
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma  
 

VVD  
Koggenland 
 

2018-2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                           

Koggenlandse VVD kiest voor doen ! 
 
 
 
Verkiezingsprogramma Gemeenteraad 2018 – 2022 
 
 
Hartelijk welkom bij de VVD in Koggenland. 
Op 21 maart is het weer zover, dan mogen we weer naar de stembus. Dit 
keer voor de gemeenteraadsverkiezingen, het gaat dus over de lokale 
politiek, over waar u en ik dagelijks tegen aan lopen. 
 
VVD Koggenland is een lokale partij die ook landelijk regeert. Wij maken in 
Koggenland zodoende gebruik van het landelijke netwerk en de knowhow 
maar we maken ons, echter zonder ‘last of druk’ van dat landelijke netwerk 
met een zelfstandig Koggenlands liberaal team, sterk voor ons eigen 
Koggenland!  Daarnaast hebben we ons als regio Westfriesland 
georganiseerd. Voor bovenlokale onderwerpen hebben we een aparte 
programma (kijk op onze website). Onze 23 kandidaten wonen allen in 
Koggenland en hebben hart voor onze dorpen.  
 
U gaat toch stemmen ? En u stemt toch ook nu weer VVD ? Bij de landelijke 
verkiezingen (2012 en 2017) was de VVD in Koggenland de grootste partij. 
Dat wilt u lokaal toch ook ? Wij wel ! 
In dit programma leest u wat ons team de komende jaren wil realiseren. 
Kunt u niet zelf gaan stemmen ? Machtig dan een ander, maar laat uw stem 
voor de VVD niet verloren gaan. 
 
 
            Hartelijke groet, 
           Namens het team van VVD Koggenland 
           Caroline van de Pol 

 

 

 

 



 

 
Algemeen: 
De liberale waarden * vrijheid *verantwoordelijkheid *verdraagzaamheid 
*gelijkheid *sociale rechtvaardigheid zijn van groot belang. 
VVD Koggenland vertaalt de liberale waarden naar het lokale beleid. 
 
Koggenland is een overwegend agrarische gemeente. De VVD kiest duidelijk 
voor behoud van het open en landelijke karakter van onze gemeente, we 
zijn en blijven een plattelandsgemeente. 
Maar er moet wel aandacht zijn voor (regionale) ontwikkelingen, stilstand is 
achteruitgang. 
 
VVD Koggenland kiest voor een ruimhartig beleid op het gebied van 
vergunningverlening. Een ruimhartig beleid bij vrijkomende agrarische 
bebouwing. Soepel en snel bij het toekennen van WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) voorzieningen. Maar een streng beleid bij 
het toekennen van uitkeringen. Tevens zijn we groot voorstander van het 
vragen van een ’tegenprestatie’ bij een bijstandsuitkering.  
 
WMO en Jeugdzorg zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. VVD 
Koggenland wil investeren in vitale gemeenschappen. In hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn. 
 
Ook moet er aandacht zijn voor duurzaamheid. De plannen moeten echter 
realistisch zijn en passen bij de schaal van Koggenland. 
 
En natuurlijk gaan we mee in de ‘vaart der volken’ en gaan we ons uiterste 
best doen om te zorgen dat in 2018 het glasvezelnet, wat supersnel internet 
voor al onze inwoners en bedrijven betekent, gerealiseerd wordt.  

 
Het lokale én regionale verkiezingsprogramma, standpunten en actualiteiten 
kunt u vinden op onze website: 
https://koggenland.vvd.nl/  
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Adviseren of Handhaven?   
 
Koggenland staat bekend als een 
‘strenge’ gemeente. Heeft u een 
vergunning nodig om uw huis of bedrijf 
te verbouwen dan is er een woud aan 
regels en voorschriften waar u aan moet 
voldoen. 
Dat moet anders! VVD Koggenland wil 
dat de gemeente meedenkt met de vergunningaanvrager, kijkt hoe het wel 
kan, zoekt naar kansen en denkt in mogelijkheden. En als een plan echt niet 
kan, dan is er snel duidelijkheid.  
De ‘handhaver’ moet ‘adviseur’ worden.  
 
 
Afval 
 
De HVC moet zich richten op zijn primaire taak: afval inzamelen en 
verwerken. Het ophalen aan huis van grof vuil moet (beperkt) mogelijk 
blijven zonder er extra voor te betalen. Het wegbrengen van grof vuil naar 
het depot in Obdam willen we stimuleren door ruimere openingstijden te 
hanteren (op zaterdag open tot 17.00 uur). VVD Koggenland stelt het zelfs 
anders: de tarieven zullen de komende jaren met 20% moeten dalen. 
 
 
Agrarische ondernemers 
 
De agrarische sector is een belangrijke pijler van onze lokale economie.  
Waar gewenst moet gewerkt worden aan ontwikkelruimte voor deze 
bedrijven en ook nevenactiviteiten, zoals verkoop aan huis of een B&B, 
moeten mogelijk zijn. Producten uit de regio worden al gepromoot, maar 
daar liggen nog volop kansen. Een ruimhartig beleid voor vrijkomende 
agrarische bebouwing is nodig. 
 
 
 
 
 



 

 
Cultuur 
 
Vrijwel alle Koggenlandse dorpen hebben hun 
eigen culturele activiteiten, van muzikale 
wandeling tot kunstwandeling, van optredens 
van de lokale muziekvereniging tot 
voorstellingen in kerken. 
VVD Koggenland ziet graag nog extra activiteiten:  
• we willen graag dat het oude raadhuis in Obdam een culturele 
 bestemming krijgt 
• stimuleren muziekles voor basisschool leerlingen 
• muzikale optredens (jong talent) in het kerkje in Ursem 
• deelname aan open monumentendag 
• behoud van monumentale kerkgebouwen 
 
 
 
Dienstverlening 

 
Op het gebied van dienstverlening door de 
gemeente is VVD Koggenland voorstander 
van werken op afspraak, ook buiten de 
reguliere openingstijden, bijvoorbeeld de 
vrijdagmiddag, zaterdagmorgen of twee 
dagen tot 19.30 uur. Ook het thuisbezorgen 
van reisdocumenten willen we voortzetten 
en uitbreiden. Een goede digitale 
dienstverlening moet prioriteit krijgen. 
 
 
 
 
 
 

 
 



                           
 
 
 
Duurzaamheid 
 
Wat VVD Koggenland betreft hoort 
duurzaamheid geen apart hoofdstuk in ons 
verkiezingsprogramma te zijn, moet het 
geen apart speerpunt zijn voor de 
komende jaren, maar moet duurzaamheid 
een integraal onderdeel uit gaan maken 
van onze manier van wonen, werken en 
recreëren. 
Een nieuwe brede school in Avenhorn/ De 
Goorn: duurzaam bouwen, nieuwe woningen: duurzaam bouwen, nieuwe 
straatverlichting: duurzaam, kortom, duurzaamheid niet als speerpunt, maar 
als logisch aandachtspunt binnen ons leven. 
 
Nieuwbouwwijken moeten met ‘nul op de meter’ – dus gasloos – worden 
ontwikkeld, zodat we voorsorteren op de gasloze maatschappij, een ambitie 
die in 2050 moet zijn gerealiseerd.  
 
Ook pleit de VVD ervoor dat duurzaamheid niet langer synoniem is aan 
subsidieverlening.  
Ons motto:   
Doe je het niet voor het milieu, dan doe je het maar voor je portemonnee.  
En doe je het niet voor je portemonnee, dan doe je het maar voor het 
milieu. 
 
VVD Koggenland wil ondernemers stimuleren om daken van bedrijfspanden 
en stallen te benutten voor het opwekken van duurzame energie. Een 
collectieve investeringsmogelijkheid voor de Koggenlanders vergroot de 
saamhorigheid en bereidheid om deel te nemen aan de energietransitie. 
Samen instaan voor een energie neutrale gemeente 
 
 
 
 



 

 
 
 
Financiën 
 

Een krachtige en vitale gemeente heeft het 
huishoudboekje op orde. Een goede 
financiële positie is dé voorwaarde voor 
nieuwe plannen. Mede namens de VVD zijn 
de financiën van Koggenland op orde. Het 
financiële fundament ‘staat als een huis’.  

 
De VVD blijft inzetten op: 
• Woningwaarde omhoog, dan het percentage OZB omlaag (te betalen 
 bedrag blijft dan gelijk) 
• Belastingen en heffingen zo laag als mogelijk 
• Leges kostendekkend 
• Een kleine en zuinige gemeentelijke overheid 
 
 
Integratie 
 
Jaarlijks krijgt Koggenland van de Rijksoverheid de taak (plicht) een aantal 
vergunninghouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) te huisvesten. Wij 
willen, om een optimale integratie te stimuleren, deze nieuwkomers 
verspreid over de gehele gemeente huisvesten (dus geen concentratie in 
kernen of straten). VVD Koggenland meent dat dit verder moet gaan dan 
huisvesten: opnemen in onze maatschappij, 
dat wil zeggen dat we moeten inzetten op hulp 
bij het leren van onze taal en bij het vinden 
van (vrijwilligers)werk. 
 
 
 
 
 
 



                           
 
 
Jeugd:  
 
VVD Koggenland zet zich in voor gezonde jeugd. Dat start al bij voldoende 
consultatiebureaus in Koggenland. Daarna moet de opvang van peuters (in 
peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf) goed georganiseerd zijn, voor 
eenieder betaalbaar én kwalitatief op orde zijn. 
De volgende stap is goed basisonderwijs in een gezonde leeromgeving. Ook 
de voor- en naschoolse opvang moet daarbij aansluiten.  
De bouw van een Brede School in Avenhorn/De Goorn met buurthuisfunctie 
moet zo spoedig mogelijk starten, geen uitstel meer! Gezond opgroeien 
betekent ook voldoende sporten en voldoende buiten kunnen spelen. 
Ook moet er meer aandacht komen tegen het handelen in en gebruiken van 
drugs. 
 
 
Ondernemen 
 
VVD Koggenland is voorstander van ondernemingsvrijheid. Agrariërs, ZZP’ers 
en het MKB zijn onze ondernemers, zij zorgen voor banen en bieden 
faciliteiten zodat we prettig wonen en leven in Koggenland. 
Ondernemers moeten geen hinder ondervinden van regelgeving. Met de 
bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet 
handhaafbare regels om die te schrappen.  
 
Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente 
ondernemers het beste te doen. We moeten daarom zorgen voor een goede 
en veilige omgeving waar ondernemers zich graag vestigen. 
Bedrijventerreinen en de infrastructuur voor ondernemers in het 
buitengebied moeten voldoen aan de eisen die eigenlijk gemeengoed zijn, 
bereikbaarheid (zowel digitaal -snel internet- als fysiek  
-parkeergelegenheid en toegankelijkheid-) is een prioriteit. 
 
De gemeente moet in overleg met de ondernemers in de winkelgebieden 
om deze winkelgebieden aantrekkelijk te maken voor nieuwe winkeliers, 
zodat het aanbod verbreed kan worden.  
 



 

 
In Koggenland willen we vitale, levendige bedrijventerreinen. Uitbreiding 
van bedrijventerreinen alleen aansluitend aan bestaande terreinen (Ursem, 
De Goorn/Avenhorn, Obdam). 
 
Lokale en regionale ondernemers moeten daar waar mogelijk voorrang 
hebben bij aankopen of het betrekken van diensten door de gemeente. Het 
lokaal inkoopbeleid waar de VVD zich de afgelopen jaren al sterk voor 
gemaakt heeft, moet verder worden verbeterd. 
 
Concreet:  
• Weg met overvloed aan regelgeving 
• Verbeteren van digitale en fysieke 
 bereikbaarheid 
• Winkelaanbod verbreden 
• Ondernemers als voortrekkers in de 
 energietransitie (zie  ‘Duurzaamheid’) 
 
 
Openbaar groen 
 
Het huidige onderhoudsniveau van het openbaar groen willen wij 
verbeteren. Een goede onkruidbestrijding is noodzakelijk. 
Een upgrade van het onderhoudsniveau van de bermen langs de ‘gangbare’ 
toegangswegen naar onze dorpen én onze dorpslinten is meer dan wenselijk 
(het maakt de weg overzichtelijker, veiliger en fraaier). Vaker maaien dus! 
 
 
Recreatie 
 
VVD Koggenland wil het wandel- en fietsroutenetwerk verder uitbreiden. 
Met name de boerenlandpaden zijn voor wandelaars aantrekkelijk. 
Daarnaast moeten we een visie ontwikkelen op waterrecreatie: zoals 
doorvaarhoogten van bruggen en duikers, uitbreiding routes met wel/geen 
overhaal.  
Wij pleiten voor goede recreatieterreinen met veilig zwemwater. 
 



                           
 
Sport 
 
De trend dat sportclubs minder leden hebben is landelijk. Ook onze 
inwoners sporten steeds meer in de buitenruimte (wandelen, joggen, 
fietsen) of kiezen voor een individuele sport (sportschool) in plaats voor 
lidmaatschap van een vereniging. 
VVD Koggenland wil zich inzetten voor het behoud van onze sportclubs. Dat 
willen we doen door verbindingen te maken. Een wandelclub kan gebruik 
maken de faciliteiten van een tennisclub, gymverenigingen kunnen wellicht 
van elkaar leren en sportvelden kunnen ook door andere clubs gebruikt 
worden.  
Wij zijn voor het blijvend stimuleren en subsidiëren van de sportende jeugd. 
Ook het deels subsidiëren van (ver)bouw van accommodaties is volgens ons 
een taak van de gemeente. 
VVD Koggenland is voorstander van het jaarlijks 
aanbieden van een maand lang gratis sport bij de 
lokale verenigingen voor alle jeugd. (Jaarlijks in 
september) 
VVD Koggenland is voorstander van het ontwikkelen 
van veilige wandelrondjes dmv het vergroten van het 
aantal trottoirs. 
 
 
Veiligheid 
 
VVD Koggenland wil dat iedereen in onze gemeente zich veilig voelt én ook 
veilig is. Op straat, op school en in huis. Wij willen dat de politie zich richt op 
het échte politiewerk: de veiligheid op straat. Ook de Boa’s (Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar) kunnen hier aan bijdragen. Overlast door 
bijvoorbeeld jeugdgroepen moet worden aangepakt.  
VVD Koggenland wil ook veilige wegen en voldoende aandacht voor fietsers.  
Voor de fietstunnels onder de N23 willen we camerabewaking. 
Fraude is diefstal, welke wij hard en doeltreffend willen bestrijden. 
Hulpverleners verdienen respect voor de belangrijke rol die zij hebben in 
onze samenleving. Wij staan vierkant achter hen. Wij accepteren absoluut 
geen geweld, agressie en intimidatie.  
Van onze hulpverleners en medewerkers blijf je af. 



 

 
 
Verkeer 
 

Het onderhoudsniveau van de 
Koggenlandse wegen is ruim voldoende. 
De komende jaren wil VVD Koggenland de 
wegen die nu nog onder beheer van het 
waterschap vallen tot Koggenland laten 
behoren, daar hoort dan het Koggenlandse 
kwaliteitsniveau bij. 

Het treinstation is Obdam is voor ons belangrijk. Het reguliere openbaar 
vervoer is voldoende. We willen echter dat de kleinere dorpen, zoals 
Hensbroek en Spierdijk, wel bereikbaar blijven met betaalbaar, openbaar 
vervoer. Mocht de provincie, ondanks lokaal verzet, besluiten dat dit 
wegvalt, dan zet VVD Koggenland zich in voor de organisatie van een 
alternatief.  
 
 
Regionale ontwikkelingen: 
 
In Koggenland hebben we nauwelijks overlast van vliegverkeer rondom 
Schiphol. Vliegveld Lelystad is in ontwikkeling, we zien dat als een kans en 
volgen, met een regionaal team, de ontwikkelingen met betrekking tot 
mogelijke overlast nauwgezet. 
VVD Koggenland spant zich in, samen met VVD afdeling Westfriesland, voor 
een filevrije A7, met name de avondspits tussen Purmerend en Hoorn moet 
opgelost worden. 
Regionale mogelijkheden voor een lokale 
VVD. Graag benadrukken we de 
speerpunten uit ons regionale 
programma. 
 
 
 
 
 



                           
 
 
Werk en Inkomen 
 
VVD Koggenland vindt dat de beste hulp, die je iemand die geen werk heeft 
kunt bieden, de kans op een baan is. En niet het verstrekken van een 
uitkering.  Wij zijn voor werken naar vermogen. Alle inspanning moet zijn 
gericht op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Daarom wil VVD Koggenland de 
komende jaren stevig inzetten op re-integratie. Gebruikmaken van 
bestaande ‘instrumenten’ zoals loonkostensubsidie en werken met behoud 
van uitkering.  
Tevens zal van eenieder die een uitkering ontvangt en die niet deelneemt 
aan een re-integratietraject een passende tegenprestatie worden gevraagd. 
Voor werkenden en niet-werkenden met een laag inkomen is er Bijzondere 
Bijstand. VVD Koggenland is tegen het ambtshalve toekennen van financiële 
extra’s .  
Hier geldt: we zijn voorstander van 
‘regelarm’: niet iedereen hetzelfde 
geven omdat de regels dat 
voorschrijven, maar een passende 
oplossing  bieden voor iedere 
inwoner die dat nodig heeft. 
 
 
WMO 
 
Gezondheid is een groot goed. Goede zorg is belangrijk om bijvoorbeeld 
langer thuis te kunnen blijven wonen. De WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning) biedt mogelijkheden om als gemeente maatwerk te kunnen 
leveren: 
Laten we van Koggenland de eerste regelarme gemeente van Nederland 
maken voor WMO,  jeugd, participatie en passend onderwijs. Ook hier: niet 
iedereen hetzelfde geven omdat de regels dat voorschrijven, maar passende 
oplossingen bieden voor iedere inwoner die dat nodig heeft. 
  
 
 
 



 

 
 
 
VVD Koggenland wil investeren in een vitaal Koggenland. In hoogwaardige, 
toegankelijke en betaalbare zorg. We willen dit bereiken middels het ‘Triple 
Aim’ concept:  
 
1) Het verbeteren van de 
 ervaren kwaliteit van zorg 
2) Het verbeteren van de 
 gezondheid van onze 
 inwoners 
3) Het verlagen van de kosten  
 
Langer thuis blijven wonen? VVD 
Koggenland wil mantelzorgers 
stimuleren en ondersteunen en in de 
buurt ‘zorg op maat’ bieden. We bouwen meer levensloop bestendige 
woningen en koppelen daar alle moderne voorzieningen aan, denk aan Zorg 
ICT voor snel contact met zorgaanbieders of het mogelijk maken van een 
Zorg Au Pair. 
 
 
Wonen 
 
VVD Koggenland is voor het bevorderen van eigen woningbezit: In elk dorp 
moeten er voldoende koopwoningen zijn voor starters en gezinnen, maar 
ook voor ouderen.  
De gemeente moet starters ondersteunen door het aanbieden van 
startersleningen. 
Het woningbouwbeleid moet worden afgestemd op de actuele vraag van 
woningzoekenden: maatwerk en keuzevrijheid bij de bouw van 
koopwoningen en woningen in de vrije huursector staan voorop.  
Collectief- Particulier-Opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen 
moet de gemeente stimuleren en ondersteunen. 
 
 



                           
 
 
 
 
Ook bij het verbouwen van woningen 
moet de gemeente dienstbaar zijn: 
inwoners moeten eenvoudig en snel 
weten welke mogelijkheden zij hebben. De 
welstandscommissie moet worden 
afgeschaft. 
Ons eigen woningbedrijf moet ook de 
keuze maken voor diversiteit in huurwoningen: groot en klein, sociale huur 
en vrije sector. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Onze dorpen   
 
Koggenland bestaat uit verschillende dorpen. Elk dorp heeft zijn eigen 
identiteit, zijn eigen verenigingen én zijn eigen belangen. 
VVD Koggenland heeft een wensenlijst voor vrijwel al onze dorpen, 
variërend van kleinschalige woningbouw tot recreatie en tot behoud van 
een kleine dorpsschool. 
 
 
Avenhorn / De Goorn 
• Brede School inclusief goede voor- na schoolse opvang en 
 dorpshuisfunctie 
• Waterspeeltuin in de haven 
• Consultatiebureau 
• Uitbreiding vaarwegen 
• Breed winkelaanbod Vijverhof 
 
 
 
Grosthuizen 
• Behoud basisschool 
• Uitbreiding Buutschoterpad  
• Uitbreiding vaarwegen 
 
 
Obdam 
• Behoud station 
• Sportdorp van Koggenland intensiveren 
• Culturele bestemming oude raadhuis 
• Natuurspeeltuin 
• Mountainbikeparcours 
• Uitbreiding bedrijventerrein 
 
 



                           
 
 
 
Berkhout 
• Ontwikkeling dorpsplein 
• Pinautomaat 
• Speelvoorzieningen onderhouden en vernieuwen 
• Uitbreiding vaarwegen 
• Overzichtelijkheid en veiligheid rondom verkeerslingers verbeteren 
 
 
Bobeldijk: 
• Verkeersveiligheid voor (schoolgaande) fietsers vergroten (rood 
 asfalt/fietsstroken?) 
• (Hard rijdend) sluipverkeer verminderen 
• Aanleg van een boteninlaat 
 
 
Ursem 
• Goed zwemwater Ursemmerplas 
• Behoud peuteropvang 
• Pinautomaat 
• IJsbaan 
• Natuurspeeltuin 
• Dorpshuis 
• Trottoir rondje Gors voltooien op de dijk 
 
 
Rustenburg 
• Blijvend bemannen van de sluis 
• Onderhoud wegdek en veilige fietsstroken 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Zuidermeer 
• Openhouden van de basisschool  
• Aanpakken wegenonderhoud 
• Sportvelden up to date houden 
 
 
Scharwoude 
• Watersport- en recreatiemogelijkheden Markermeer 
• Snelheid begrenzende maatregelen nemen 
 
 
Spierdijk 
• Betaalbare starterswoningen ontwikkelen 
• Woningbouw locatie Spierland snel opstarten 
• Pinautomaat 
 
 
Wogmeer 
• Aantal verkeersbewegingen van zwaar verkeer inperken 
• Opwaarderen wandelnetwerk 
 
 
Hensbroek 
• Behoud van peuteropvang  
• Pinautomaat in het dorp 

 Bouwen naar behoefte 
 
 
Oudendijk 
• Uitbreiden wandelnetwerk 
• Stimuleren culturele activiteiten 
• Aandacht veilige wegen 
 
 
 



                           
 

Onze kandidaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Caroline van de Pol   13. Willem van der Heide 
2. Jeroen Schilder   14. Jan Zwagerman 
3. Rosalien van Dolder   15. Arie Helder 
4. Tim Ursem    16. André Bouwens 
5. Bart Krijnen    17. Karin Oudhuis 
6. Jack Stroomer    18. Edwin Burggraaf 
7. Wouter Fakkeldij   19. Paul Wemer 
8. Jeroen van der Noordaa  20. Corné van Diepen 
9. Astrid Gebe    21. Sikko van Katwijk 
10. Lourens Schuijtemaker  22. Barbara Stoelhorst 
11. Ronald Olij    23. Cees Dekker 
12. Gino Obdam

  



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

            

     https://vvdkoggenland.nl 
   
 
 
     vvdkoggenland@hotmail.com 
     Gouwkamp 2 
     1647 BP Berkhout 
 

  

     @VVDKoggenland 
 
 
 
     @VVDKoggenland 
 
 
 


