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Voorwoord
Lokaal Montfoort partij met hart voor Linschoten en Montfoort is een nieuwe partij
en opgericht eind 2016. De directe aanleiding voor de oprichting was de steeds
weer terugkerende onvrede die wij bemerkten over het huidige bestuur en haar
passieve houding, ja zelfs het “op de winkel passen” bleek een lastige opgave.
Rob Jonkers was de drijvende kracht voor de oprichting van Lokaal Montfoort en
heeft tijdens zijn wethouderschap in het verleden wèl stappen gezet. Als betrokken
bestuurder heeft hij veel projecten in gang gezet die ook tot uitvoering zijn gebracht.
Montfoort:
•

Uitbreiding industrieterrein IJsselveld en de nieuwbouw van Kiremko

•

Bouw twee nieuwe scholen (School met de Bijbel en Heeswijkschool)

•

Verkeersinrichting Mastwijkerdijk

•

Rotonde Blokland (samen met coalitiepartner VVD)

•

Terrein Jan Snel en de Steenovenschuur. (Conflict met provincie opgelost)

Linschoten:
•

Medisch Centrum Linschoten

•

Renovatie Woonwagenkamp

•

Herinrichting Sportpark Rapijnen

•

Woningbouw Voorvliet (dossier werd na 20 jaar vlot getrokken)

•

Zorgcomplex (financieel mogelijk gemaakt)

•

Bestemmingsplan Voorvliet (2 onder een kap woningen)

Natuurlijk zijn er ook wel eens zaken die niet goed zijn gegaan, tenslotte waar
gehakt wordt vallen spaanders! Zo was er veel gedoe over parkeerplaatsen
en de koppeling met de vergunning voor de “Hersteld Hervormde Kerk” en
commanderijtuin. Maar steeds werd er gehandeld in het belang van de inwoners.
Juist dit laatste staat bij Lokaal Montfoort altijd voorop.
Het bestuur van de gemeente is er voor u en moet dus ook aanspreekbaar zijn.
Lokaal Montfoort wil werken aan een doeltreffende en transparante organisatie
met korte lijnen. U heeft recht op een prettige woonomgeving en met behulp van
u allen, kunnen wij er samen voor zorgen
De kandidaten op onze kieslijst beschikken over veel specialistische kennis
(financiën, ruimtelijke ordening, sociaal domein en veiligheid) Maar ook
bestuurlijk weten wij wat ons te doen staat. Na de 4 magere jaren waarin weinig
tot niets tot stand is gekomen hoopt Lokaal Montfoort weer èchte stappen
vooruit te mogen maken.
Dus stem op 21 maart a.s. op Lijst 8 of wordt lid van Lokaal Montfoort
partij met hart❤voor Linschoten en Montfoort
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie met het door ons met zorg
samengestelde verkiezingsprogramma. Hebt u op- of aanmerkingen of vragen,
laat het ons weten via secretariaat@lokaalmontfoort.nl
Het bestuur Lokaal Montfoort
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1.0 DIENSTVERLENING

1.3 Verenigingen

Het gemeentelijk apparaat is er voor burgers,

De gemeente heeft een zeer rijk verenigingsleven. Zowel

bedrijven en instellingen en niet andersom.

op sportief, cultureel en sociaal vlak. Het verenigingsleven

Ambtenaren zijn op een klantvriendelijke ma-

levert een belangrijke bijdrage aan onze leefgemeenschap.

nier dienstbaar aan de Montfoorters en Linscho-

De inwoners beleven hier veel plezier aan. Lokaal Mont-

tenaren. Dit betekent: heldere afspraken maken

foort koestert dit rijke verenigingsleven.

en nakomen, voortgang rapporteren, onzekerheden vermijden en zo snel mogelijk duidelijkheid

1.4 Doelstellingen

bieden. Uitgangspunt; minder regels, eenvoudi-

•

ger en uitvoerbaar.

Burgerparticipatie zoals: betrokkenheid bij fora, rondetafelgesprekken, adviesraden, klankbordgroepen etc.

•

Overheidsparticipatie: als gemeente ruimte maken

1.1 Communicatie met de burgers

voor maatschappelijke initiatieven en actieve inwoners

Lokaal Montfoort wil dat er met en niet over Montfoorters

en ondersteunen met uitdagend, passend beleid en

en Linschotenaren wordt gepraat. Wij zijn voorstander van
goed overleg en samenwerking met alle belanghebbenden

dito dienstverlening.
•

en belangengroepen binnen de gemeente.

Mensen die een beroep doen op gemeentelijke
instanties kunnen erop rekenen dat hun vragen en
problemen met menselijke maat worden behandeld.

Voordat de gemeenteraad kan overgaan tot besluitvor-

Wie noodgedwongen vaak bij de gemeente aanklopt,

ming, heeft actieve participatie en communicatie met de

krijgt een vast aanspreekpunt.

burgers plaatsgevonden. Transparantie, duidelijke commu-

•

nicatie en onzekerheidsreductie in een zo vroeg mogelijk
stadium vindt Lokaal Montfoort belangrijk.

Internet vormt het voorkeurskanaal maar wie wil, kan
gebruik blijven maken van telefoon, balie of post.

•

Burgers krijgen voldoende ruimte bij belangrijke
besluiten die de gemeente neemt. Voorbereidingen

1.2 Betrokken bestuur

gebeuren in goede samenspraak met belanghebben-

Lokaal Montfoort staat voor een gemeentebestuur dat

den en belangengroepen.

weet wat er leeft in de gemeenschap en in de beide ker-

•

Een aantal taken zoals Burgerzaken en de Gemeen-

nen van de gemeente. Het gemeentebestuur dient korte

tewerf zal de gemeente altijd zelf blijven uitvoeren.

lijnen te hebben met inwoners, verenigingen, veiligheids-

Van de overige kerntaken wordt bezien welke de

platforms, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

gemeente in eigen beheer uit wil voeren en welke

Betrokken gemeentelijk bestuur consulteert belanghebbenden en ervaringsdeskundigen bij het maken van nieuw

elders ondergebracht kunnen worden.
•

beleid, en staat open voor initiatieven uit de samenleving.

De gemeentelijke organisatiestructuur wordt eenvoudiger en platter en sluit beter aan op de vraag van
de klant. Dienstbaar, communicatief, transparant,

Er wordt samengewerkt met de provincie en andere

betrouwbaar, vertrouwenwekkend en respectvol zijn

gemeenten in de Lopikerwaard en de regio. De samenwer-

sleutelwoorden. Het bestuur richt zich op de eigen

king ontstaat als dat toegevoegde waarde heeft voor de

cultuur en op haalbare ambities, gemaakte afspraken

kwaliteit of uit kostenoogpunt voor de dienstverlening aan

over doelen en resultaten. Een duidelijk, transparant

onze inwoners, bedrijven en instellingen Betrokken bestuur

toetsingskader maakt hiervan deel uit. Zwakke

betekent ook goed werkgeverschap, betrokkenheid met

schakels worden tijdig versterkt of vervangen.

de gemeentelijke organisatie en de personeelsleden. Lokaal

•

Montfoort hecht belang aan een goede uitvoering van

De ondersteuning is gericht op de sturing van ‘de
eigen’ cultuur met een klein team van specialisten,

gemeentelijke taken.

ambtenaren en dienstverlenende organisaties.
•

Inzetten op het beëindigen van de huidige samen-

Daarom hechten wij aan een ambtelijke organisatie die is

werking met IJsselstein naar een meer passende

gehuisvest in een goed geoutilleerd gebouw dat centraal

bestuursvorm bij onze gemeente.

ligt en voor iedereen eenvoudig bereikbaar is. De huidige
verbouwing en het vestigen van allerlei partijen in het
Stadskantoor die indirect te maken hebben met de dienstverlening wijzen wij af.
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2.0 VEILIGHEID EN
HANDHAVING

en experimenten niet uit de weg zal gaan. Doorgaan
met wat werkt en die werkwijze door ontwikkelen. Dat
betekent ook afscheid durven nemen van wat niet werkt.

De zorg voor veiligheid is voor Lokaal

2.2 Meerjarig Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Montfoort een continu proces met hoge

Lokaal Montfoort vindt dat de gemeente het meerjarig

prioriteit, dat alle aandacht zal krijgen. De zorg

Integraal Veiligheidsplan jaarlijks moet actualiseren en

voor Veiligheid is de oudste en belangrijkste

moet evalueren. Past het bestaande beleid nog wel op de

kerntaak van de gemeente. Voor Lokaal

actuele situatie? Zijn de doelstellingen behaald en wat is

Montfoort zal Veiligheid altijd een belangrijk

het resultaat van alle inspanningen? Is er sprake van een

agendapunt zijn de komende jaren. Het gaat

afname van de criminaliteitscijfers en een stijging van het

dan zowel om de verbetering van de objectieve

veiligheidsniveau? Of is er een nieuw beleid, strategie en/

veiligheid (daling van het aantal geregistreerde

of aanpak nodig om het gewenste veiligheidsniveau te

overtredingen en misdrijven) als ook om de

bereiken? In het Veiligheidsdomein is het belangrijk dat het

verbetering van het subjectieve gevoel van

voor alle betrokken veiligheidspartner helder is wat ieders

veiligheid bij de inwoners.

rol is. Ieders bevoegdheden moeten ook bij de andere
veiligheidspartners bekend zijn. Ook moet het duidelijk

2.1 Algemeen

zijn wie welke bijdrage levert aan de ontwikkeling en

Onveiligheid moet integraal worden aangepakt.

uitvoering van het veiligheidsbeleid. Lokaal Montfoort zal

Onveiligheid is vaak zichtbaar, cijfermatig aantoonbaar

zich sterk maken voor de invulling van de integrale regierol

of in bepaalde situaties zelfs subjectief voelbaar. Maar

op het Veiligheidsdomein.

onveiligheid is niet altijd direct zichtbaar of herkenbaar.
Wij spreken dan van ondermijning. Het is de bijna

2.3 Integraal Veiligheidsplan (IPV) in de praktijk

onzichtbare georganiseerde criminaliteit die zich niet

Bij het IVP, dat een beleidsplan is, behoort een goede

aan gemeentegrenzen houdt. Hoewel de geregistreerde

monitoring ondersteund met een uitvoeringsplan op

criminaliteit gedaald is, zijn er dus nog genoeg negatieve

onderdelen waarin de aanpak en uitvoering pèr onderwerp

en criminele ontwikkelingen, die vragen om een sterke

is geregeld. Lokaal Montfoort ziet daarin graag de

samenwerking tussen alle bij het veiligheidsbeleid

kernpunten van het Veiligheidsbeleid in uitgewerkte

betrokken partners.

actieplannen terugkomen. Beleid maak je om het uit te
voeren. Gemeente, Stadstoezicht, Politie en Brandweer

Meer concreet gaat het daarbij onder meer om signalen

moeten op basis van de prioritering in het uitvoeringsplan

over de handel in drugs en gebruik hiervan door jongeren.

de zaken op pakken waar de inwoners, instellingen en

Preventief moet voorkomen worden dat jongeren verslaafd

bedrijven om vragen. Uiteraard wil Lokaal Montfoort dat

raken of afglijden naar het criminele circuit. Lokaal

ook de regionale speerpunten van de Veiligheidscoalitie

Montfoort wil een sluitende groeps- en persoonsgerichte

Midden Nederland, zoals de bestrijding van

aanpak met een centrale regiefunctie door de gemeente.

woninginbraken, autokraken, drugs- en mensenhandel,

Hiervoor zijn landelijk systemen ontwikkeld waarbij de

winkeldiefstal en de aanpak van ondermijning lokaal

samenwerking tussen de sociale en veiligheidspartners

worden ingevuld.

centraal staat en waarbij integrale plannen van aanpak
worden vastgesteld en uitgevoerd die gericht zijn op

2.4 Meten van leefbaarheid en veiligheid

aantoonbaar resultaat.

op wijkniveau
Lokaal Montfoort is voorstander van een 2-jaarlijkse

Hoofdoelstelling is het aan de betrokkene bieden van

leefbaarheid/-veiligheidsmonitor waarmee inzicht ontstaat

een positief toekomstperspectief. Jongeren en groepen

hoe burgers de effectiviteit van beleid beleven. Samen

moet gemonitord worden en tijdig worden geholpen als

met objectieve cijfers levert de monitor een goed beeld

dat nodig is. Succes bij de interventies en de uitvoering

en brede managementinformatie op waarmee succesvol

van de plannen van aanpak ontstaat wanneer er niet

gestuurd kan worden

over de betrokkene maar met de betrokkene op een
vertrouwensbasis wordt gesproken. Lokaal Montfoort zal

2.5 Voorbeeldprojecten

inzetten op deze succesformule. Dit impliceert dat Lokaal

Bij de aanpak van diverse problemen moeten we niet

Montfoort op dit gebied over schuttingen heen zal kijken

zelf het wiel proberen uit te vinden. Verkend moet
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worden of nauwere samenwerking met gemeenten

wijkbewoners. Initiatieven zoals buurtpreventie en

in onze omgeving (maar ook daarbuiten) meer en

wijkraden hebben onze volledige steun. Leefbaarheid en

betere handelingsperspectieven bieden. Bijvoorbeeld

veiligheid in de wijk creëren wij met de professionals maar

het gebruikmaken van beproefde methodes en ‘good

vooral met de wijkbewoners. Criminaliteit mag niet lonen.

practices’. Er zijn gemeenten die een succesvolle
aanpak van probleemjongeren hebben ontwikkeld

2.8 Veiligheid voor de gehele gemeente

waarmee Montfoort haar voordeel kan doen. Inzet van

Dat betekent veiligheid in de twee kernen maar ook in

gespecialiseerd personeel uit een regiopool hoort tot de

de buitengebieden. Wij willen allemaal veilig wonen en

mogelijkheden. Naast veiligheid zoals hiervoor beschreven

werken. Sommige buitengebieden in onze gemeente

hecht Lokaal Montfoort ook aan veiligheid in het verkeer

liggen afgelegen als het gaat om de bereikbaarheid

en een slagvaardige organisatie voor de inzet bij grote

door de hulpdiensten. Lokaal Montfoort heeft aandacht

ongevallen, rampen en crisissituaties. De Veiligheidsregio

voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en aanrijtijden

Utrecht en lokale eenheden kunnen daarin voorzien.

van deze hulpdiensten. Een goede bereikbaarheid en

Oefenen voor dergelijke situaties zal door Lokaal Montfoort

bluswatervoorziening zijn een voorwaarde voor de

worden gestimuleerd.

kwaliteit van de brandweerzorg.

2.6 Naleving van Wet- en regelgeving

2.9 Fysieke veiligheid

De gemeente treedt, binnen haar wettelijke

Ook krijgt de fysieke veiligheid (bijvoorbeeld

mogelijkheden, proactief, preventief, repressief en

goederenvervoer over weg en water en in de gemeente

sanctionerend op als dit nodig is. Ook bij het naleven van

aanwezige risicovolle bedrijven) onze nadrukkelijke

wet- en regelgeving in algemene zin moeten inwoners

aandacht. Risico’s bij calamiteiten in bedrijven,

kunnen rekenen op hun gemeente. Niet ondoordacht,

overstromingsscenario’s dienen in kaart gebracht te

niet rigide, maar met de menselijke maat. De gemeente

worden en passende maatregelen dienen in samenwerking

dient daarbij slim en risicogericht samen te werken met

met de VRU en de ODRU te worden voorbereid.

de verschillende betrokken partners. Het spreekt voor
zich dat daarbij de juiste prioritering plaatsvindt. Voor

2.10 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Lokaal Montfoort betekent dit dat eerst misdrijven, grove

Lokaal Montfoort houdt de vinger aan de pols bij het door

overtredingen en veel voorkomende ergernissen worden

de Veiligheidsregio Utrecht te ontwikkelen veiligheidsbeleid

aangepakt. Schieten met een kanon op een mug past niet

en is scherp op de uitvoering daarvan. De Veiligheidsregio

in onze visie.

Utrecht is een verplichte gemeenschappelijke regeling
die zorgdraagt voor de pro-actie, preparatie en repressie

Voor criminaliteit geldt dat voorkomen beter is dan

door de operationele veiligheidsdiensten. Crisisbeheersing,

genezen, maar in het laatste geval moet het recht worden

bestrijding grote ongevallen en rampenbestrijding zijn

toegepast. Voor verbetering van dienstverlening aan de

speerpunten van het beleid. Maar ook onze lokale

burgers en passende handhaving is samenwerking met

brandweerkorpsen van Montfoort en Linschoten maken

doel- en belangengroeperingen van groot belang. Hierdoor

deel uit van de Veiligheidsregio. Deze samenwerking heeft

ontstaat een breed geaccepteerd handhavings- en

onze bijzondere aandacht.

sanctioneringsbeleid.
Er dient blijvende aandacht te zijn voor de rol van de vele
Lokaal Montfoort wil dat inwoners kunnen ervaren dat de

brandweervrijwilligers in onze gemeente. De verdere

gemeente en haar ambtenaren voor de gemeenschap en

regionalisering mag niet leiden tot uitholling van de

de individuele burger met problemen klaar staan. “Geen

vrijwillige brandweer of een minder goed dekkingsplan

zoethoudertjes maar handelend optreden” is ons devies.

met te lange aanrijtijden. We dienen verzekerd te blijven
van lokaal goede brandweerzorg. Een verschraling van de

2.7 Wijkagent

brandweervoorzieningen moet voorkomen worden.

Om de veiligheid te verbeteren, moet de wijkagent
de straat op en de wijken in. Zonder een goede band

2.11 Reanimatie - AED

met de wijkbewoners krijgt de wijkagent geen goede

Door de aanwezigheid van reanimatieapparatuur op goed

informatiepositie in de wijk. De wijkagent kan het niet

bereikbare en strategisch gekozen plaatsen wordt de

allemaal alleen. Er moet gestreefd worden naar synergie

gemeente echt ‘hart-safe’. De gemeente kan bijdragen

van de wijkagent, boa’s en jongerenwerkers met de

door het beschikbaar stellen van openbare locaties,
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tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf, onderhoud

plofkraken en drugshandel. In Montfoort staan de camera’s

van de AED’s en training van vrijwilligers. Tevens wil

gewoon uit. Bij opsporing wordt elke week aangetoond

Lokaal Montfoort dat de gemeente zich aansluit bij de

hoe belangrijk camerabeelden zijn. De wet biedt de

stichting “Hartslag voor Nederland”. Doelstelling van deze

mogelijkheid om, onder regie van de politie, de camera’s

stichting is het overlijden door hartfalen te voorkomen. Dat

door gemeentelijke Boa’s te laten bedienen. Door bij de

bereikt de stichting door alarmeringen uit te sturen naar

camera’s live view aan te zetten kunnen de camera’s door

burgerhulpverleners, dus inwoners met bijvoorbeeld een

de meldkamer van de politie live worden uitgekeken en

EHBO of BHV-diploma die kunnen reanimeren.

bediend. Lokaal Montfoort wil de camera’s weer volledig
operationeel laten werken. Er wordt tenslotte ook voor het

2.12 Openbare verlichting

camerasysteem betaald.

Openbare verlichting is belangrijk voor de
verkeersveiligheid, maar zeker ook voor de sociale

2.15 Doelstellingen

veiligheid en de beleving van het subjectieve

•

Boa’s worden gericht aangestuurd door de ambtenaar

veiligheidsgevoel. Mensen ervaren snel een gevoel van

Openbare orde en veiligheid een en ander in samen-

onveiligheid door het ontbreken van goede verlichting. De

werking met de politie op basis van wekelijks op te

toepassing van voldoende led-straatverlichting juicht Lokaal

stellen prioriteiten (onder meer gebaseerd op signalen

Montfoort toe. Door ons wordt ingezet op de realisatie

van burgers. Buurtpreventie teams, horecaonderne-

van goede verlichting op de bestaande slecht verlichte

mers, sportverenigingen etc.).

plekken in de gemeente. Ook zullen wij ons sterk maken

•

Boa’s dragen door verdergaande professionalisering

voor het automatisch aanpassen van het lichtniveau aan

bij aan de leefbaarheid en veiligheid in wijken en

de behoefte. In onze optiek heeft de gemeente hierin een

buurten en zijn meer aanwezig op de uren die

primaire voorbeeldfunctie.

ertoe doen. Verkend wordt of intergemeentelijke

Bij vernieuwing van wegen moet goed gekeken worden

samenwerking, waarbij gebruik kan worden gemaakt

naar de juiste balans tussen verlichting voor fietsers en die

van de benodigde kwaliteit (kennis en kunde) uit de

voor het gemotoriseerd verkeer. Verlichting op fietspaden
draagt in hoge mate bij aan een grotere verkeersveiligheid

regionale pool van Boa’s, voordelen oplevert.
•

en het subjectieve gevoel van veiligheid.

Voor het complexer wordende toezicht is ook afstand
nodig tussen wetsovertreders r en onafhankelijke
handhavers.

2.13 Veiligheid speelvoorzieningen

•

Met politie, de hulpverlenende sociale en maatschap-

Het is essentieel dat kinderen de tijd en de mogelijkheid

pelijke organisaties, zoals verslavingszorg, moet het

krijgen buiten te spelen. Speelvoorzieningen vervullen

gesignaleerde (hard)drugsgebruik via preventie en

tevens een belangrijke rol in het sociaal leven, de

repressie meetbaar omlaag. Een 0-meting in 2018,

sociale contacten en de sociale cohesie in de wijk.

een tussenmeting in 2020 en een eindmeting in 2022

Lokaal Montfoort is bereid te investeren in veilige

moeten daarin inzicht geven.

speelvoorzieningen, maar wel op initiatief van de

•

De handel in drugs wordt door een integrale geco-

bewoners. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de

ördineerde aanpak structureel aangepakt. Het zal

veiligheid en het onderhoud. Er moet een duidelijke vraag

de pakkans substantieel vergroten. Daarbij geldt dat

aanwezig zijn. Een speelruimteplan opgesteld samen met

voorkomen beter is dan genezen.

de bewoners, geeft inzicht in de behoefte. Bij het creëren

•

en vernieuwen van speeltuinen is er in het bijzonder

Deskundigen inzetten om op scholen en verenigingen voor te lichten over drugs, alcohol, geweld en

aandacht voor kinderen met een beperking.

vandalisme.
•

Ondernemers in de horeca en evenementen betrek-

2.14 Cameratoezicht

ken bij totstandkoming van het evenementenbeleid

In Montfoort zijn 4 camera’s geplaatst voor de handhaving

de 18-aanpak en de uitvoering daarvan.

van de Openbare Orde en voor toezicht bij evenementen

•

Lik-op-stuk beleid voor jongeren die overlast veroor-

in de binnenstad. De camera’s dragen bij aan het

zaken. Naast waarschuwen hoort ook daadwerkelijk

veiligheidsgevoel maar leveren ook beelden op voor een

optreden. Hierbij hoort ook het Zo Snel Mogelijk

goede informatiepositie. Daarnaast kunnen ook strafbare

(ZSM) beleid van het Openbaar Ministerie. Lokaal

feiten worden vastgelegd. De beelden kunnen worden

Montfoort vindt dat naast preventie en zorg voortdu-

gebruikt voor de bewijslast bij criminele handelingen, zoals

rend gezocht moet worden naar nieuwe methoden

bijvoorbeeld bij winkeldiefstal, vechtpartijen, aanrijdingen,

en aanpakken om het gewenste effect te bereiken.
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•

Toezicht en handhaving richten zich in de eerste
plaats op vaak terugkerende overlast en overtredingen. De klachtenlijn en het Meldpunt leefomgeving
alsmede de signalen van burgers dienen serieus te
worden genomen. Er dient gewerkt te worden aan
risicogericht toezicht en handhaving. Dus wij gaan
adequaat en zo snel mogelijk wat doen met de vele
meldingen

•

Cameratoezicht, in de binnenstad en woonwijken zoals als op bedrijventerreinen werkt preventief en biedt
kansen bij de aanpak van criminaliteit en vergroot de
pakkans bij strafrechtelijke activiteiten.

•

Lokaal Montfoort gaat zich hard maken voor veiligheid in het kader van huiselijk geweld. Mishandeling
binnen het gezin of familie wordt doortastender
aangepakt. Kinderen en ouderen verdienen hierbij
meer bescherming dan ze nu krijgen. Nazorg bij
uithuisplaatsing krijgt dan meer aandacht en de
resultaten worden gemonitord.

•

Bekende veelplegers worden door de politie en
wijkwerkers nauwlettend in de gaten gehouden en
als ze weer over de schreef gaan stevig aangepakt.
Recidive moet omlaag.

•

De wijken krijgen een vaste BOA (Gemeentelijke
Bijzondere Opsporingsambtenaar) en/of wijkagent
als contactpersoon voor de aanpak van overlast en
ondersteuning van de buurtpreventieteams. Hierdoor
wordt het veiligheidsgevoel verbeterd.

Verkiezingsprogramma // Lokaal Montfoort 2018 - 2022
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3.0 MILIEU- ENERGIEBELEID
EN DUURZAAMHEID
Milieu- en energiebeleid zijn belangrijk om

van Nieuwegein naar het grondgebied van Utrecht. De
gemeente Utrecht had destijds (2002) plannen om er
15.000 huizen te bouwen. Later is het aantal huizen naar
beneden bijgesteld tot 7.000 maar dat zouden dan heel
dure huizen worden.

de gemeente en Het Groene Hart ook op de
lange termijn leefbaar te houden. Lokaal

Die plannen zijn uiteindelijk allemaal niet doorgegaan. De

Montfoort is vooral voor beleefbare natuur. Op

laatste paar jaren was er sprake van betrekkelijke rust en

het terrein van energie geldt dat de voorraad

had Lokaal Montfoort de hoop dat dit waardevolle gebied

fossiele brandstoffen op termijn eindig zijn.

onaangetast zou blijven. De milieulobby heeft echter het

Er zal omgeschakeld moeten worden naar een

plan opgevat om daar windmolens en een groot zonnepark

energie neutrale en energie producerende

neer te zetten. Deze lobby wellicht aangezwengeld door

bedrijvigheid. Wij denken hierbij aan

een uiterst betwistbare overeenkomst tussen Rijk en

zonnepanelen en of aardwarmte.

provincies om windenergie te realiseren. Ook de provincie
Utrecht worstelt met die opgave en probeert krampachtig

3.1 Alternatieve energieoplossingen stimuleren

daaraan te voldoen.Lokaal Montfoort is fel tegenstander

De zorg voor het milieu is de zorg van ons allemaal.

van de huidige plannen.

Het akkoord van Parijs verbindt ook ons in de opgave
naar een duurzame toekomst. Onze samenleving moet

3.4 Zwerfvuil

in 2050 energieneutraal zijn. Lokaal Montfoort streeft

De handhaver moet krachtig optreden tegen

ernaar om dit eerder te realiseren. Om dit tijdig te laten

verontreiniging door particulieren en bedrijven. Zo moet de

slagen, stimuleren we inwoners, bedrijven en verenigingen

toename van zwerfvuil worden aangepakt. Campagnes op

gezamenlijk de schouders eronder te zetten en innovatieve

scholen verminderen het zwerfvuil langs de schoolroutes.

oplossingen te bedenken en mogelijk te maken. Lokaal

Het is noodzakelijk dat het aanbieden van afval bij het

Montfoort kiest in het bijzonder voor alternatieve warmte-

aanbiedstation laagdrempelig en betaalbaar blijft.

oplossingen en zonnepanelen. Lokaal Montfoort stimuleert

Bij de aanpak van zwerfvuil hoort dat voorkomend zwerfvuil

dat nieuw te bouwen woningen niet meer worden

wordt opgeruimd. Een schone omgeving biedt een hogere

aangesloten op het aardgasnet maar gebruik gaan maken

drempel voor afval weggooien buiten de afvalbakken, dan

van duurzame energiebronnen.

een omgeving waar al afval ligt. Straten en wijken die zelf
het zwerfvuil opruimen en (licht) groenonderhoud doen,

3.2 Windturbines

moeten daarvoor een vergoeding krijgen.

Lokaal Montfoort blijft tegen grote windturbines. Deze
veroorzaken overlast en passen niet in het landschap.

3.5 Afvalbeleid

Een betere oplossing voor windmolens is wellicht het

Lokaal Montfoort wil in de komende periode de nadruk

ingezette overheidsbeleid de windparken buiten het zicht

leggen op een verdere reductie van het afvalaanbod en

op zee te plaatsen. In onze gemeente dient het beleid op

zal dat tot doelstelling van het beleid maken. Daarbij moet

kleinschaligheid te worden afgestemd. Lokaal Montfoort

er voor de inwoner voldoende gelegenheid zijn om op

blijft dus wel open staan voor kleine windmolens op

een duurzame manier van zijn afval af te komen waarbij

bedrijventerreinen mits ze geen overlast veroorzaken voor

scheiden en hergebruik voor het milieu en het vermijden van

omwonenden of schade toebrengen aan de natuur.

gezondheidsrisico’s het uitgangspunt zijn. Hiervoor moet wel

Lokaal Montfoort wil inwoners, verenigingen en

een duidelijk kader zijn qua frequentie van ophalen van het

ondernemers de komende periode meer mogelijkheden

afval (1x per 2 weken). Ook wil Lokaal Montfoort onderzoek

bieden voor zonnepanelen door bijvoorbeeld

doen naar afvalscheiding aan het einde van de afvalketen en

stimuleringssubsidies. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het

eventueel in het beleid meenemen.

isoleren van woningen.
3.6 Doelstellingen
3.3 Polder Rijnenburg

•

De spaarzame natuur, de leefomgeving, het milieu,

De polder Rijnenburg is al jarenlang speelbal van de

plant en dier worden met respect en zorg behandeld.

landelijke, provinciale en lokale Politiek. Dit gebied

De gemeente past wet- en regelgeving toe, houdt

markeert de grens van het Groene Hart die loopt tot de

toezicht op naleving, stimuleert met voorlichting en

A12 en A2 en is destijds overgaan van het grondgebied

(natuur)educatie.
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•

Geen grootschalige windenergie in Montfoort of in
de directe omgeving van de gemeente.

•

Verder uitwerken van het Waterplan, nu en later’ en
uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water.

•

Er wordt een visie en uitvoeringsplan opgesteld voor
een duurzame en energie neutrale woonomgeving en
energie producerende bedrijvigheid.

•

Er worden adequate afspraken met dierenopvang en
-ambulance gemaakt. De gemeente zet erop in dat
eigenaren van dieren de wet- en regelgeving naleven,
zodat dierenleed en overlast worden voorkomen. De
gemeente volgt in beginsel de aanbevelingen van de
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

•

Afvalbeleid gericht op frequent ophalen van
afvalstromen in het kader van milieu en vermijden
gezondheidsrisico’s.
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4.0 RUIMTELIJKE
ONTWIKKELINGEN
(INRICHTING,
OPENBARE RUIMTE)

kunnen bieden.Ook zal Lokaal Montfoort aankloppen bij
de provincie omdat de ruimtelijke visie die is vastgesteld
door de provincie Utrecht in 2013 niet meer past bij de
huidige behoefte en vraag naar woningen in de gemeente.
4.2 Jongeren & Seniorenwoningen
Lokaal Montfoort zet in op levensloopbestendige
woningen, zodat mensen langer in hun huis kunnen blijven

Planologie geeft richting aan ambities. De

wonen. Ook wil Lokaal Montfoort betaalbare woningen

ambities van Montfoort zijn vastgelegd in een

bouwen voor jongeren zo nodig met hulp van plaatselijke

aantal structuurvisies. Uitbreidingslocaties

ondernemers. Niet alleen nieuwbouw maar ook creatieve

voor woningbouw in de gemeente zijn beperkt

oplossingen bij bestaande woningen binnen de gemeente

voorhanden. Om de leefbaarheid in de beide

dienen gestimuleerd te worden. Nieuwbouwwoningen

kernen te behouden zal er in de komende jaren

dienen te zijn voorbereid op aanpassingen die

flink gebouwd moeten worden. De samenleving

levensloopbestendig wonen mogelijk maken en met

is in de afgelopen decennia sterk veranderd

eenvoudige aanpassingen te kunnen worden gerealiseerd.

en is er meer behoefte aan andersoortige

Belangrijk blijft geregeld overleg hierover met de in ons

woningen. Zo willen jongeren ook een plek

gebied werkende woningbouwcorporatie(s), ontwikkelaars

en onze senioren blijven langer zelfstandig

en beleggers. Wij zijn voor een verder stimuleren van

wonen. Deze nieuwe woonvormen vragen

het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de

inventiviteit en daadkracht. Ook het behoud van

woningbouw.

het voorzieningenniveau en verenigingsleven
binnen de gemeente is voor Lokaal Montfoort

4.3 Prettig en veilig wonen

een kernpunt voor een gezonde en vitale

Lokaal Montfoort heeft veel aandacht voor de bebouwing

samenleving.

in het openbaar gebied. Dit moet er goed onderhouden
en netjes uitzien. De ruimtelijke kwaliteit van het openbaar

4.1 Woningbouw algemeen

gebied bepaalt in grote mate het leef- en woongenot.

Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente geeft

Leegstand en slecht onderhoud van panden leidt tot

de richting van de planontwikkeling aan. Daarbij

verpaupering en geeft een negatieve uitstraling. De

wordt renovatie van bestaande, oudere woonwijken

gemeente dient eigenaren te stimuleren om leegstaande

gestimuleerd. Nieuwbouw voor eigen behoefte is dringend

panden toonbaar te maken of te slopen.

noodzakelijk om de gemeente in de toekomst leefbaar

Zo mogelijk kan de gemeente met voorfinanciering de

te houden. In het verleden zijn veel goede plannen voor

verpauperde panden verwerven en slopen. Dit draagt bij

woningbouw ontwikkeld. Daar is nooit iets mee gedaan.

aan een prettige woonomgeving en een betere uitstraling

Deze plannen kunnen wellicht worden gebruikt voor

van de leefomgeving.

de realisatie van woningen ten behoeve van specifieke
doelgroepen in de komende jaren. Deze doelgroepen

4.4 Beeldbepalende panden en historisch erfgoed

zijn starters, alleenstaanden gezinnen en senioren,

We gaan bewaken dat ons historisch erfgoed niet verloren

statushouders, beschermd wonen voor verstandelijk en

gaat. We denken dan bijvoorbeeld aan de beleving van

lichamelijk gehandicapten en daklozen.

straatbeelden en monumentale panden. Samen met
de inwoners en verenigingen willen we kijken naar een

Woningbouw in de gemeente moet afgestemd worden

zinvolle herbestemming.

op vraag en aanbod van met name inwoners uit de
gemeente, zowel huur als koop. De woningvoorraad moet

Ook kerkelijke gebouwen vragen de komende jaren

op peil gehouden worden om te voorkomen dat er lange

veel aandacht. Het zijn vaak beeldbepalende gebouwen

wachttijden ontstaan. Iedereen moet de mogelijkheid

in een gemeente. Terugloop van het kerkbezoek en

krijgen om in de gemeente te kunnen (blijven) wonen. De

daardoor terugloop van exploitatiebudgetten veroorzaken

grip op woningtoewijzing met name huurwoningen is niet

instandhoudingsproblemen. De gemeente zal in overleg

exclusief aan de gemeente toebedeeld. Juist deze situatie

dienen te treden om samen te bekijken hoe deze

verdiend volledige aandacht van Lokaal Montfoort om

belangrijke erfgoederen kunnen worden behouden.

de huidige problemen op de woningmarkt het hoofd te

Verkiezingsprogramma // Lokaal Montfoort 2018 - 2022

11

4.5 Omgevingswet

4.9 Doelstellingen:

De uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet

•

Inzetten op realiseren van betaalbare nieuwbouwwo-

om meer maatwerk te kunnen bieden en om meer

ningen voor alle doelgroepen vooral jongeren die op

transparantie bij de besluitvorming omarmen wij van harte.

zichzelf willen gaan wonen. Daarvoor in het verleden

Lokaal Montfoort vindt dat ruimtelijke ordening zich moet
richten op mensen en dan vooral op mogelijkheden in

gemaakte plannen gebruiken.
•

Inzetten op renovatie van bestaande woningen in het

plaats van onmogelijkheden in de regelgeving (ja, mits, in

bijzonder in het kader van de huidige kwaliteitseisen

plaats van nee, tenzij…). Dat vraagt om een gemeente die

en aanpassingen van woningen voor ouderen zodat

zich proactief en vernieuwend opstelt en zijn en er op is
ingericht om in samenspraak met alle betrokkenen op zoek

zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
•

te gaan naar oplossingen.

Flexibele bestemmingsplannen om in te kunnen
spelen op de veranderlijke vraag naar woningen.

•

Inzetten op verbetering van de inrichting in wijken

4.6 Openbare ruimtes

vooral op het gebied van parkeren, ondergrondse

Het onderhoud van de openbare ruimte heeft de

opslag van afval, speelgelegenheden voor jeugd en

afgelopen jaren fors geleden onder de bezuinigingen. De
ondergrens wat acceptabel was is fors overschreden en

onderhoudsarm groen.
•

ten koste gegaan van de kwaliteit van de leefomgeving.
Vooral in de wijken in de plantsoenen en langs de bermen

Uitvoeren en actualiseren van de centrumplannen in
beide kernen.

•

In Montfoort de binnenstad en in Linschoten het

op doorgaande verbindingen is dit schrijnend zichtbaar.

Dorpshuis de Vaart met het Burgemeester de

Openbaar groen moet goed onderhouden worden,

Geusplein.

inwoners vinden dit belangrijk. Ook de verkeersveiligheid

•

Inzetten op betere recreatieve routes om te varen,

is gebaat bij regelmatig onderhoud. De illegale reclame-

fietsen of paard te rijden en het realiseren van een

uitingen moeten worden tegengegaan. De gemeente kan

robuuste groen/blauwe structuur die past binnen het

het onderhoud van het openbaar groen en bestrating veel

Groene Hart

slimmer uit laten voeren zonder dat het ten koste hoeft te

•

gaan van de kwaliteit.

Uitvoeren van een bij het gebied passende waterhuishouding, waarbij geen natte voeten worden gehaald
en waar mogelijk waterplassen met een recreatieve

4.7 Wateroverlast

meerwaarde kunnen worden aangelegd.

Wateroverlast moet worden voorkomen door een

•

Geen grote windturbines in de polder Rijnenburg

gezamenlijke aanpak met het bedrijfsleven en

•

Blijvende aandacht voor behoud en verbetering van

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, evenals de

de kwaliteit van het Groene Hart in samenwerking

verbetering van de waterkwaliteit. Meer en betere

met andere overheidsinstanties.

waterberging blijft noodzakelijk, liefst op plaatsen

•

Plan opstellen voor het omvormen van het openbaar

waarmee ook de ruimtelijke kwaliteit en de ecologie is

groen naar onderhoudsarm groen met een hogere

gediend. Geen waterberging achteraf, maar aantrekkelijke

kwaliteit en meerwaarde voor de leefomgeving.

waterpartijen, die in combinatie met een recreatieve

Frequentie maaien bermen naar minimaal drie keer

route bereikbaar zijn. Ook de groene aankleding van de
doorgaande (recreatieve) verbindingen moeten worden
opgepakt, evenals de entrees van de gemeente

per jaar.
•

Realiseren van bescheiden verblijfsrecreatie in de
gemeente.

4.8 Recreatie
Er is een begin gemaakt met het verbeteren van de
recreatieve vaarroutes. Er moet verder worden ingezet op
het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid
en daarmee de leefbaarheid van Montfoort en Linschoten.
De gemeente moet durven investeren in grotere projecten
als bijvoorbeeld de jachthaven in Montfoort die een
enorme economische impuls kan geven voor bedrijfsleven
en detailhandel. Het openbaar vervoer moet beter en
ook verbeteringen voor de fietsers zijn van groot belang.
Montfoort moet toeristisch beter op de kaart komen
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5.0 VERKEER EN VERVOER

gestimuleerd zijn gedrag af te stemmen op de situatie
waarin hij zich bevindt.

Mobiliteit is een levensader van onze gemeente.
Het onderhoud van gemeentelijke wegen en

Een aantal wegen binnen onze gemeente is in beheer en

fietspaden moeten ook hoog op de agenda

onderhoud bij de provincie Utrecht. Het is noodzakelijk

staan. Ook de specifieke vormen van openbaar

dat in goed overleg met de wegbeheerders maatregelen

en individueel vervoer moeten onder de

genomen worden zodat er geen onveilige verkeerssituaties

aandacht komen en blijven. Zoals de nieuwe

ontstaan. De gemeente dient daarin een proactieve rol

vormen van E-bikes en scootmobiels vergen

te vervullen. Zeker de fietspaden zullen i.v.m. de E-bikes

voorlichting en aanpassingen, zeker in de beide

moeten worden aangepast. Verbeteringen voor de fietsers

gemeentelijke kernen.

zijn van belang.

5.1 Bestaande infrastructuur

5.4 Veilig naar school

Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet

De gemeente investeert in het zo verkeersveilig mogelijk

is het noodzakelijk dat wegen, fiets- en wandelpaden

maken van schoolroutes. Het parkeergedrag rond scholen

goed worden onderhouden. Dit is vooral van belang voor

wordt gereguleerd. Druk gebruikte routes worden in het

fietsers (scholieren), wandelaars en gebruikers van een

straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers.

scootmobiel, rollator of rolstoel. Bij onderhoud kan de

We willen dat de gemeente een fonds instelt van waaruit

inrichting van het straatwerk hierop aangepast worden.

scholen kunnen investeren om een verkeersveiligheidslabel
te krijgen. Snelheidscontroles binnen de bebouwde

Vanuit het efficiënt inzetten van middelen gaan we uit

kom worden gericht ingezet om de verkeersveiligheid te

van het principe: dat werkzaamheden op elkaar worden

vergroten. Overleg met ouders, scholen en politie moet

afgestemd. Als bijvoorbeeld een weg openligt om de

ervoor zorgen dat een optimale situatie wordt nagestreefd.

weg te verbeteren, kan dit aangegrepen worden voor

Bij blijvend onveilige situaties moet handhaving ingezet

verbetering of vernieuwing van het riool zodat de weg niet

worden om bij te dragen aan betere veiligheid. Bijzondere

kort daarna weer opengebroken moet worden.

aandacht wordt gevraagd voor de situatie bij het nieuwe te
bouwen scholencomplex aan de Bovenkerkweg

5.2 E-bikes
Het gebruik van e-bikes heeft ertoe geleid dat steeds meer

5.5 Openbaar vervoer

mensen, ook voor langere afstanden, gebruik maken

De bereikbaarheid van de omringende gemeenten met

van de fiets. Een goede zaak. Ouderen fietsen langer en

het openbaar vervoer is een veel geuite wens van onze

mensen kiezen vaker voor de fiets als het gaat om woon-

inwoners. Lokaal Montfoort is daarin helder. Er moet een

werkverkeer. Lokaal Montfoort vindt dat er goede en

op de vraag afgestemde openbaar vervoersvoorziening

veilige fietsverbindingen moeten zijn. Uiteraard spelen de

zijn. De buurtbussen voorzien maar deels in die behoefte.

fietsvoorzieningen ook voor de gemeente als toeristische

Omdat de inwoners in de toekomst voor de tweedelijns

trekker een grote rol. We willen het fietstoerisme

zorg steeds meer afhankelijk zullen zijn van het

stimuleren door het verbeteren hiervan en zo mogelijk

Antoniusziekenhuis in Nieuwegein is een rechtstreekse

het aanleggen van nieuwe fietsroutes. Door de nieuwe

verbinding tussen Woerden en Nieuwegein meer dan

en bestaande fietsroutes biedt de gemeente Montfoort

noodzakelijk. Mochten daarvoor aanvullende financiële

mogelijkheden om te genieten van de natuur en de ver- en

middelen noodzakelijk blijken dan is Lokaal Montfoort

dorpsgezichten door bijvoorbeeld plaatsen van bankjes,

daartoe bereid.

oplaadpunten voor e-bikes (in samenwerking met de
horecaondernemers) en het uitbreiden van de Toeristische

5.6 Parkeren

Opstappunten (TOP-plaatsen).

In de oudere wijken is de parkeerdruk in de loop der jaren
sterk toegenomen. Meestal zijn de mogelijkheden om op

5.3 Verkeersveiligheid

eigen terrein te parkeren beperkt en is er geen of weinig

Ons wegennet dient veilig te zijn voor iedere weggebruiker.

ruimte voor uitbreiding van het parkeren in het openbaar

Naast een goede, op de situatie afgestemde inrichting,

gebied. Bij herstructurering (inbreiding, nieuwbouw)

is vooral het gedrag van de weggebruiker bepalend voor

moet als eis gesteld worden dat op eigen terrein in de

de veiligheid. De inrichting van de weg en het fietspad

parkeerbehoefte wordt voorzien. Tevens biedt inbouwen

moet herkenbaar zijn. De weggebruiker wordt hiermee

c.q. inbreien de mogelijkheid om door aanleg van extra
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parkeerplaatsen de parkeerdruk in de buurt te verminderen.

Lokaal Montfoort wil de NME (Natuur-en Milieueducatie) in

Lokaal Montfoort wil het parkeren in het centrum van

Montfoort en Linschoten in stand houden, om samen met

Montfoort klantvriendelijker maken in samenspraak met de

het IVN (Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid)

ondernemers in de binnenstad. Daarvoor is in het verleden

basisschoolleerlingen natuuronderwijs te geven en de

al een gezamenlijk plan ontwikkeld dat gewoon uitgevoerd

natuur te laten ervaren.

kan worden. Ook dient er beter c.q. optimaal gebruik
gemaakt worden van het Parkeerfonds, zodat er een balans

5.9 Doelstellingen

ontstaat tussen te bouwen appartementen in de binnenstad

•

en de parkeerdruk.

Toegankelijkheid bevorderen voor alle langzame
verkeersgebruikers

•

Fietstoerisme stimuleren.

5.7 Openbaar groen

•

Goed overleg met overige wegbeheerders

In de komende raadsperiode wil Lokaal Montfoort extra geld

•

Ondersteunen actie “Veilig weer naar school”,

beschikbaar stellen om het openbaar groen in kwalitatief
opzicht te verbeteren in alle kernen inclusief het centrum

bijzondere aandacht voor het nieuwe scholencomplex
•

van Montfoort en Linschoten. Ook willen we het groene
karakter van onze gemeente in stand houden en verder

ding komt met Woerden en Nieuwegein
•

versterken door meer bomen aan te planten en te streven
naar een duurzaam bomenbestand. Lokaal Montfoort is
bereid daarvoor middelen beschikbaar te stellen.

Proactief bewerkstelligen dat er een goede busverbinOntwikkelen van voldoende parkeervoorzieningen
aan de randen van beide kernen

•

Optimale verzorging van alle groenvoorzieningen,
zoals bijvoorbeeld 3 maairondes en een duurzaam
bomenbestand.

Het huidige beleid ten aanzien van de uitgifte van
snippergroen dient geactualiseerd te worden. Reststroken
moeten tegen redelijke prijzen uitgegeven kunnen worden,
uiteraard afhankelijk van de mogelijkheid.
5.8 Natuur
Lokaal Montfoort heeft aandacht voor de natuurgebieden.
Specifieke natuurgebieden, binnen de Lopikerwaard, zijn
ons dierbaar.
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6.0 SAMENLEVING:
Montfoort bestaat uit 2 kernen met veel

zal efficiënt moeten, met korte lijnen en zo min mogelijk
overhead. Het gaat erom dat het geld terecht komt waar
het nodig is, vooral bij de zorg behoevende.

vergelijkbare kenmerken, zoals de sociale
verbondenheid en betrokkenheid. Beide

6.4 Vergrijzing & verantwoordelijkheden

kernen zijn trots op het vele vrijwilligerswerk,

Door de huidige economische omstandigheden en de

verenigingsleven en de vele steun aan goede

vergrijzing doen straks meer mensen een beroep op de

doelen. “Samendoen” is een groot goed.

zorg en het sociale vangnet van de gemeente dan ooit

Iedereen maakt deel uit van onze samenleving

tevoren. Mensen die dat nodig hebben, kunnen bij de

en “niet meedoen” is geen optie. De inwoners

overheid terecht voor extra ondersteuning. Rijkstaken

Linschoten en Montfoort zijn in toenemende

op dit terrein zijn overgeheveld naar de gemeenten. De

mate betrokken bij hun eigen dorps- en

gemeente Montfoort heeft dus de verantwoording voor

stadsgevoel maar krijgen het gevoel dat het

de toekenning en uitvoering van deze ondersteuning.

ambtelijk apparaat steeds verder van hun af

Tegelijkertijd wordt de gemeente geconfronteerd met

komt te staan.

zware bezuinigingen. Lokaal Montfoort staat voor de
politieke opvatting dat de gemeente haar inwoners

6.1 Huisvesting

stimuleert en ondersteunt om de regie over hun eigen

Lokaal Montfoort vindt dat Nederlandse werkzoekenden

leven in eigen hand te houden. Als dit echter niet lukt met

zoveel mogelijk aan werk moeten worden geholpen.

hulp van de naasten, moet er een beroep kunnen worden

Migranten vestigen zich echter ook in onze gemeente.

gedaan op gemeentelijke voorzieningen. Daarbij stellen

Daarom is het belangrijk dat de integratie binnen de

wij het welzijn van de mens centraal. Lokaal Montfoort is

samenleving in de gemeente snel en gedegen plaatsvindt.

van mening dat de inwoners ook zèlf verantwoordelijk zijn

Huisvesting binnen de gemeente van de migranten moet

voor haar eigen doen en laten maar moet kunnen blijven

zoveel mogelijk via spreiding plaatsvinden. Wie aan de

deelnemen aan de samenleving.

slag kan, gaat aan de slag. Mensen die niet in staat blijken
om, al dan niet geholpen, aan het werk te komen, krijgen

6.5 Zorg

passend of vrijwilligerswerk aangeboden.

De overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen,
om de oplopende zorgkosten te beperken. Inwoners

Lokaal Montfoort wil mensen die echt niet in staat zijn om

wordt gevraagd om verantwoordelijkheid te dragen voor

in hun levensonderhoud te voorzien met de beschikbare

het eigen welzijn en om zich in te zetten voor anderen

wettelijke mogelijkheden financieel ondersteunen en op

die hulp nodig hebben. De gezondheidszorg kan beter

alternatieve manieren bij de samenleving betrekken.

en goedkoper door ondersteuning anders te organiseren:
dichter bij mensen, minder bureaucratie en een betere

6.2 Oog voor de zorg

afstemming van de inzet van hulp- en zorgverleners. De

Wat betreft de zorg komt er veel op de gemeente af, het

gemeente kan de veranderingen aangrijpen om innovatief

Rijk trekt zich steeds meer terug. Ouderen, gehandicapten

te zijn. (Out of the box denken)

en kinderen (zorgbehoevenden) moeten de steun krijgen
die ze nodig hebben. Zij hebben het al moeilijk genoeg.

6.6 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Er moeten keuzes gemaakt worden. Lokaal Montfoort wil

Lokaal Montfoort gelooft in de zelfredzaamheid van

kijken naar wat nog binnen de eigen verantwoordelijkheid

mensen. Mensen zelf zijn in veel gevallen beter en

gedaan kan worden. A): welke zorg kan door de naasten

efficiënter in het bedenken van oplossingen dan de

worden verricht en B): wat kan de gemeente bijdragen

overheid. Lukt dat niet, dan staat de gemeente klaar om

om een zo normaal en zelfstandig mogelijk bestaan te

oplossingsgericht mee te denken.

waarborgen. Lokaal Montfoort heeft daarbij oog voor
de rol van de mantelzorgers, die door de terugtredende

Praat niet over, maar mét mensen: zorg in de wijk en

centrale overheid steeds vaker in de knel komen.

dicht bij huis. Laat inwoners en zorgverleners meedoen en
meedenken. Het keukentafelgesprek bijvoorbeeld heeft tot

6.3 Voorzieningen

doel de individuele hulpvraag helder te krijgen. Op grond

Het is zaak ook gebruikers van voorzieningen actief te

van de hulpvraag wordt maatwerk toegepast, binnen of

betrekken bij beleidsvorming en –uitvoering, en niet

buiten de Wmo. Hierbij is van heel groot belang dat er een

alleen de aanbieders van voorzieningen. De organisatie

nauwe samenwerking en goede communicatie aanwezig
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is tussen de verschillende hulpverleners (consulenten

zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

sociaal team, gemeente, welzijnsorganisatie, huisartsen,

Hierin dient het Sociaal Team als onderdeel van de SWOM

jeugdwerkers, politie, woningcorporatie, etc.). Welzijn

samen te werken met de woningcorporatie.

gaat vóór zorg: dus inzet op welzijnsvoorzieningen, minder

Uitgangspunt hierbij is de woonwens van de ouderen

regelgeving en bureaucratie, betere toegankelijkheid van

waarbij tegelijkertijd aandacht is voor de financiële

gebouwen. Als er hulpvragen binnen komen, dan zal er

consequenties.

samen met de inwoner gekeken worden naar een passend
antwoord. Dit hoeft dus zeker niet altijd een voorziening te

Er zijn nog veel ouderen met alleen AOW. De leef- en

zijn vanuit de Wmo.

zorgkosten zijn vaak hoog. Er is stille armoede onder
ouderen. Lokaal Montfoort wil aandacht voor deze

Vrijwilligers die de gemeente ondersteunen bij de

groep inwoners door bijvoorbeeld voorzieningen voor

uitvoering van Wmo-taken verdienen de komende jaren

hen toegankelijker te maken. Ook hier zal sprake

speciale aandacht. Zij worden immers steeds belangrijker

moeten zijn van maatwerk. Zelfstandig wonen, mag

voor goede zorgverlening in de gemeente. Lokaal

nooit leiden tot eenzaamheid. Hierin is het van groot

Montfoort pleit voor ondersteunende maatregelen voor

belang dat er een goede communicatie is tussen de

vrijwilligers. Voor een goed advies en verbinding tussen

verschillende hulpverleners zoals huisarts, zorgverlener,

inwoner en beleid is een onafhankelijke Participatieraad

welzijnsorganisatie, SWOM, Sociaal Team en Chapeau

onmisbaar. Lokaal Montfoort wil de inspanningen en het

Woonkring Montfoort. Lokaal Montfoort zal dit blijven

resultaat monitoren.

monitoren en bewaken en blijven inzetten op verbetering.

6.7 Werk & inkomen

6.9 Zorg voor de jeugd

Lokaal Montfoort vindt het belangrijk dat alle inwoners

Goede jeugdzorg betekent dat de jongere centraal staat in

volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en

het beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat de zorg zo dicht

zal daar ook vol op gaan inzetten. Alle kansen, ideeën en

mogelijk bij de jongere wordt georganiseerd, bij voorkeur

initiatieven om vereenzaming bij inwoners te voorkomen,

in de eigen thuissituatie. Door op deze wijze preventief

dienen aangegrepen te worden. Hieraan dient blijvend

te werken worden problemen op een latere leeftijd

gewerkt te worden. Wat betreft werk vinden en werken

voorkomen. Bij problemen wordt eerst gekeken naar de

met een arbeidsbeperking zal Lokaal Montfoort de

directe omgeving van het kind (gezin en familie), dan

inwoners en de regionale ondernemers stimuleren en

naar de buurt (wijk, school, club) en pas daarna komen

ondersteunen bij het vinden van elkaar, het gaan werken

voorzieningen vanuit de overheid in beeld. De gemeente

met elkaar en dat werk ook te behouden. De gemeente zal

dient ervoor te zorgen dat er een goede samenwerking

daarin ook een voorbeeldrol moeten gaan vervullen.

plaatsvindt tussen de scholen en de jeugdzorg.

Lokaal Montfoort wil Ferm Werk ruimte geven om tot

De gemeente dient in een signaleringsprotocol aan te

verdere ontwikkeling te komen en daarmee de persoonlijke

geven wie wat op welk moment doet bij de behandeling

begeleiding van de inwoner op zoek naar werk effectiever

en bescherming van kwetsbare jongeren en andere

te maken, d.m.v. prestatieafspraken over inzet, begeleiding

inwoners. Alle betrokkenen zoeken in overleg met

en resultaat.

elkaar een balans tussen behandeling, preventie en
doorverwijzing. Lokaal Montfoort zal hoog inzetten op

Er zijn altijd inwoners die meer veiligheid nodig hebben

preventie om kinderen buiten de jeugdzorg te kunnen

in hun werk en daar zullen dus ook de beschutte

houden. Te denken valt aan voorschoolse educatie op het

werkplekken voor moeten blijven bestaan. Het zal

kinderdagverblijf en jongerenwerk.

passende werkgelegenheid moeten zijn waar mensen
gelukkig zijn en gewaardeerd worden. Lokaal Montfoort

Gelukkig zijn de jongerenwerkers al erg actief om jongeren

zal zich blijven inzetten voor de persoon als mens binnen

samen te verbinden en voor te bereiden op de toekomst.

de beschutte werkplaatsen. Ons uitgangspunt blijft daarbij

Dit werk zal de gemeente moeten ondersteunen en

inkoop bij Ferm werk als preferente aanbieder.

stimuleren. Jongeren mogen niet tussen wal en schip
geraken. Wij zijn samen met de jeugd verantwoordelijk

6.8 Ouderen

voor hun toekomst.

De groep ouderen binnen onze gemeente neemt toe. De
gemeente zal deze ouderen moeten ondersteunen in het
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6.10 Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Lokaal Montfoort zal inzetten op het vroegtijdig signaleren

kunnen blijven wonen.
•

Stimuleren dat Nederlandse werkzoekenden en

van schulden. Dit houdt in dat we alert moeten zijn op

bijstandsgerechtigden aan het werk komen en het

het ontstaan van vroegtijdige betalingsachterstanden.

professionaliseren “klant-management” richting werk-

Signalering vanuit gemeentelijke belastingen,
woningcorporatie, nutsvoorzieningen, etc. zullen daaraan

gevers voor een beter inzicht van personeelsbehoefte.
•

bij moeten dragen. De schulden kunnen in korte tijd
enorm oplopen en de inwoner kan hierdoor zwaarder in

ning en de voedselbank.
•

de problemen komen. Lokaal Montfoort vindt het onze
maatschappelijke plicht om deze inwoners met schulden

Alleen bijstand voor degenen die er recht op hebben,
hard aanpakken van bijstandsfraude.

•

zodanig te ondersteunen zodat ze weer uitzicht krijgen op
een beter bestaan.

Aandacht voor armoedebestrijding, schuldhulpverle-

Betere aansluiting tussen school en arbeidsmarkt,
stimuleren stageplaatsen.

•

Blijvende aandacht voor goede integratie van
allochtonen en arbeidsmigranten. Samen leven is

Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in
het armoedebeleid. Lokaal Montfoort wil een kind-pakket

samen doen.
•

dat voorziet in de meest noodzakelijke behoeften voor
levensonderhoud en meedoen in de samenleving.

(Opnieuw) instellen verplichte maatschappelijke stage
voor jongeren.

•

Mantelzorgers actief betrekken bij (beleids)ontwikkelingen.

De ondersteuning start natuurlijk altijd vanuit het

•

grondbeginsel van respect. En vanuit het besef dat
armoede en problematische schulden kunnen leiden tot

Stimuleren deelname aan de arbeidsmarkt door
mensen met beperkingen.

•

De menselijke maat terug in de zorg. Geen schaalver-

een hoog stressniveau, dat het (zelfstandig) functioneren

groting die leidt tot ‘pakhuizen’ en zoveel mogelijk

van mensen ernstig kan beïnvloeden. Schuldhulpverlening

handen aan het bed. Actief aansturen tijdens de

moet altijd gericht zijn op het zelf weer kunnen regelen

decentralisatie van zorgtaken op zorg dichtbij.

van eigen financiële zaken en gaat dus veel verder dan

•

alleen schuldbemiddeling of bewind voering, vanouds de
“schuldhulpverlening”. Lokaal Montfoort vindt het onze

De toegankelijkheid en sociale veiligheid van de
openbare ruimte en gebouwen vergroten.

•

maatschappelijke plicht onze inwoners te helpen, zodat ze

In gemeentelijke beleidsvoorstellen de eventuele
gevolgen opnemen voor bijzondere groepen als

weer een positief toekomstperspectief hebben.

ouderen, jongeren, gehandicapten en minderheden.
•

Jeugdteam dichtbij met kortdurende adequate hulp

6.11 Doelstellingen

door gezinsregisseurs; meer aandacht voor pleegge-

•

zinnen, gezinshuizen en andere woonvormen, zie:

Een “Montfoorts Wonen” plan waarin alle plannen
van gemeente, ontwikkelaars, corporaties en zorg-

www.jeugdteammontfoort.nl

aanbieders integraal worden bekeken en een goed

•

Goede samenwerking met omliggende gemeenten.

bouw/verkoop/verhuur programma tot stand komt,

•

Stimuleren gezondere levensstijl (voeding), meer

waarbij de huisvesting naar behoefte en vermogen
voorop staat.
•

•

Doorzetten van de startersregeling om het kopen van
een eerste woning te vergemakkelijken.

•

aandacht voor gezondheidsbeleid.
inwoners die het niet op eigen kracht redden.
•

De ontwikkelingen in de woningbouw blijven monito-

lasting van deze groep mensen te voorkomen.
•

•

De gemeente dient een regierol te vervullen in het

onnodig te verzwakken. Verder uitrollen van het

samenspel tussen inwoners en sociale partners. Daar-

werken met erfpacht-constructies, zodat nieuwbouw

naast dient verkokering en bureaucratie voorkomen

voor meer mensen betaalbaar wordt.
•

De gemeente moet mantelzorgers en vrijwilligers
faciliteren en hun werk goed coördineren om overbe-

ren en waar nodig plannen aanpassen en/of afwaarderen om de financiële positie van de gemeente niet

De gemeente moet ondersteuning bieden aan

Jongerenhuisvesting stimuleren, zodat ook stude-

te worden; één gezin, één plan met één regisseur;
•

De gemeente dient de zorg zo dicht mogelijk bij de

rende jongeren, die op zichzelf willen wonen, voor

inwoner te brengen en daarenboven, eenvoudig

Montfoort behouden kunnen blijven.

georganiseerd zonder de kwaliteit in te leveren

Meer aandacht en stimuleren van combinaties van
wonen en zorg en alternatieve woonvormen, bij

•

Onderkennen van particuliere initiatieven voor
nieuwbouwplannen.

voorkeur zodanig dat mensen in hun eigen kern
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7.0 ONDERWIJS
EN JONGEREN

het stadskantoor in Montfoort. Deze laatstgenoemde
locatie moet multifunctioneel gebruikt kunnen worden en
bij ruimtegebrek is wellicht de kloosterhof een oplossing
voor het DoeMeeHuis.

Lokaal Montfoort vindt het belangrijk te
investeren in jeugd en jongeren. ‘Excellent’

7.3 Onderwijs

onderwijs in een veilige omgeving is van groot

Lokaal Montfoort wil een goede start voor elk kind.

belang. De vraag naar goede leerkrachten

Door de manier waarop we de kinderopvang en het

en inspirerend onderwijs moeten worden

peuterspeelzaalwerk nu hebben georganiseerd ontstaan

samengebracht. Voor jongeren zijn een goede

verschillen in vaardigheden tussen jonge kinderen uit

stimulans, sturing en scholing belangrijk.

uiteenlopende delen van de samenleving, bijvoorbeeld op

Respect voor de medemens, de leefomgeving

het gebied van taalbeheersing.

en een gezonde geest in een gezond lichaam

Lokaal Montfoort wil daarom dat alle kinderen vanaf

zijn belangrijk. Jongeren zijn gebaat bij

twee jaar toegang krijgen tot kinderopvang: een brede

duidelijke grenzen.

basisvoorziening van hoge kwaliteit. Beginnend met
vier dagdelen per week, vooral ook voor kinderen van

7.1 Sportverenigingen

niet-werkende ouders. Kinderen met verschillende

Sportverenigingen kunnen, in samenwerking met

achtergronden groeien zo samen op. Dat voorkomt

jongerenwerk, meehelpen aan de ontwikkeling van

schotten en vergroot gelijke kansen. Tegelijkertijd wordt

programma’s om jongeren van straat te halen. In het basis-

het voor ouders eenvoudiger om te gaan werken.

en voortgezet onderwijs wordt aandacht gegeven aan
thema’s als alcoholgebruik, drugs, seksualiteit en sociale

Lokaal Montfoort wil dat basisscholen meer bieden dan

media. Een tegengeluid tegen wat jongeren uit de media

alleen onderwijs. Een IKC (Integraal Kind Centrum) is een

oppikken en wat thuis soms ‘normaal’ wordt gevonden,

school waar alle kinderen van 0 tot 12 jaar terecht kunnen

is van wezenlijk belang. Het ontbreekt aan een voldoende

van ’s morgens vroeg tot laat in de middag. Een IKC biedt

breed geprogrammeerd jongerenprogramma.

kinderen zoveel mogelijk een ononderbroken ontwikkeling.
Eventuele problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en

7.1 Verenigingen

hierop kan dan adequaat worden ingespeeld. Op deze

Lokaal Montfoort staat voor het verenigingsleven, het is

wijze krijgen kinderen een goede start op de basisschool.

één van onze kernwaarden. Er moet één vast ambtelijk

Op een IKC ontwikkelen kinderen zich, naast het reguliere

aanspreekpunt komen voor de verenigingen. Deze

onderwijs, op het gebied van sport, cultuur, creativiteit,

ambtenaar is de spilfiguur als het gaat om de behandeling

techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid.

van verzoeken, vergunningen, subsidies, etc. (één loket)

Buitenschoolse opvang en overblijven zijn binnen een

en moet worden ondergebracht bij één verantwoordelijk

IKC altijd mogelijk. Een IKC biedt een integraal dag-

wethouder. We gaan ook voor heldere spelregels als het

arrangement waarin ook aandacht is voor bijvoorbeeld een

gaat om bijvoorbeeld het 18- drank- en horecabeleid en

gezonde leefstijl (tegengaan van obesitas).

vergunningen voor evenementen en subsidiebeleid. De
gemeente moet maatwerk leveren door mee te denken

Gemeentebesturen zijn verantwoordelijk voor

met de verenigingen. Lokaal Montfoort pleit tevens voor

nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen

ondersteunende maatregelen voor het aantrekken en

voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

behouden van vrijwilligers.

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud
en exploitatie van deze schoolgebouwen.

7.2 Bibliotheek in beide kernen

Lokaal Montfoort vindt het belangrijk dat onze kinderen

Lokaal Montfoort wil in beide kernen een volwaardige

onderwijs krijgen in kwalitatief goede schoolgebouwen

bibliotheek terug. Deze voorziening is onontbeerlijk voor

waarin energiebesparende maatregelen, klimatologische

een goede kennis van zowel jong als oud. De oplossing

omstandigheden, akoestiek en onderwijskundige

ligt niet in een uitleensysteem voor de scholen, of in

functionaliteiten leidend moeten zijn

boekspots, maar zoals in de gehele provincie Utrecht een in
alle plaatsen aanwezige bibliotheek met alle voorzieningen.

Lokaal Montfoort hecht er belang aan dat onze scholen

Als de locatie voor een bibliotheek ziet Lokaal Montfoort

op de eerste plaats kwalitatief goed onderwijs bieden.

de Brede Vaart voor Linschoten en de oude locatie onder

Daarnaast weten we maar al te goed dat voor een
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vitaal platteland en de sociale cohesie in de kernen het
voortbestaan van een school van groot belang is. Door
de veranderende samenstelling van de bevolking (door
vergrijzing en krimp) daalt het aantal leerlingen geleidelijk.
Hierdoor moeten schoolbesturen keuzes maken uit
oogpunt van kwaliteit en kosten.
De gemeente heeft geen zeggenschap meer als een
school met sluiting wordt bedreigd. Maar aantasting van
de leefbaarheid in de kernen gaat ons wel zeer ter harte.
Lokaal Montfoort vindt het van groot belang om het
onderwijsaanbod van beide kernen vitaal te houden en de
samenhang in de kernen te bewaren.
7.4 Doelstellingen
•

Stimuleren uitstekend onderwijs in een veilige
omgeving en goede gebouwen.

•

Jongeren actief betrekken bij onderwijs dat op hen
gericht is.

•

Jongeren stimuleren om in verenigingsverband sport
of cultuur te beoefenen.

•

Op wijk- en dorps c.q. stadsniveau monitoren en
zorgdragen dat er voldoende voorzieningen en sociale
ontmoetingsplekken zijn of komen.

•

Aandacht voor voldoende openbaar onderwijs.

•

Passend onderwijs (kindgericht) pas invoeren als
scholen voldoende toegerust zijn.

•

Jeugdzorg op maat die ertoe doet, van zo min
mogelijke instanties (liefst één integrale aanpak met
een gezinsregisseur).
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8.0 SPORT, CULTUUR
EN RECREATIE

Dit in samenhang met de betrokken verenigingen en de
Stichting Libel. Uitgangspunt hierbij is dat de exploitatie
en zelfbeheer bij de Linschotense gemeenschap komt
te liggen. Lokaal Montfoort werkt graag mee aan

Verenigingen en vele vrijwilligers zorgen

een passende oplossing voor een bestuursvorm en

ervoor dat dagelijks vele Montfoorters en

verantwoordelijkheden

Linschotenaren sportief, kunstzinnig, cultureel
of recreatief bezig kunnen zijn. Met het

8.6 Historische verenigingen

geharmoniseerde subsidiebeleid is afgelopen

Zowel Montfoort als Linschoten hebben veel historie en

periode een keuze gemaakt die helaas ook tot

hebben beide veel actieve vrijwilligers, die geïnteresseerd

een flinke bezuiniging heeft geleid.

zijn in de lokale historie. Om in de toekomst elke inwoner
ook van de historie van beide kernen te kunnen laten

8.1 Recreatie en toerisme

genieten en het enthousiasme bij de vrijwilligers te

De initiatieven zelf zullen uit de samenleving moeten

behouden, ziet Lokaal Montfoort graag hiervoor een vaste

komen. We geven initiatieven vanuit de inwoners en

locatie in beide kernen.

de ondernemers de ruimte. Wij zijn ons bewust van het
spanningsveld tussen natuurontwikkeling en recreatie.

8.7 Multifunctionele accommodaties

Beide dienen op verantwoorde wijze in balans te zijn.

Lokaal Montfoort vindt dat de gemeente de behoefte

Campertoerisme groeit de laatste jaren enorm. Lokaal

aan voorzieningen op een flexibele, doeltreffende en

Montfoort stimuleert de groei van camperplaatsen met

doelmatige manier moet invullen. Hierbij wordt vooral

voorzieningen. Er dient een ambtelijk of bestuurlijk

gebruik gemaakt van multifunctionele accommodaties

aanjager/ promotor voor recreatie en toerisme aangesteld

en effectieve inzet van stimuleringsmaatregelen, zoals

te worden. Lokaal Montfoort wil dat de gemeente blijft

subsidies. Recreatie en natuurbeleving zijn belangrijk

bijdragen aan een gezamenlijke regiocampagne om de

voor een prettig woonklimaat en kunnen Montfoort voor

Lopikerwaard te promoten!

toeristen of dagjesmensen interessant maken. Een dagje
Montfoort met een educatief bezoek aan een kaas- of

8.2 Kwaliteit sportparken

zorgboerderij, een rondje fietsen of varen en daarna een

De sportparken in de gemeente zijn van een hoog niveau

gezellig terrasje pikken, Het kan, maar voorzieningen

dankzij de investeringen van gemeente en verenigingen.

moeten beter bekend worden en beter met elkaar

Lokaal Montfoort wil zoveel mogelijk zelfbeheer en

verbonden worden, door middel van het aanbieden van

exploitatie van accommodaties door sportstichtingen.

arrangementen door middenstand en horeca etc.

8.3 WSR (West Stichtse Ruiters)

8.8 Sport

Lokaal Montfoort wil al het mogelijke doen om de WSR zo

Al geruime tijd loopt het ledental van menige

snel mogelijk aan een nieuwe accommodatie te helpen.

sportvereniging terug. Verder wordt het aantrekken van
vrijwilligers steeds moeilijker. Hierdoor wordt het steeds

8.4 Zwembad

moeilijker om financieel en met een goede bemensing een

Het zwembad in Montfoort staat niet ter discussie. Het

sportvereniging overeind te houden. Als sportverenigingen

vervult een grote rol in de samenleving en voorziet in een

en –accommodaties willen samengaan, kan de gemeente

behoefte. Verdere bezuinigingen op het zwembad sluit

dit stimuleren door bijvoorbeeld eenmalige subsidies

Lokaal Montfoort uit. Wel verwachten wij dat het beleid

toe te kennen voor het opzetten van de gezamenlijke

door de Stichting om het zwembad zo efficiënt mogelijk

accommodatie, het verlenen van projectondersteuning en

te exploiteren wordt voortgezet. Nieuwe ideeën voor

het leveren van maatwerk. Het initiatief dient nadrukkelijk

energiebesparingen zullen worden bekeken.

vanuit de verenigingen zelf te komen.

Lokaal Montfoort is blij dat zo’n belangrijke voorziening als
het zwembad binnen de gemeente Montfoort behouden

Lokaal Montfoort ondersteunt de wens van verenigingen

blijft voor al de inwoners en watersportverenigingen.

om een Verklaring Omtrent Gedrag te vragen van
volwassenen die actief betrokken zijn bij de vereniging.

8.5 De Vaart

Lokaal Montfoort wil daarom een tegemoetkoming in de

Lokaal Montfoort vindt dat het zalencentrum de Vaart

kosten van de VOG-aanvraag invoeren. Iedere vereniging

zo snel mogelijk ontwikkeld moet worden als Dorpshuis.

met jeugdleden of met leden uit andere kwetsbare
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doelgroepen moet hier gebruik van kunnen maken. Het is
niet het enige middel om te voorkomen dat er ongewenste
situaties ontstaan, maar het draagt zeker bij aan de
preventie.
8.9 Doelstellingen
•

Accommodatie Beleid dat ruimte laat aan verenigingen. De gemeente trekt zich terug waar dit mogelijk is.
We gebruiken accommodaties en voorzieningen 		
flexibel, multifunctioneel en doelmatig.

•

Verbinden van recreatieve routes, meewerken aan
initiatieven in deze sector en stimuleren van Groene
Hart recreatie.

•

In ecologische zones en ontwikkelingsgebieden
wordt ruim baan gegeven aan de verschillende typen
recreatie en sport.

•

Het oprichten van een Cultuur web, komen tot een
volwaardig en kwalitatief goed aanbod van culturele opleidingen op gebied van muziek, literatuur,
beeldende en podiumkunsten onder anderen in
samenwerking met Woerden en andere gemeenten.

•

Meewerken aan de herontwikkeling van de Vaart als
Dorpshuis in Linschoten.

•

Medewerking aan nieuwe vestiging WSR.

•

Permanente locatie voor historische verenigingen.
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9.0 ECONOMIE

dat iets mogelijk wordt en niet welke regels zijn er die
het onmogelijk maken. Lokaal Montfoort gaat voor

De gemeente Montfoort maakt deel uit van

een goed ondernemersklimaat, door bijvoorbeeld

de regio Utrecht West. Dit gebied kenmerkt

samenwerking tussen en met ondernemers te stimuleren.

zich als agrarisch gebied maar ook door veel

Belangrijke gesprekspartners hierbij zijn MKB en

ondernemers die zich hiervan oudsher gevestigd

ondernemersverenigingen.

hebben en wereldwijd bekend zijn om denken werkkracht en geroemd worden voor

Voor het aankopen van producten en/of diensten t.b.v. van

duurzaamheid en innovaties, goede producten,

de gemeente, dient er een gemeentelijk inkoopbeleid te

mentaliteit en inventiviteit. De opdracht voor

komen waarbij de lokale bedrijven maximale kansen krijgen.

de gemeente is, in een snel veranderende
wereld, de positie van deze specifieke top-

Bij langdurige leegstand op bedrijventerreinen zijn wij

bedrijven te blijven beschermen en versterken.

voorstander van het inzetten van deze gebouwen en
terreinen ten behoeve van het genereren van duurzame

Deze bedrijven bestaan bij de gratie van de wereldhandel,

energie, door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen;

waardoor de interactie met de wereld van groot belang is

wel moet er gekeken worden naar het eigendomsrecht etc.

geworden. Voor Lokaal Montfoort is de ‘ketengedachte’
belangrijk: de hele keten van productie, innovatie,

Lokaal Montfoort steunt de inzet van de centrummanager

toelevering, handel, marketing en logistiek bij elkaar

bij nieuwe initiatieven voor evenementen in de binnenstad,

maakt Montfoort uniek in de wereld. Er moet ruimte zijn

het leefbaar houden van het centrum en het tegengaan

en blijven voor alle spelers binnen deze keten. ‘Excellent’

van leegstand.

beroepsonderwijs is hierbij van groot belang voor de
toekomst.

9.3 Agrarische bedrijven
Nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven zoals B&B,

9.1 Werkgelegenheid

workshops en kleinschalige recreatie moeten mogelijk

Om de concurrentiepositie te verdedigen heeft de industrie

zijn en blijven. LTO (Land- en Tuinbouworganisatie), is een

binnen Montfoort en Linschoten belang bij hoogwaardig

belangrijke gesprekspartner voor de gemeente. Lokaal

personeel. Met het gezicht naar buiten gericht wordt de

Montfoort ondersteunt de ontwikkelingen in het kader van

markt verbreed en zal de werkgelegenheid ten goede

voedsel, zoals streekproducten en korte keten.

komen. Lokaal Montfoort wil blijven strijden voor een

Genoemde nevenactiviteiten mogen niet leiden tot

aantrekkelijk vestigingsklimaat en het geven van een

aantasting van de centrale doelstelling (landbouw en

optimale medewerking aan bestaande industrie binnen

veeteelt) en open zichtlijnen van het agrarisch gebied.

onze gemeentegrenzen. Hoogwaardige bedrijven
trekken elkaar aan en versterken het niveau van de

9.4 Economische waarde van toerisme

werkgelegenheid in onze gemeente.

en recreatie
Recreatie en sport maken het leven prettig en gezond

9.2 Bedrijventerrein en winkelgebieden.

en ondersteunen onze economie. Het landschap binnen

De ondernemers in de gemeente Montfoort zijn van

onze gemeentegrenzen en omgeving leent zich uitstekend

grote betekenis voor de gemeenschap. Zij zorgen

voor waterrecreatie, fiets-, wandel- en ruiterpaden. Lokaal

voor werkgelegenheid en met hun maatschappelijke

Montfoort maakt zich sterk om de genoemde activitei-

betrokkenheid voor ondersteuning van maatschappelijke

ten te faciliteren. Naast de actieve beleving van recreatie

initiatieven. De gemeente dient hier oog voor te hebben.

is ook ontspanning belangrijk. In dit kader zijn winkels,

Dit betekent dat de gemeente deze ondernemers dient

uitgaansmogelijkheden, horeca(pleinen) en overnachtings-

te faciliteren daar waar nodig. Dit kan door te zorgen

mogelijkheden belangrijk en vergroten de aantrekkings-

voorgoed en bereikbare en ontsloten bedrijventerreinen.

kracht van Montfoort en helpen onze micro-economie.

Dit geldt ook voor de binnenstad van Montfoort.
Ook de bedrijvigheid op de lokale en bovenlokale
Verder dienen belemmerende regels tot een minimum

bedrijventerreinen is van wezenlijk belang voor onze

te worden beperkt. De gemeente moet investeren in

economie. Bedrijven moeten zo goed mogelijk gefaciliteerd

goed contact met de bedrijven. Het uitgangspunt bij

worden. Bedrijventerreinen moeten een hedendaagse

het bedrijfscontact dient te zijn: hoe kan ik zorgen

uitstraling hebben met alle gewenste faciliteiten om goed
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en concurrerend te kunnen blijven ondernemen zodat

9.7 Doelstellingen

Montfoort ook in de komende jaren nog steeds binnen

•

Opstellen van een Montfoort economische agenda

de provincie Utrecht als aantrekkelijk bedrijventerrein een

samen met ondernemers, gericht op projecten die

prominente plaats in blijft nemen.

Montfoort naar de toekomst toe sterker maken.
•

9.5 Verzorgingsniveau - Winkelbestand
beide kernen

Innovatie is de sleutel voor een bloeiende en welvarende toekomst.

•

In aanbestedingen binnen de wettelijke kaders in de

Beide kernen zijn wat betreft het winkelaanbod redelijk

selectie- en gunningscriteria meer aandacht geven

‘zelfvoorzienend’, maar de gemeente moet er wel voor

aan duurzaam inkopen en diensten dichtbij, bij voor-

waken dat het ook zo blijft en een actief beleid voeren.

keur binnen de regio. Geen zware geschiktheidseisen

Hiervoor dient een soepel en economisch verantwoord

en MKB-vriendelijker.

vestigingsbeleid in de binnenstad te zijn.

•

Voldoende werkgelegenheid in de directe omgeving

•

Beter faciliteren van ondernemers in de recreatie,
horeca- en detailhandelssector.

zorgt voor behoud van de leefbaarheid in beide kernen
van de gemeente, een gezonde leeftijdsopbouw van de
bevolking, behoud van het winkelbestand en continuïteit

Blijven inzetten op de vestiging van bedrijven,
investeringszones en ondernemersfonds.

•

Binnenstad als verblijfsgebied aantrekkelijker maken
door het uitvoeren van projecten

voor verenigingen (voldoende jonge aanwas). Dus
voorkom leegstand.
9.6 Vrijwilligersleven in Montfoort
Ten slotte is het vrijwilligersleven in Montfoort een aparte
‘sociaaleconomische’ motor geworden. Deze dient waar
mogelijk ondersteund te worden, door faciliteiten en
kennis beschikbaar te stellen.
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10.0 FINANCIËN

het energielabel. Verder hebben industriële activiteiten
die hun productieprocessen op duurzaamheid baseren,

De afgelopen drie jaar hebben zich gekenmerkt

de voorkeur bij het scheppen van werkgelegenheid

door desastreus beleid. Een miljoenentekort

in Montfoort. Duurzaamheid, milieu en specifiek het

van 2,8 miljoen door de samenwerking met

terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen zijn

IJsselstein. De ruimtelijke ordeningstaken

thema’s bij nieuw beleid, in het bijzonder bij bouwen,

die zijn belegd bij de Omgevingsdienst waar

accommodatiebeleid, straatverlichting, subsidiebeleid en

inmiddels ook voor de gemeente een aanzienlijk

het inkoopbeleid.

tekort van honderdduizenden euro’s is ontstaan
terwijl de kwaliteit van de dienstverlening

10.5 Zakelijk en sober financieel beleid

niet is verbeterd. Sterker nog die is aanzienlijk

Lokaal Montfoort staat voor een zakelijk en sober, maar

verslechterd.

tegelijkertijd ook een rechtvaardig en sociaal financieel
beleid. Smijt geen geld over de balk, hef zo min mogelijk

10.1 Begroting 2018 en verder

soorten belasting, laat belastingen ten hoogste stijgen

Een teken aan de wand is ook de begroting 2018 die

met het prijsindexcijfer en maak leges zoveel mogelijk

niet sluitend is. Daarmee wordt een bedenkelijke erfenis

kostendekkend.Werk samen met het bedrijfsleven voor

neergelegd voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe

win-win investeringen en zoek naar extra geldbronnen bij

college. Het trekt een zware wissel op de plannen voor

hogere overheden. Door Rijks bezuinigingen zal de uitkering

de komende jaren. Desondanks zijn wij bereid om die

uit het gemeentefonds nauwelijks stijgen. Dit vraagt om een

handschoen op te nemen en die enorme inspanning die

duidelijke toekomstvisie en praktisch handelen.

dat vergt te leveren om Montfoort terug te brengen naar
de juiste koers en dat is de koers van Lokaal Montfoort.

Lokaal Montfoort staat voor een duidelijke koers die de
basis biedt voor een daadkrachtig bestuur, dat ook in

10.2 Financiële paragrafen

de uitvoering weet door te pakken. Daarbij hoort het

Lokaal Montfoort heeft als belangrijk uitgangspunt dat de

besef dat de gemeente niet in staat is alle individuele en

financiële paragraaf meeweegt bij alles wat we doen. Vaste

maatschappelijke problemen (zelfstandig) op te lossen. We

taken moet de gemeente uit eigen middelen bekostigen.

doen daarvoor een beroep op ieders verantwoordelijkheid

Bij projecten kijken we niet alleen naar de portemonnee

of het nu inwoners, verenigingen, instellingen of

van de gemeente, maar vooral hoe inwoners, bedrijven

ondernemers zijn. Lokaal Montfoort vindt dat de gemeente

en instellingen een bijdrage kunnen leveren aan het zo

dan ook zelf moet durven loslaten en het initiatief aan

efficiënt mogelijk realiseren daarvan.

anderen moet durven geven en terughoudend zijn in het
stellen van regels om alsnog invloed uit te oefenen. Lokaal

10.3 Subsidiebeleid

Montfoort vindt dat de gemeente altijd de helpende hand

Er moeten in de komende raadsperiode keuzes gemaakt

moet bieden en een vangnet moet vormen voor inwoners,

worden om het subsidiebeleid van de twee huidige kernen

die door het ijs dreigen te zakken en dus hulp behoeven.

te harmoniseren. Lokaal Montfoort vindt dat subsidies reëel
en eerlijk verdeeld dienen te worden over de kernen, de

Lokaal Montfoort staat voor een gezond en solide

wijken, de verenigingen en de accommodaties. Daarnaast

financieel beleid met een structureel sluitende begroting.

moet bij de harmonisatie van het subsidiebeleid ook volop

Dat betekent dat alle uitgaven moeten passen binnen

ruimte aanwezig zijn om daar waar nodig lokaal maatwerk

de financiële kaders en dat er een verantwoorde balans

toe te kunnen passen. Dat laatste vraagt om daadwerkelijk

ontstaat tussen investeren en bezuinigen. Het uitgangspunt

bestuurlijk lef. De verordening dient te worden aangepast

hierbij is: geld volgt beleid! En niet andersom.

in 2018. Die moet ook toepasbaar zijn op gemeente

Met een structureel sluitende begroting is het mogelijk

overschrijdende aanvragen. Zoals bijvoorbeeld Stichting

om in financieel opzicht scherp aan de wind te zeilen. Het

Veteranen Lopikerwaard

overeind houden van allerlei potjes (bestemmingsreserves
e.d.) is dan niet meer aan de orde. Geld onnodig

10.4 Bouwleges

reserveren is uit den boze. De gemeente dient zich niet

Lokaal Montfoort vindt dat gemeentelijke bouwleges

op te stellen als spaarbank. Lokaal Montfoort vindt dat

niet meer mogen kosten dan de door de gemeente

geld besteedt dient te worden om (nieuw gewenst) beleid

werkelijk gemaakte kosten en dat deze bij nieuwbouw

mogelijk te maken. Dit is in de toekomst van belang voor

gedifferentieerd kunnen worden opgelegd afhankelijk van

onze inwoners!
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In de komende raadsperiode dienen alle gemeentelijke
regelingen, belastingen, verordeningen, beleid e.d.
zodanig geharmoniseerd te worden dat het zo neutraal
mogelijk uitpakt voor onze inwoners en dat alle overbodige
regelgeving proactief geschrapt wordt.
10.6 Doelstellingen
•

Geen verdere stijging van gemeentelijke belastingen
met meer dan het inflatiepercentage.

•

Voor leges (met uitzondering van de begrafenisrechten) geldt de eis van kostendekkend te zijn. Bezien
moet worden of tarieven de komende jaren worden
bevroren of zelfs verlaagd kunnen worden door te
sturen op doelmatigheid.

•

De Bedrijven Investeringszones of een ondernemersfonds zijn goede voorbeelden van maatwerk voor
bepaalde groepen bedrijven(terreinen). Geen generieke heffingen of leges, maar maatwerk aanbieden
voor wie dat wenst

•

Het gemeentelijke vastgoed wordt verkocht als het
geen rendement oplevert. Het accommodatiebeleid
zal gericht moeten zijn op zoveel mogelijk zelfbeheer.

•

Grondbeleid dient permanent bekeken te worden op
basis van actuele marktontwikkelingen en beleidsdoelstellingen.
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11.0 BESTUUR EN
BEDRIJFSVOERING
Regels moeten in duidelijke en begrijpelijke

en professionele gemeente waar Montfoorters en
Linschotenaren trots op kunnen zijn.
11.4 Doelstellingen
•

Mensen die een beroep doen op gemeentelijke

taal worden uitgelegd en met menselijke maat

instanties kunnen erop rekenen dat hun vragen en

worden uitgevoerd. In de afgelopen periode is

problemen met menselijke maat worden behandeld.

de dienstverlening van de gemeente aanzienlijk

Wie vaak bij de gemeente aanklopt, krijgt een vast

achteruitgegaan. De manier waarop het zittende
college in de afgelopen periode met de UW

aanspreekpunt.
•

Samenwerking is omgegaan getuigt niet van
inzicht laat staan van een correcte uitvoering.

Internet vormt het voorkeurskanaal, maar wie wil kan
gebruik blijven maken van telefoon, balie of post.

•

Burgers krijgen voldoende ruimte. Voorbereidingen

De afloop is bekend en kent uitsluitend

gebeuren in goed samenspel met belanghebbenden

verliezers. Lokaal Montfoort wil weer terug

en belangengroeperingen.

naar “baas in eigen gemeente”.

•

Er wordt bezien welke kerntaken de gemeente zelf
uit gaat voeren en welke taken elders ondergebracht

11.1 Kernen
Net als bij de verenigingen moet er voor de kernen één

kunnen worden.
•

De gemeentelijke organisatiestructuur wordt eenvou-

vast ambtelijk aanspreekpunt komen bij de gemeente.

diger en platter en sluit beter aan op de vraag van

Deze ambtenaar heeft een intermediaire of bemiddelende

de klant. Dienstbaar, communicatief, transparant,

functie als het gaat om de behandeling van verzoeken,

betrouwbaar, vertrouwenwekkend en respectvol zijn

vergunningen, subsidies, etc. naar de verschillende

sleutelwoorden. De sturing richt zich op de eigen

behandelende ambtenaren. Dit wordt gezien als

cultuur en op haalbare ambities, gemaakte afspraken

één samenhangend onderwerp en dient bestuurlijk

over doelen en resultaten. Een duidelijk, transparant

ondergebracht te worden bij één verantwoordelijke

toetsingskader maakt hiervan deel uit. Zwakke

wethouder.

schakels worden tijdig versterkt of vervangen.
•

11.2 Wijkraden

eigen’ cultuur met een klein team van professionele

Lokaal Montfoort wil dat in wijken waar nog geen
wijkraden zijn, gestimuleerd wordt om een dergelijke

De ondersteuning is gericht op de sturing op ‘de
ambtenaren en dienstverlenende organisaties.

•

Inzetten op het omzetten van de huidige bestuurs-

raad op te richten. Dat gebeurt op initiatief van de wijk

vorm naar een meer bij onze gemeente passende en

zelf, maar kan door de gemeente gestimuleerd worden

op de toekomst gerichte structuur.

door hiervoor subsidie beschikbaar te stellen waarmee
de opstartkosten kunnen worden vergoed. De inwoners
van de wijk en de wijkraad bepalen dan in overleg met de
gemeente hun doelstellingen.
11.3 Zaken op orde
De zaken zijn niet op orde. Er wordt op dit moment
niet doeltreffend, doelmatig en transparant gewerkt.
Montfoort is altijd een gemeente geweest met korte lijnen
tussen inwoners en bestuur. Door de samenwerking met
IJsselstein is niet alleen de dienstverlening maar ook de
inwoner op afstand gezet. Dit is ten koste gegaan van de
leefbaarheid, interne samenwerking binnen de gemeente
en de cohesie van onze leefgemeenschap. Er is veel voor
verbetering vatbaar. Met de doorgevoerde aanzienlijke
bezuinigingen van het rijk zullen we met minder geld
meer moeten presteren. Wij willen werken aan een kleine
efficiënte hoogwaardige zelfstandige eigen organisatie.
Lokaal Montfoort staat voor een compacte, eigentijdse
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www.lokaalmontfoort.nl • secretariaat@lokaalmontfoort.nl
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