet graag, georganiseerd vanuit de 

gemeente, dat er momenten worden georganiseerd, bijv. op scholen (PO en VO), waar jongeren met raadsleden en 

wethouders in gesprek gaan en waar ideeën realiteit (kunnen) worden. BGZ ziet graag dat gemeente denkt in 

mogelijkheden, financieel meedenkt en waar mogelijk meedoet, ook als het gaat om subsidiemogelijkheden etc. 
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6. Onderwijs, Sport Verenigingen en Cultuur 

 

Toelichting 
Onderwijs 

BGZ vindt dat de basisscholen in Zwartewaterland ook kern-overschrijdend bezig mogen zijn met het bundelen van 

krachten in plaats van onderscheid te maken op basis van de verschillen. Samenwerking tussen schoolbestuur en 

gemeente kan noodzakelijk zijn. Zo kan het onderwijs optimaal gebruik maken van bijvoorbeeld gebundelde 

geldstromen, invulling geven aan het lerarentekort en passende aandacht geven aan kinderen die aangepast/speciaal 

onderwijs nodig hebben. BGZ vindt dat de gemeente hierin een verbindende rol moet spelen om die samenwerking 

te stimuleren.  

 

Ook vinden wij dat goed onderwijs alleen gegeven kan worden in gezonde gebouwen. De gemeente heeft wat betreft 

BGZ samen met de onderwijsinstellingen een investerende rol. Daar waar mogelijk dient duurzaamheid en 

energiezuinigheid gestimuleerd te worden. Ook vindt BGZ dat het basisonderwijs een plek bij uitstek is om mensen in 

aanraking te brengen met cultuur (muziek, kunst, toneel). Door cultuureducatie te verankeren in alle soorten 

onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterk ontwikkeld. Creativiteit is van groot belang voor onze 

kenniseconomie. BGZ is een voorstander van het aanstellen van een cultuurcoördinator die ervoor zorgt dat cultuur 

een vanzelfsprekende plaats krijgt op alle basisscholen en die dé gangmaker is van cultuurbeleid en –onderwijs op 

basisscholen. 

 

Verenigingen 

Het deelnemen in verenigingsverband wordt veelal mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers. Dit vindt BGZ waardevol 

en wij vinden dat dit gefaciliteerd moet worden. BGZ is een voorstander van verenigingen die een open karakter 

hebben en toegankelijk zijn voor alle groepen in onze samenleving. Het terugbrengen van subsidiegelden voor 

verenigingen doet een beroep op de creativiteit en ondernemendheid van de verenigingen. BGZ ziet hier een kans in 

de samenwerking tussen verenigingen. Verenigingen kunnen door samen te werken sterker en gezonder worden en 

kunnen zo beter inspelen op veranderende omstandigheden.  

 

Samenwerking kan leiden tot structureel lagere kosten. BGZ is van mening dat het huidige gemeentelijke sport- en 

verenigingsbeleid beter en prominenter kan en wil daartoe verenigingen, bestuurders en ondernemers betrekken bij 

overleg over lokaal verenigingsbeleid en de invoering hiervan.  

 

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. 
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Wanneer het gaat om de verenigingsaccommodaties streven wij naar multifunctionaliteit alsmede naar goede 

verlichting buiten de accommodaties en duidelijkere bewegwijzering.  

 

Sport 

Sporten en bewegen zijn goed voor de gezondheid. Door te sporten en te bewegen wordt de kans op 

gezondheidsproblemen verminderd en beide zijn onmisbaar zijn voor gezonde en vitale inwoners,  jong of oud, arm 

of rijk, ongeacht afkomst, met of zonder (lichamelijke) beperking. BGZ is van mening dat sport ook vanuit de overheid 

gestimuleerd moet worden door o.a. hier vroeg op school mee te beginnen. Sport en bewegen op de basisscholen 

dienen een gedachtegoed te zijn. Uitgaande van het huidige onderwijsbeleid zouden kinderen op de basisschool 2 x 

45 minuten per week bewegingsonderwijs moeten krijgen. Primair is dit een taak van de school zelf. BGZ ziet hierin 

echter ook een maatschappelijke en actief faciliterende rol voor de BOS-medewerker. BGZ wil ook graag dat het 

schoolzwemmen weer mogelijk gemaakt wordt.  

 

Agressie tijdens sport tolereert BGZ niet. Fairplay- initiatieven verdienen gemeentelijke ondersteuning. Het 

waarderen van prestaties op cultureel en sportief niveau leveren een zichtbare bijdrage aan het promoten van onze 

gemeente.  

 

BGZ wil verenigingen vanuit de gemeente stimuleren en daar waar nodig faciliteren. Investeren in sport en 

verenigingen zijn vaak een goede investering in welzijn en leefbaarheid. BGZ wil dat deze investering onderdeel is van 

het gemeentelijke sociale- en welzijnsbeleid.  

 

Speelvoorzieningen 

Het is essentieel dat kinderen de tijd en mogelijkheid krijgen buiten te spelen. Speelvoorzieningen vervullen tevens 

een belangrijke rol in het sociale leven en de contacten daarbij. BGZ is bereid te investeren in speelvoorzieningen en 

op initiatief van de inwoners. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud. Er dient een 

duidelijke vraag aanwezig zijn. Een speelruimteplan opgesteld samen met inwoners, is nodig om inzicht te geven in 

die behoefte. Bij het creëren en vernieuwen van speeltuinen is er in het bijzonder aandacht voor kinderen met een 

(fysieke) beperking. 

 

Kunst & Cultuur 

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, 

erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor 

andere normen, waarden en culturen. Er zijn meerdere plekken om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen 

met cultuur, waaronder het basisonderwijs (zie speerpunt onderwijs). BGZ vindt dat cultuur en kunst een kans en 

ruimte dienen te krijgen op zichtbare locaties in de gemeente. Te denken valt aan kunstobjecten ter bevordering van 

de grachtenbeleving en openbare gebouwen multifunctioneel inzetten waarbij wordt uitgegaan van diversiteit. 

 

Monumenten 

Onze gemeente kent vele unieke monumenten. Het zijn tastbare geschiedenisboeken waarvan het belangrijk is dat 

we ze goed conserveren. Kwaliteit van behoud is echter wel belangrijker dan kwantiteit.      
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7. Natuur en Duurzaamheid 

 

Toelichting 
Natuur 

Zwartewaterland heeft een aantal karakteristieke en ook beschermde landschappen. De uiterwaarden van het 

Zwartewater met de Kievitsbloemen, de ‘achterzijde’ van Zwartsluis die één van de toegangspoorten naar de 

natuurgebieden Weerribben – Wieden vormt. Het Nationaal Landschap polder Mastenbroek met zijn kenmerkende 

structuur en het open landschap waar veel bijzondere weidevogels voorkomen en het Staphorster veld wat direct aan 

een groot deel van onze gemeente grenst. BGZ vindt dat we met zorg om moeten gaan met open ruimte en de 

natuur. Het biedt echter ook kansen. Daar waar mogelijk dienen we het in te zetten ter versterking van een 

ondergeschoven economische kracht in Zwartewaterland, namelijk recreatie en toerisme.  

 

Duurzaamheid  

Duurzaamheid is nodig maar ook zeker interessant. De gemeente kan dienen als voorbeeld door uitsluitend duurzaam 

in te kopen. Ook kan de energierekening voor gemeentelijke gebouwen worden teruggebracht door werk te maken 

van verduurzaming. BGZ wil dat gemeente het voortouw neemt om haar eigen gebouwen en accommodaties 

duurzaam op te zetten of te verduurzamen. Dat de gemeente dit vervolgens actief stimuleert door kennis, advies en 

eventueel financiële middelen ter beschikking stellen aan inwoners en ondernemers. Ook kan de gemeente een 

voorbeeld zijn bij duurzaam inkopen, bijvoorbeeld door alleen bij partijen in te kopen die klimaatbewust zijn, de 

circulaire economie (hergebruik) ondersteunen, meewerken aan Social Return on Investment (SROI) of Sociale 

Voorwaarden. Overheids- en verenigingsgebouwen zijn ‘maatschappelijk goed’. Daarom pleiten wij voor een 

multifunctionele inzetbaarheid van gebouwen zodat deze optimaal gebruikt kunnen worden. 

 

Agrarisch 

Goed en zorgvuldig onderhoud van ons mooie buitengebied vraagt om kennis en visie. Wie weten er beter wat daar 

speelt dan de bewoners zelf. Door de agrarische sector hierbij te betrekken ontstaan er kansen om dit efficiënt in 

stand te houden. Dit geldt tevens voor de vrijgekomen agrarische bebouwing. Door deze anders te bestemmen, 

kunnen we verpaupering voorkomen. BGZ vindt dat we meer open moeten staan voor toeristische bestemmingen, 

zoals groepsaccommodatie en bed & breakfast, om zo kansen die zich voordoen te benutten. BGZ wil duurzame 

ontwikkelingen faciliteren. Het buitengebied verdient een goede en veilige bereikbaarheid, waarbij onderhoud van 

wegen en openbare verlichting zeer belangrijk zijn. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met het steeds 

groter en zwaarder worden van landbouwvoertuigen. 

 

 

  

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. 
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8. Recreatie & Toerisme  

 

Toelichting 
Recreatie & Toerisme 

Zoveel mensen zoveel wensen; ‘de’ recreant bestaat niet. Echter, onze gemeente heeft een rijke historie en kent vele 

unieke monumenten. Dàt, samen met de mogelijkheden aan waterrecreatie en mooie fiets- en wandelroutes maakt 

dat onze gemeente een prima aanbod heeft voor de dagrecreatie. BGZ ziet het belang van dagrecreatie en wil dit 

stimuleren zowel inhoudelijk als logistiek. Het gebruik van de fiets voor bezoekers van Zwartewaterland willen wij 

stimuleren. BGZ wil de fietsende bezoeker en haar inwoners voldoende mogelijkheden bieden om de kernen en 

dorpen in het buitengebied aan bezoekers te laten zien. BGZ zet zich in voor zichtbare en goed aangegeven 

fietsroutes en fietspaden moeten van goede kwaliteit zijn.  

 

Voor een toerist zijn een schone en veilige omgeving met daarbij het karakter van de plaats belangrijke 

sfeeraspecten. Een divers cultuuraanbod, leuke evenementen samen met daags voldoende keuzes uit 

horecagelegenheden, maken dat een toerist Zwartewaterland weet te vinden. De inzet van plaatselijke initiatieven 

om meer toeristen naar onze gemeente toe te trekken, is daarbij van groot belang en willen wij daarom 

ondersteunen. De gemeentelijke visie van recreatie en toerisme dient volgens BGZ daarop gericht te zijn.  

 

 

 

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. 


