


Voorwoord

Voor je ligt het eerste verkiezingsprogramma van PvdA/GroenLinks Blaricum. De partijen 
doen samen als één partij mee aan de gemeenteraadverkiezingen van 2022. Dit 
verkiezingsprogramma is niet het resultaat van het ineen schuiven van verkiezingspunten 
van de ene partij en de andere, maar in samenspraak tot stand gekomen en breed 
gedragen door beide partijen.

Als naam is gekozen voor 'Samenwerken aan een sociaal, duurzaam en eerlijk Blaricum'. 
Kort gezegd betekent dit samen zorgen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving, 
waarbij mensen die het nodig hebben een steuntje in de rug krijgen. Duurzaam staat 
hierbij voor een maatschappij die toekomstbestendig is. Of het nu gaat om de 
energietransitie, de leefbaarheid van Blaricum of het welzijn van de inwoners. In een open
samenleving en een transparante bestuurscultuur staat PvdA/GroenLinks voor een eerlijke 
verdeling en eerlijke manier van politiek bedrijven.

Doel

Doel is een prettige en toekomstbestendige leefomgeving te bewerkstelligen voor de 
inwoners en ondernemers in de gemeente Blaricum. Daarbij staat het welzijn voorop in 
een maatschappij waar iedereen gelijke kansen heeft en waar iedereen mee kan doen. Dit
gaat hand in hand met het leefbaar houden van de planeet, waarbij de energietransitie en 
klimaatbestendigheid noodzakelijk zijn. We streven naar een goed leven voor alle 
inwoners.

Blaricum is een zogeheten 'beheergemeente'. Nu de Blaricummermeent zijn voltooiing 
nadert, zal er aan het dorp fysiek niet veel meer veranderen. Daarom focust 
PvdA/GroenLinks zich in dit verkiezingsprogramma op de beheertaken die een gemeente 
heeft, het in stand houden van de voorzieningen en het toekomstbestendig maken van de 
gemeente. Dit doet PvdA/GroenLinks in samenspraak met inwoners en ondernemers.

Leeswijzer

Dit programma is specifiek geschreven voor Blaricum en daarbij is bewust gekozen om 
niet namen van verenigingen, organisaties, plekken of situaties te benoemen. Het beleid is
namelijk voor de hele gemeente van belang, geldt voor iedereen en sluit niemand uit. 

De titel van dit programma is bovendien 'Samen werken aan …' en dat wil 
PvdA/GroenLinks dan ook samen doen met iedereen die daaraan bij wil dragen. Dat 
betekent niet dat je alles tot in de details vastlegt, maar alleen de hoofdlijnen die je wilt 
volgen en de rest samen met elkaar invult. Met inwoners, verdere belanghebbenden en 
andere politieke partijen.

Verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks Blaricum (27-12-2021) 2/8



INHOUDSOPGAVE

Welzijn 4

Leefomgeving 5

Wonen 6

Open bestuurscultuur, 
samenwerking
en communicatie 7

Kandidatenlijst 8

Verkiezingsprogramma PvdA/GroenLinks Blaricum (27-12-2021) 3/8



Welzijn

Het meeste geld in Blaricum wordt uitgegeven aan welzijn. Hieronder valt de zorg voor 
mensen. PvdA/GroenLinks staat voor kwalitatief bereikbare zorg voor alle inwoners. 
Daarnaast is welzijn van alle inwoners van belang. Goede welzijnsvoorzieningen zorgen  
namelijk voor minder zorg. Hierdoor kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Ook is 
het van belang dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Veel van deze zorg voor mensen is in handen van de gemeente, maar daarbij is deze 
afhankelijkheid van het Rijk voor geld. PvdA/GroenLinks zal zich bij het Rijk hard maken 
om voldoende geld te krijgen, zodat de gemeente Blaricum haar werk goed kan doen.

Versa Welzijn is in Blaricum een belangrijke samenwerkingspartner. Zij is zichtbaar in 
onder andere De Blaercom en De Malbak. Deze twee wijkcentra zijn belangrijk voor 
Blaricum. Hier vinden ook veel activiteiten plaats die de gemeente leefbaar houden en het 
is de plek waar mensen samenkomen.

Vrijwilligers maken het mogelijk dat verenigingen kunnen floreren en dat er sociale 
samenhang is in Blaricum. Inwoners die met initiatieven komen die bijdragen aan de 
leefbaarheid van Blaricum juicht PvdA/GroenLinks toe en deze wil ze maximaal 
ondersteunen, zodat zij uiteindelijk zelfstandig uit de voeten kunnen.

Daarnaast wil PvdA/GroenLinks dat Blaricum een sociaal veilige gemeente is. Denk daarbij 
aan goede verlichting, de pop-up politiepost en wijkbrandweer.

Wat wil PvdA/GroenLinks concreet:

*niet bezuinigen op sociaal werk, index CAO meenemen in de subsidie voor sociaal 
werkers
*ouderenconsulent als onderdeel van het sociale wijkteam
*kijken wat de gemeente naast het Rijk kan doen om wachtlijsten in de jeugdzorg te 
verkorten
*iedere inwoner moet kunnen rekenen op de zorg die hij nodig heeft
*inzetten op gezondheidsbevorderende voorlichting en -programma's
*instandhouding van de functie van wijkcentra
*ondersteunen vrijwilligersinitiatieven
*verenigingsleven ondersteunen
*jaarlijks vrijwilligers in het zonnetje zetten
*minima-beleid geldt voor 120% van de bijstandsnorm
*duidelijke informatie over regelingen in de gemeente voor inwoners
*waar mogelijk maatwerk toepassen
*behouden pop-up politiepost
*brandpreventie dichtbij de inwoners door te investeren in de wijkbrandweer
*goede afhandeling Meldingen Openbare Ruimte (MOR)
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Leefomgeving

Welzijn ervaren mensen ook als hun fysieke leefomgeving prettig is ingericht. 
PvdA/GroenLinks streeft naar een groene biodiverse en klimaatbestendige omgeving voor 
de toekomst. Vergroenen waar mogelijk is dan ook het streven. Ook het bestaande groen 
in de gemeente wordt gekoesterd en wordt biodiverser gemaakt waar mogelijk.

De energietransitie is voor het behoud van de leefomgeving noodzaak en is een grote 
opgave voor de gemeente. Die moet wat PvdA/GroenLinks betreft als aanjager 
functioneren voor particulieren en ondernemers. Daar wil PvdA/GroenLinks werk van 
maken en tevens ervoor zorgen dat deze transitie ook werkbaar is voor iedereen. Veel 
zaken zijn nog onontgonnen terrein op dit gebied en gaandeweg zullen daar met de 
inwoners keuzes voor gemaakt moeten worden. Uiteindelijk moet het gemeentebestuur 
een afweging maken ten behoeve van het algemeen belang.

Wat wil PvdA/GroenLinks concreet:

*schoolpleinen en wijken worden vergroend en klimaatbestendig ingericht zodra er 
werkzaamheden zijn
*ecologisch groenbeheer en het versterken van de biodiversiteit
*Goois Natuurreservaat (GNR) wordt in staat gesteld de natuurgebieden goed te kunnen 
beheren
*werken aan fysieke toegankelijkheid voor iedereen
*toerisme op de maat en schaal van Blaricum
*energietransitie werkbaar maken voor iedereen, door maatwerk voor specifieke 
doelgroepen
*Blaricum klimaatbestendig maken
*geluidsoverlast en luchtvervuiling A27/A1 waar mogelijk beperken
*laagdrempelig advies mogelijk maken voor particulieren en ondernemers om te 
verduurzamen
*aangesloten blijven bij het Duurzaam Bouwloket
*waar mogelijk via de regio verduurzaming stimuleren, bijvoorbeeld door subsidiëren 
Stichting Energie Diensten Bedrijf
*bij nieuwbouw worden voor het verlenen van een omgevingsvergunning duurzame 
aspecten meegewogen
*proactief laadpalenbeleid, niet wachten op aanvraag
*veilige voet- en fietspadenstructuur met doordachte verbindingen tussen de diverse 
dorpsdelen
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Wonen

Wonen is een recht. In de huidige markt staat dit recht onder druk. Hoewel op 
gemeenteniveau hier lastig het verschil kan worden gemaakt, zal PvdA/GroenLinks zich 
maximaal inspannen om er voor te waken dat de voorraad sociale woningbouw niet 
minder wordt en waar mogelijk kijken waar deze verruimd kan worden. Samen met 
woningbouwcorporaties zal er gezocht worden naar creatieve oplossingen.

Dit is nodig om ervoor te zorgen dat onder andere onderwijs, zorg en hulpdiensten 
genoeg werknemers kunnen krijgen uit de directe omgeving en de economie kan blijven 
draaien.

Wat wil PvdA/GroenLinks concreet:

*ten behoeve van sociale woningbouw streven naar actief grondbeleid en hiervoor geld 
vrijmaken
*pleiten voor minimaal 1/3 sociale woningbouw bij nieuwbouw
*regionale afstemming om minimaal 1/3 sociale woningbouw in de regio te behouden
*bij woningcorporaties aandringen op behoud van huurprijs voor senioren die kleiner 
willen gaan wonen om doorstroming te bevorderen
*geen verkoop van sociale huurwoningen
*streven naar levensbestendigheid van de sociale woningvoorraad
*waar mogelijk Blaricummers voorrang laten krijgen bij sociale woningbouw
*ouderenwoningen van woningcorporaties die verbouwd gaan worden voorzien van een 
extra woonlaag
*startersregeling onder de loep nemen om deze effectiever te maken
*bij nieuwbouw zelfbewoningsplicht instellen
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Open bestuurscultuur,
samenwerking en communicatie

PvdA/GroenLinks is voor een open bestuurscultuur. Samenwerking staat hierbij voorop. 
Doel is dat de gemeente Blaricum toegesneden is op haar taken ten dienste van de 
inwoner. De politiek staat dichtbij de inwoner en is toegankelijk.

De gemeente Blaricum werkt voor haar dienstverlening samen met organisaties, 
instellingen en andere overheden en participeert daarin actief, zoals bij Regio Gooi & 
Vechtstreek. Dit is belangrijk om kwalitatief de juiste diensten aan de inwoners te kunnen 
verlenen. In de samenwerking is de gemeente een betrouwbare partner die staat voor de 
belangen van haar inwoners.

De gemeente doet haar werk voor de inwoners. Van belang is dat zij mee kunnen praten 
over dingen die belangrijk voor hen zijn. Daarom zorgt PvdA/GroenLinks ervoor dat actieve
participatie van inwoners mogelijk is. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld 
door de wijk in te trekken en daar met bewoners excursies te doen om dingen aan te 
kaarten en te bespreken.

In een democratie moet bovenal iedereen mee kunnen doen. Beleid moet daarom voor 
iedereen goed toegankelijk zijn. Dit betekent dat informatie makkelijk moet kunnen 
worden gevonden op de gemeentelijke website. Daarnaast moet alle informatie richting 
inwoners en andere belanghebbenden in begrijpelijke taal zijn weergegeven. Mensen die 
moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen, moeten makkelijk meer informatie 
kunnen vragen. Dit geldt ook voor mensen die digitaal minder vaardig zijn.

Wat wil PvdA/GroenLinks concreet:

*gemeentebestuur is zichtbaar in de wijken
*actieve participatie van inwoners mogelijk maken
*open staan voor ideeën
*keuzes maken in het algemeen belang van Blaricum
*raad faciliteren om goed haar werk te kunnen doen, inclusief ondersteuning ambtenaren
*gelijkwaardige behandeling fracties coalitie en oppositie
*afspraken maken over toegankelijkheid van informatie
*complexe informatie wordt regelmatig op een toegankelijke manier gedeeld met 
inwoners met behulp van infographics en filmpjes, denk daarbij aan een jaarverslag, 
begrotingskrant en duurzaamheidsdoelstellingen
*kwaliteit BEL-combinatie bewaken en waar nodig versterken
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Kandidatenlijst

1. Bea Kukupessy

2. Daphne Rokebrand

3. Mark Veldhuis

4. Erick van de Wouw

5. Johan Jorritsma

6. Lyoba Kukupessy

7. Lia van Buuren

8. Liesbeth Schikel-Van Nimwegen

9. Anneke Bruggeman-Mulder

Het team van PvdA/GroenLinks van links naar rechts: Erick van de Wouw, Anneke Bruggeman-
Mulder, Johan Jorritsma, Bea Kukupessy, Lyoba Kukupessy, Daphne Rokebrand, Lia van Buuren
en Mark Veldhuis. Liesbeth Schinkel-Van Nimwegen ontbreekt op de foto.
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