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INLEIDING
Het verscHIl blIjven maken, ook In De bIlt
De afgelopen jaren heeft GroenLinks in en met het College van Burgemeester en Wethouders stappen gezet. We zijn er trots op dat we met onze wethouder een belangrijke
bijdrage hebben kunnen leveren onder meer op het terrein van zorg en welzijn en op het
punt van duurzaamheid. Onze bijdrage maakte vaak het verschil.
Zo kwam er op initiatief van GroenLinks een Bilts Energie Akkoord, waarin gemeente,
bedrijven en maatschappelijke organisaties samen afspraken maakten om te werken aan
een energieneutrale gemeente in 2030. Vooruitlopend daarop zijn al verschillende concrete
resultaten geboekt: het zonnepark bij de rioolwaterzuivering, Nul op de Meter bij enkele flats
van de SSW en het installeren van laadpalen voor elektrische auto’s. Daarnaast is het streven
om een circulaire economie (een kringloopeconomie) tot stand te brengen, een speerpunt
van de gemeente geworden. Ook op het terrein van de ruimtelijke ordening (bouwen in de
kernen en niet in het groen) en de zorg (blijvend beschikbaar voor de meest kwetsbaren)
heeft GroenLinks het nodige weten te bereiken.
Maar GroenLinks wil meer. Met een groeiende economie kunnen we investeren in de overgang naar een duurzame manier van werken, wonen en samen leven. Wij staan voor verandering en voor een nieuwe manier van politiek bedrijven. Voor een politiek waarin niet
de winst op korte termijn centraal staat, maar ons gemeenschappelijke belang op de lange
termijn. Wij staan voor eerlijk delen in plaats van hardvochtig bezuinigen. Wij staan voor
verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van verdeeldheid.

De sociale gemeente: eerlijke kansen voor iedereen!

GroenLinks wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen.
Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als
het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als je
je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Kortom, wij vinden dat
de gemeente niemand in de steek mag laten. GroenLinks vindt ook dat ieder kind een goede
start en een eerlijke kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn. En in de zorg staan niet regels en structuren centraal,
maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat mensen kunnen en wat zij
zelf willen.

De groene gemeente: een gezonde leefomgeving!

GroenLinks wil dat onze kinderen kunnen opgroeien in groene en gezonde wijken. Wij willen
dat kinderen zorgeloos buiten in het groen kunnen spelen en schone lucht kunnen inademen. Daarom kiezen wij voor schoon vervoer zonder uitstoot, voor een groene woonomgeving met ruimte om te spelen en te sporten en voor energiezuinige huizen. Als we kiezen
voor schone, groene en gezonde oplossingen, geven we straks een gezonde planeet en een
evenwichtig klimaat door aan onze kinderen.
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De open gemeente: iedereen doet mee!

GroenLinks heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf wat van zijn of haar
leven wil maken en zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom geven wij ruimte aan
betrokken burgers die hun omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom
geven wij vertrouwen aan wijkverpleegkundigen en andere professionals die mensen
helpen. En daarom geven wij ruimte aan de wensen en mogelijkheden van mensen zelf, in
plaats van de regels en structuren van organisaties blindelings te volgen.

naar een agenda 2030

Een aantal jaren geleden stelde de gemeenteraad een zogenaamd Bilts Manifest vast, in
de afgelopen raadsperiode gevolgd door een Strategische Agenda. Daarin werd een aantal
vraagstukken benoemd die voor de toekomst van belang zijn en waarop de gemeente een
antwoord zou moeten formuleren. Een van de terreinen waarop dat overigens al is gebeurd
is het energiebeleid: de keuze voor een energieneutraal De Bilt in 2030.
Voor de genoemde documenten geldt dat deze vooral tot stand zijn gekomen op het
gemeentehuis, d.w.z. met weinig inbreng vanuit de bevolking. GroenLinks wil dat er na
de verkiezingen in een interactief proces samen met onze inwoners gewerkt gaat worden
aan een toekomstgerichte Agenda 2030. Wat stellen we ons, naast een energieneutrale
gemeente, nog meer tot doel?

met uw steun maken wij het verschil

In dit programma werken we onze uitgangspunten (sociaal, groen en open) verder uit voor
de volgende raadsperiode. En u kunt ervan verzekerd zijn dat we ons hier de komende vier
jaar volledig voor zullen inzetten. Daarbij is onze inzet dat we dat niet alleen willen doen in
de gemeenteraad, maar als het ook maar enigszins mogelijk is, net als in de afgelopen jaren,
als lid van het College van Burgemeester en Wethouders. Het is op 21 maart 2018 aan u om
ons daartoe in staat te stellen

4 s Voor een groen en sociaal De Bilt - Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

HOOFDSTUK 1.
voor een Groene Gemeente
De Bilt met zijn 6 kernen is een prachtige gemeente in het groen. GroenLinks wil dat
behouden én versterken. Bomen en groene open ruimtes zijn in een bebouwde omgeving
belangrijk voor een goed leefklimaat. Daarom ook blijft het landelijk gebied open en worden
natuurgebieden krachtig met elkaar verbonden. Zo blijft De Bilt deel van een Groene Ring
rond de stad Utrecht.
GroenLinks kiest voor een duurzaam De Bilt: niet alleen de natuur bewaren, maar waar
mogelijk van afval grondstof maken, het energieverbruik terugdringen en volledig overgaan
op schone energie, werken aan duurzame mobiliteit met de nadruk op goed openbaar
vervoer en betere, snelle fietsverbindingen. We willen dat de gemeente De Bilt een wezenlijke bijdrage levert aan de realisering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (‘Sustainable
Development Goals’) van de Verenigde Naties. Ook Fairtrade en dierenwelzijn vormen daarin
belangrijke aspecten.
Een nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd. GroenLinks is daar niet blij mee. Niet omdat
burgers en bedrijven met minder regels te maken zouden krijgen, maar omdat natuur en
milieu minder bescherming genieten. GroenLinks wil dat De Bilt natuur, milieu én participatie van burgers als leidraad neemt bij de in- en uitvoering van deze wet. Ook de Biltse ambities op het gebied van energieneutraliteit en circulair bouwen vormen uitgangspunt voor de
toekomstige uitvoering.
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een schone en gezonde leefomgeving

De luchtkwaliteit is, ondanks groen en natuur, op veel plekken erg slecht. Dat is niet alleen
het geval in de nabijheid van de snelwegen, maar ook op een aantal andere drukke wegen
en knooppunten in dorpen en wijken.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• De gemeente dringt er bij de landelijke overheid op aan dat de snelheid op de auto‑
snelwegen in de gemeente De Bilt wordt teruggebracht tot 100 kilometer per uur om zo
de geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof te verminderen.
• De gemeente brengt in kaart waar geluid door bedrijven, instellingen, auto, spoor en
vliegtuig tot overlast leidt en komt met voorstellen en maatregelen om geluidsoverlast te
verminderen.

klimaat en energie

GroenLinks ondersteunt de ambitie van De Bilt om in 2030 energieneutraal te zijn en is pleitbezorger voor een overgang naar een circulaire economie en van fossiele naar schone energie De opwarming van de aarde heeft nu al grote effecten: heftiger buien, nattere winters,
meer kans op wateroverlast en meer kans op droge zomers met hogere temperaturen. Ook
in De Bilt moeten we ons hier samen met de regio en waterschappen op instellen.
In de overgang naar schone energie staat besparing voorop, daar valt nog een wereld te winnen. Daarnaast zoekt de gemeente actief naar mogelijkheden om energie op te wekken: zon,
biomassa, wind, koude-warmte, geothermie. De gemeente stimuleert initiatieven van burgers en
bedrijven, bijvoorbeeld voor energieopslag in grote accu’s en het gebruik van warmtepompen.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• De gemeente ondersteunt particulieren, bedrijven en instellingen bij energiebesparing
door voorlichting en financiële maatregelen. Dat betekent bijvoorbeeld een gunstiger
WOZ-tarief voor Nul-Op-de Meter woningen en een korting op de bouwleges voor wie
duurzaam bouwt. Stimuleringssubsidies van landelijke en provinciale overheden worden
actief onder de aandacht gebracht.
• De gemeente zoekt naar mogelijkheden om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het terugdringen van hun energieverbruik en het investeren in eigen energieopwekking. Er wordt bezien of de U-pas hierin een rol kan spelen.
• Conform de activiteiten uit het Bilts Energie Akkoord maakt de gemeente met betrokken
partijen werk van de warmtetransitie naar een aardgasloze gemeente. De gemeente stelt
hiertoe een warmteplan op.
• De gemeente stimuleert en ondersteunt de activiteiten die voortvloeien uit het Bilts
Energie Akkoord. De energiecoöperatie BENG! is daarbij een belangrijke partner.
• GroenLinks kiest voor een snelle omschakeling naar de meest veilige en energiezuinige
straatverlichting, terwijl overlast door verlichting wordt teruggedrongen.
• Plannen voor zonnepanelen op alle gemeentelijke panden die daarvoor geschikt zijn,
worden snel uitgevoerd en er komt een meerjarenplan voor het duurzaam beheer van het
gemeentelijk vastgoed.
• De gemeente ziet scherp toe op naleving door bedrijven van de wettelijke plicht om rendabele energiemaatregelen te treffen en BenW rapporteren aan de gemeenteraad hoe dat
gebeurt en met welk resultaat.
• Nieuwe projecten worden aardgasvrij gebouwd en Nul‑op‑de‑meter wordt standaard bij
renovatie en nieuwbouw.
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• De gemeente maakt een plan om de energieprestatie van gebouwen bij oplevering consequent te controleren. Als beloftes niet worden waargemaakt volgen sancties.
• In de bebouwde omgeving wordt gelet op een klimaatbestendige inrichting waar water
goed opgevangen kan worden. Afkoppeling van regenwateropvang van het bestaande
riool wordt snel doorgezet. Huiseigenaren, huurders, bedrijven en instellingen worden
gestimuleerd regenwater op eigen terrein op te vangen. GroenLinks zet in op groene tuinen met zo min mogelijk tegels of het vervangen van tegels door waterdoorlatende tegels.
Onderzocht wordt of de rioolheffing bij een tegeltuin kan worden verhoogd. Onderzocht
wordt hoe dit kan worden gestimuleerd door financiële prikkels.

circulaire economie

GroenLinks kiest voor een circulaire economie, een kringloop economie die erop is gericht
dat er al vanaf het ontwerp rekening mee wordt gehouden dat alle onderdelen opnieuw
gebruikt kunnen worden. Van afval maken we weer grondstof en we willen toe naar een
drastische beperking van het restafval.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• De gemeente gaat al haar producten en diensten circulair, fairtrade en diervriendelijk
inkopen: in 2022 moet dit 100% procent zijn.
• De nieuwe aanpak voor de inzameling van herbruikbare materialen zoals GFT, papier en
PMD leidt tot een sterke reductie van het restafval: terug naar 100 kilo restafval. Als dit
resultaat niet gehaald wordt, voert de gemeente na overleg met de omringende gemeenten een gedifferentieerd tarief in op basis van volume, frequentie of gewicht.
• De gemeente brengt in kaart waar sloop grondstoffen oplevert die lokaal weer gebruikt
kunnen worden.
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natuur en groen

Een mooie natuurlijke en groene omgeving is niet alleen belangrijk voor dieren en planten,
maar draagt ook bij aan de gezondheid van mensen. GroenLinks kiest voor groen en natuur
tussen De Bilt en de stad Utrecht. Het groene en landelijke karakter leggen we vast in Omgevingsvisies en omgevingsplannen.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• De gemeente gaat samen met organisaties zoals bijvoorbeeld het Utrechts Landschap, de
Agrarische Natuurvereniging en het Groenekans Landschap plannen ontwikkelen om de
natuurverbindingen te versterken.
• De Bilt ondersteunt het streven om te komen tot één Nationaal Park Heuvelrug van het
Gooimeer tot aan de Grebbeberg.
• In dorpen en buurten wordt openbaar groen waar nodig opnieuw ingericht en goed
onderhouden. De gemeente zet meer (financiële) middelen in en werkt goed samen met
buurtbewoners. Onderhoud gebeurt ecologisch met meer ruimte voor plant en dier. Leefomstandigheden voor bijen, vlinders en vogels worden geoptimaliseerd.
• GroenLinks vindt dat waardevolle bomen behouden moeten blijven. In het huidige kap‑
beleid is, met uitzondering van een beperkt aantal monumentale bomen en de wijk
Bilthoven Noord, geen vergunning meer nodig voor het kappen van een boom. GroenLinks vindt dat dit teveel ruimte biedt en is voor een strikter kapbeleid.

verkeer en vervoer

Utrecht is de draaischijf van Nederland. In de regio merken we de druk van met name de
toenemende automobiliteit. Toch willen we onze dorpen en wijken leefbaar en bereikbaar
houden. Daarom willen we voorkomen dat automobilisten hier gratis parkeren om vervolgens met de bus verder te reizen naar de binnenstad of het Utrecht Science Park. Ook
kiezen we voor het bevorderen van het fietsgebruik en, zeker voor diegenen die daarop zijn
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aangewezen, voor goed en toegankelijk openbaar vervoer. Het weren van sluipverkeer is een
wezenlijk deel van een groen verkeersbeleid.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Straten moeten geschikt zijn om veilig op te fietsen en te wandelen. Dertig kilometerzones
worden gehandhaafd. ‘Omgekeerde planning’ (eerst kijken wat voetganger en fietser
nodig hebben) wordt inzet van gemeentelijk verkeersbeleid. De Jan Steenlaan wordt een
fietsstraat waar de auto ‘te gast’ is met een eenrichtingsregime voor auto’s of krijgt een vrij
liggend fietspad.
• Het Biltse tunneltje als knelpunt in de snelfietsroute tussen station Bilthoven en het
Utrecht Science Park, wordt snel verbeterd.
• Snelle oplaadpunten voor auto’s en elektrische fietsen worden verder gestimuleerd en
gefaciliteerd. Het gemeentelijk wagenpark wordt elektrisch.
• De stallingsmogelijkheden voor de fiets bij winkelcentra, bushaltes en station worden
verbeterd en uitgebreid. Bij omgevingsplannen en bouwvergunningen wordt gezorgd voor
voldoende fietsparkeerplaatsen en wordt gelet op afwijkende fietsmodellen (zoals bak‑
fietsen).
• De toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mensen met een beperking staat
voorop: knelpunten worden voortvarend aangepakt.
• Verhogen van de veiligheid voor fietsers, met name voor scholieren en voor ouderen.
Brommers en scooters worden verwezen naar de rijweg en niet langer naar de fietspaden.
Daarnaast heeft ook de veiligheid op de snelfietsroutes de aandacht.
• Om de parkeerproblemen op bepaalde tijden bij de winkelcentra tegen te gaan, wordt de
blauwe schijf gecontroleerd. Daarnaast komt er een onderzoek naar nut en noodzaak van
betaald parkeren en het verstrekken van parkeervergunningen.
• Het Verkeerscirculatieplan wordt zo spoedig mogelijk onverkort uitgevoerd. De Asserweg
wordt pas doorgetrokken als dit na invoering van eenrichtingsverkeer op de Dorpsstraat,
de Looijdijk en de Blauwkapelseweg nog nodig is.

Dierenwelzijn

Dieren hebben recht op een goed leven. Daarom willen we dat de gemeente een goed en
respectvol dierenwelzijnsbeleid ontwikkelt.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• De gemeente komt de wettelijke verplichting te zorgen voor een goede opvang van zwerfdieren, gewonde en verwaarloosde dieren zorgvuldig na. Het vervoer hoort daar ook bij.
• Er wordt gezorgd voor voldoende goede en schone losloopgebieden voor honden. In natuurgebieden waar loslopen niet is toegestaan, wordt daarop streng gehandhaafd.
• GroenLinks is voorstander van biologische landbouw. Megastallen worden niet toegestaan.
• Vuurwerk heeft ook negatieve gevolgen voor dieren. Bij het instellen van vuurwerkvrije
zones houdt De Bilt daar rekening mee.
• Lichtvervuiling wordt tegengegaan. Daarvoor wordt gekeken naar dimbare ledverlichting
en in natuurrijke omgevingen wordt een andere kleur licht gehanteerd.
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HOOFDSTUK 2.
voor een socIale Gemeente

GroenLinks De Bilt kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. Iedereen krijgt een
eerlijke kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen
ervoor dat iedereen gebruik kan maken van menselijke zorg en het allerbeste onderwijs.

jeugdbeleid

Ieder kind verdient een goede start. Daarom moet ons onderwijs erop gericht zijn om de
achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo hun talenten verder te
ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven.
Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen. Dat kunnen simpele trapveldjes zijn, openbaar toegankelijke schoolpleinen of
natuurspeelplekken. In buurten moeten kinderen weer kunnen spelen op straat, straten
worden autoluw ingericht, met brede trottoirs en veilige oversteken.
In De Bilt zijn er weinig mogelijkheden voor jongeren om elkaar te ontmoeten. GroenLinks
vindt dat de openbare ruimte daar mogelijkheden voor moet bieden. Jongeren die zelf activiteiten organiseren, worden daarbij ondersteund door de gemeente.
Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien. GroenLinks zet daarom in op het voorkomen
van problemen op latere leeftijd. Daarvoor is het nodig dat we problemen vroegtijdig signa-
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leren. Familie, sportverenigingen, scholen en (huis)artsen moeten weten bij wie ze met hun
zorgen over jongeren terecht kunnen. Als kinderen of jongeren in zulke grote problemen
komen, dat zij hulp nodig hebben, vindt GroenLinks dat jeugdzorg snel moet kunnen optreden, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. Wij vinden wachtlijsten echt onacceptabel.
Hulp aan jongeren wordt zoveel mogelijk in het gezin geboden. Als dat niet meer kan, dan
zoeken we naar hulp die lijkt op een gezinssituatie: denk aan pleeggezinnen of gezinshuizen.
Hierdoor voorkomen we zoveel mogelijk dat kinderen zijn aangewezen op jeugdzorg in
instellingen. Soms is dat echter onvermijdelijk. De gemeente moet zorgen voor voldoende
plekken voor deze jeugdigen.
Nog te vaak bedenken volwassenen wat er goed is voor kinderen en jongeren. GroenLinks
vindt dat de gemeente meer moet luisteren naar kinderen en jongeren zelf. Bijvoorbeeld als
het gaat om de bestrijding van jongerenoverlast en de uitvoering van de jeugdzorg. Maar ook
als het gaat om de inrichting van een speelplek. Dit zou concreet ingevuld kunnen worden
door een ‘wijk-kijk’, dat wil zeggen een inspectie van speelplaatsen door kinderen uit de wijk.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Kinderen en jongeren worden uitgedaagd om meer te bewegen. De omgeving daagt daartoe uit. Bijvoorbeeld door de inrichting van een deel van het schoolplein als natuurspeelplaats (bomen om in te klimmen, waterpartijen, zand, struiken) en door het plaatsen van
meer outdoor fitness apparaten.
• Alcoholmisbruik leidt tot onherstelbare hersenschade bij jongeren. Samen met politie en
sport/welzijn/onderwijs voeren we een campagne uit tegen alcoholmisbruik door jongeren.
• Problemen met hangjongeren lossen we samen met de jongeren en omwonenden op.
Door te praten, ruimte te bieden en grenzen te stellen en zo nodig alternatieve activiteiten
te organiseren.
• Jongeren zijn gesprekspartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Bijvoorbeeld als cliënt van de jeugdzorg, als gebruiker van de openbare ruimte.
• Meer pleeggezinnen en gezinshuizen in De Bilt. Door een wervingscampagne voor pleegouders, door pleegouders te ondersteunen bij bijvoorbeeld leerlingenvervoer en door in
omgevingsplannen gezinshuizen mogelijk te maken.
• Wachtlijsten voor jeugdzorg zijn niet acceptabel. Geld mag nooit de reden zijn om
jeugdigen de benodigde zorg te onthouden.
• Jongeren zijn aanwezig bij gesprekken tussen ouders en hulpverleners en denken mee
over de beste oplossing.

onderwijs

We zorgen ervoor dat alle kinderen een goede start maken in het onderwijs. Kinderen met
een taalachterstand nemen deel aan voorschoolse educatie.
De school is een afspiegeling van de buurt. Samen leven is samen naar school gaan. Jeugdigen van verschillende etnische, culturele en sociaal economische achtergronden gaan
samen naar school. Soms levert dat spanningen op. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren om problemen op een vreedzame manier op te lossen.
Goed onderwijs is alleen mogelijk in een schoolgebouw dat past bij de eisen van deze tijd:
schoon, veilig, gezond en groen. Leerprestaties lijden onder een slecht binnenklimaat of een
naargeestig gebouw.
Laaggeletterdheid is een groot probleem, ook in de gemeente De Bilt. Dat vraagt om een
gerichte aanpak om ervoor te zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen.
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concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt zoveel mogelijk
dichtbij huis aangeboden in de 6 kernen van De Bilt.
• Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: langdurig thuiszitten is geen optie. Met de scholen zijn afspraken gemaakt om deze leerlingen tijdelijk elders op te vangen
en weer terug te leiden naar school.
• GroenLinks vindt het ontstaan van zwarte scholen een slechte ontwikkeling. De gemeente
zet actief in op samenwerkingsafspraken tussen scholen teneinde kinderen met een nietNederlandse achtergrond een reële kans te bieden op ‘witte scholen’ toegelaten te worden.
• Veilige routes naar scholen. Ouders stimuleren hun kinderen lopend of fietsend naar
school te gaan. Dit komt de veiligheid rond scholen ten goede.
• De gemeente houdt in haar communicatie rekening met laaggeletterden. Alle informatie
van de gemeente is opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands. De gemeente De Bilt
zorgt voor voldoende aanbod van cursussen Nederlands en benadert laaggeletterden
actief voor deze cursussen.
• De gemeente maakt een plan om alle scholen te verduurzamen en subsidieert duurzaamheids- en ventilatiemaatregelen. In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn. Daarvoor is
het nodig dat bij iedere renovatie of nieuwbouw de scholen energieneutraal worden.
• Schoolpleinen worden groen ingericht. Dit stimuleert de natuurbeleving, wekt creativiteit
op en is rustgevend.
• We stimuleren dat leerlingen in een schooltuin kunnen werken of meewerken in de
bestaande buurtmoestuinen.

sport

Sport is belangrijk voor iedereen. Daarom zorgt de gemeente voor goede en betaalbare
sportvelden, sporthallen en een zwembad. Tegelijkertijd is het van belang dat de openbare
ruimte uitnodigt tot bewegen, want steeds meer mensen sporten individueel en niet meer
in georganiseerd verband. GroenLinks De Bilt heeft zich hard gemaakt voor een zwembad in
onze gemeente en is verheugd dat het zwembad in 2018 geopend zal worden.
In de gemeente De Bilt wonen relatief veel ouderen. Het is belangrijk dat zij blijven bewegen.
Denk aan een wandelrondje in het park of lid worden van een sportvereniging (meer bewegen voor ouderen). Dit heeft als bijkomende voordeel dat het sociaal isolement voorkomt.
Voor mensen met een beperking zijn er in De Bilt nog weinig sportmogelijkheden. De
gemeente is verantwoordelijk voor toegankelijke sportvoorzieningen, sportverenigingen
worden gestimuleerd om een breed sportaanbod te doen (ook voor minder validen).

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Na de geslaagde renovatie van de sporthal in De Vierstee, maakt GroenLinks zich hard
voor een grondige vernieuwing van de sporthal in het HF Wittecentrum .
• Jongeren worden gestimuleerd om te gaan sporten. O.a. door een kennismakings‑
programma met verschillende sporten. Er is extra aandacht voor groepen die weinig
sporten, zoals bijvoorbeeld allochtone meisjes.
• Ook in de openbare ruimte zijn er sportmogelijkheden: een rollerskatebaan, pannaveldjes en bewegwijzerde hardlooprondjes. De toekomstige gebruikers denken mee over de
inrichting hiervan.
• Bij de aanleg en renovatie van woonwijken (Tuinstraatkwartier, terrein HF Wittecentrum)
wordt vanaf het begin rekening gehouden met sport- en speelvoorzieningen.
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• Het programma ‘Bewegen op recept’ wordt over de hele gemeente uitgevoerd: in samenwerking met huisartsen, fysiotherapeuten en sportverenigingen worden ouderen en
chronisch zieken gestimuleerd om te bewegen.
• Er komt voldoende groen in woonwijken om een aantrekkelijk ommetje te kunnen maken.
Ook zijn er bankjes om tussentijds uit te rusten of voor ontmoeting.
• De gemeente subsidieert sportverenigingen die activiteiten voor gehandicaptensport aanbieden.

Duurzame economie en werk

Werkgelegenheid en kansen voor een duurzame economie zijn in de ogen van GroenLinks van
groot belang, ook in de gemeente De Bilt. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het midden- en kleinbedrijf: het zorgt voor veel banen, een goede mix van wonen en werken en draagt
bij aan de leefbaarheid van wijken en buurten. Dat is onder meer zichtbaar in de kern De Bilt.
Een voor GroenLinks belangrijk thema is voedsel. Wat van ver komt verdient een eerlijke
prijs en daarom blijft de gemeente een actieve rol spelen in de Fairtrade Gemeente campagne. Maar we willen ook meer aandacht voor het bevorderen van gezonde, duurzame en
milieuvriendelijke voedselsystemen in de eigen omgeving. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het platform Bilts Heerlijk.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Het midden‑ en kleinbedrijf krijgt meer ruimte om zich te vestigen in woonbuurten, tenzij
sprake is van hinderlijke bedrijfsactiviteiten.
• De gemeente kiest voor compacte winkelcentra (denk aan het Maertensplein, de Kwinkelier en de Hessenweg) om leegstand daar te voorkomen. Het ontstaan van winkelcentra
met grote winkelketens aan de randen van de kernen wordt tegengegaan.
• Naast de markt op de Planetenbaan komt er een markt voor biologische en streek‑
producten. Mogelijke locaties zijn de Dorpstraat in De Bilt of in het Centrum Bilthoven.
• De gemeente stimuleert de totstandkoming van een bedrijfsverzamelgebouw met zowel
kleinschalige bedrijfsruimten als flexibele werkplekken voor ZZP‑ers.
• De sociale dienst is ruimhartig voor zelfstandige ondernemers die tijdelijk geen inkomsten
genereren. Vanzelfsprekend gebaseerd op een gedegen ondernemersplan en een goed
perspectief voor de toekomst.
• De gemeente stimuleert initiatieven rond energiebesparing en de opwekking van duurzame energie, óók uit een oogpunt van het creëren van extra (laaggeschoolde) banen.
Ook bedrijvigheid rond circulaire economie genereert veel werkgelegenheid. De gemeente
geeft zelf het goede voorbeeld door zelf circulair en innovatief te zijn.
• De gemeente schept mogelijkheden in het buitengebied voor een multifunctionele landbouw: kamperen bij de boer, theetuin, educatie en zorg. Daarmee krijgen ook jonge ondernemende boeren een toekomstperspectief en bovendien draagt het bij aan de instandhouding en het beheer van het landschap.
• De gemeentelijke organisatie wordt een voorbeeldwerkgever op het punt van diversiteit.
Bij opdrachten en aanbestedingen eist de gemeente een sociale bijdrage in de vorm van
stageplekken, leerwerktrajecten of begeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Inkomen en uitkering

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier een steentje
bij te dragen aan de samenleving. GroenLinks De Bilt wil dat iedereen kan meedoen. Via
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betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het taak van de
overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Ons
uitgangspunt is altijd: minder regels en meer vertrouwen in de keuzes van mensen zelf.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Minimaregelingen zijn er voor mensen met een laag inkomen – denk aan bijstands‑
gerechtigden, ouderen met alleen AOW en kleine zelfstandigen met weinig inkomen. De
aanvraag ervan wordt vergemakkelijkt door een enkelvoudige procedure die zo mogelijk
automatisch wordt verstrekt. Er komt één aanvraagformulier voor alle regelingen: een
snel-loket.
• Ook is er zo nodig ondersteuning voor mensen met schulden, want de stress die daarvan
het gevolg is, staat een goede maatschappelijke participatie in de weg.
• De bijstandsuitkering is een belangrijk vangnet, maar het hebben van werk is belangrijker.
Daarom zijn we streng aan de poort: als er werk is, krijgt iemand dat aangeboden. Eenmaal in de bijstand zijn we ruimhartig. Maatwerk en vertrouwen zijn leidend in ons beleid.
• GroenLinks kiest voor een experiment, waarbij mensen die langdurig op de bijstand zijn
aangewezen, worden vrijgesteld van sollicitatieplicht.
• Medewerkers van de Sociale Dienst beoordelen aanvragen voor een uitkering niet alleen
op basis van wettelijke richtlijnen, maar krijgen de ruimte om maatwerk te leveren, d.z.w.
rekening te houden met de specifieke situatie van de cliënt.
• Kinderen mogen niet de dupe zijn van armoede in een gezin. De Bilt houdt in haar
armoedebeleid rekening met deze doelgroep.

Participatie en werkgelegenheid

GroenLinks kiest voor een inclusieve samenleving: iedereen hoort erbij en iedereen doet
mee. We gaan experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering en zelfontplooiing centraal staan.
Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk, zoekt de gemeente naar alternatieven: scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Het streven is dat iedereen zoveel mogelijk bij een reguliere werkgever plek kan
vinden. Dit bevordert ook de sociale integratie en het gevoel van eigenwaarde.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Zoveel mogelijk wegnemen van belemmeringen voor mensen met een lichamelijke
beperking om aan het werk te kunnen. Vervoer mag daarbij geen probleem meer zijn.
• Bijstandsgerechtigden mogen vrijwilligerswerk doen, want dat kan een opstap betekenen
naar betaald werk. Wij stimuleren dat mensen met een uitkering zich actief voor anderen
inzetten, bijvoorbeeld door hulp bij klusjes in huis en tuin, begeleiding bij artsenbezoek en
sociale activiteiten.
• Ook stimuleren we dat mensen proberen geld te verdienen. Ze mogen daarom een gedeelte van deze verdiensten houden.
• Nu de Sociale Werkplaatsen zijn afgeschaft, vindt GroenLinks dat we andere vormen van
beschut werken moeten realiseren. De Sociale Werkvoorziening BIGA kan in onze regio een
belangrijke rol vervullen, zowel voor deze kwetsbare groep als voor anderen op weg naar werk.
• De gemeente wijst werkzoekenden op de mogelijkheid om voor zichzelf te beginnen en
helpt hen zo nodig met het maken van een ondernemingsplan. Als dit levensvatbaar is,
krijgt men voldoende tijd om met behoud van uitkering een eigen onderneming te starten. De gemeente zoekt samenwerking met zzp-collectieven en met de Kamer van Koophandel.
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Zorg en welzijn

Alle inwoners samen vormen de gemeente De Bilt. Dat betekent dat we omkijken naar
elkaar. Dat we oog hebben voor mensen in onze omgeving met wie het niet goed gaat. En
dat er een meldpunt is waar we met onze zorgen terecht kunnen als we het niet zelf kunnen
oplossen. Zo voorkomen we dat mensen tussen wal en schip vallen.
We zoeken naar oplossingen die het beste passen bij de hulpvraag. Uitgangspunt zijn niet de
regels maar de beste oplossing die de professional samen met de inwoner bedenkt. Om dat
mogelijk te maken, is het nodig om minder regels te hebben maar uit te gaan van de professionaliteit van de hulpverlener.
Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de
zorg staan de mensen centraal en niet de regels. Ook gaan we voor een dementievriendelijke gemeente waarin iedereen kan helpen: van bakker en sportvereniging tot gemeenteloket.
Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en gezonde voeding
aan te bieden op scholen, willen we ziekte en andere gezondheidsproblemen proberen te
voorkomen.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• De inwoner heeft altijd zelf de regie over zijn of haar eigen zorg. Goed opgeleide hulpverleners leggen huisbezoeken af en zoeken met de inwoner samen naar de beste oplossing.
• Een financiële bijdrage mag er niet toe leiden dat mensen zorg mijden. Daarom is de zorg
in De Bilt betaalbaar en hoeven mensen met een minimum inkomen geen eigen bijdrage
te betalen.
• Niemand tussen wal en schip, maar vroegtijdige signalering. Buren, winkelpersoneel,
huisartsen, de postbode: iedereen die merkt dat een inwoner zorg nodig heeft, kan dat
melden bij het Sociaal Team.
• Initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, zoals samen eten, bridgen of dagjes uit, hebben voor sommige mensen een hoge drempel om mee te doen.

6OOR EEN GROEN EN SOCIAAL $E "ILT 6ERKIEZINGSPROGRAMMA   s 15

•

•
•

•

•

Daarom komt er een meldpunt voor eenzame mensen. Van hieruit worden mensen actief
opgezocht en wordt samen met hen gezocht naar geschikte activiteiten.
Meer voorzieningen die mensen in staat stellen langer thuis te wonen: voldoende seniorenwoningen dichtbij winkels en gezondheidscentra, kangoeroewoningen, beschermd en
begeleid wonen. Maar ook ruimte voor ‘krasse knarren’ die samen een woonvorm willen
realiseren.
Voor hen die niet zelfstandig willen blijven wonen komen er experimenten met woonvormen tussen zelfstandig wonen en wonen in een woonzorgcentrum of verpleegtehuis in.
De hele gemeente is toegankelijk voor mensen in een rolstoel, met een rollator of een
kinderwagen. Er komt een meldpunt waaraan mensen belemmeringen kunnen doorgeven
en er komt geld om deze knelpunten aan te pakken.
Er zijn voldoende vervoersmogelijkheden voor mensen met een beperking. De gewone
bussen worden toegankelijk gemaakt en voor mensen die zijn aangewezen op aangepast
vervoer, is er de regiotaxi. Probleem is dat de Provincie Utrecht haar bijdrage terugtrekt.
De gemeente De Bilt neemt haar verantwoordelijkheid om voor een aanvaardbaar en
betaalbaar alternatief te zorgen, bijvoorbeeld in de vorm van een vrijwilligerstaxi of buurtbus.
De gemeente investeert in vrijwilligers en mantelzorgers. Met het Mantelzorgcompliment
en ook door cursussen en ontmoetingsmogelijkheden.
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HOOFDSTUK 3.
voor een oPen Gemeente
GroenLinks staat voor een open samenleving waarin je kunt zijn wie je bent en kunt zeggen
wat je vindt. Je voelt je er thuis en veilig. In onze gemeente wonen mensen met verschillende
achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We gaan respectvol met elkaar om.

een gemeente die luistert naar burgers

Foto: Vierklank

GroenLinks wil dat mensen meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over
de beslissingen die hen raken. Klankbordgroepen en inspraakavonden zijn een middel om
bewoners een stem te geven. Het is belangrijk dat daarbij iedereen gehoord wordt: mondige
burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. In adviezen wordt altijd melding gemaakt van alle standpunten en argumenten
die in een klankbordgroep naar voren zijn gekomen. We vinden het belangrijk dat ook jongeren hun stem kunnen laten horen. De gemeente zoekt naar de meest effectieve manier om
de jongerenparticipatie gestalte te geven.
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Klachten van bewoners zien wij als een gratis advies. Gelukkig gaat de afwikkeling daarvan
vaak goed. Als het gaat om structurele klachten vindt GroenLinks wel dat die tot een aanpassing van het beleid moeten leiden.
De Bilt kent een lange traditie van dorps- en wijkgericht werken, maar we zijn toe aan een
volgende stap. GroenLinks vindt dat de gemeente een open houding moet hebben naar
bewonersinitiatieven en soepel moet omgaan met belemmerende regels. Bewoners willen
niet alleen advies geven maar steeds vaker zelf de handen uit de mouwen steken. Denk aan
al die initiatieven op het gebied van buurttuinieren of aan BENG! als het gaat om het werken
aan een energieneutrale gemeente.
GroenLinks gaat nog een stap verder dan alleen klankbordgroepen en inspraakavonden: wij
vinden dat bewoners vaker ook zeggenschap moeten krijgen. Dat betekent dat de gemeenteraad in dat geval de kaders vaststelt en dat de bewoners beslissen hoe het geld het beste
kan worden uitgegeven. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een park of een straat. De raad
toetst alleen of het voorstel voldoet aan de gestelde kaders.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Inwoners van de gemeente De Bilt kunnen in een vroeg stadium al meepraten over
belangrijke beslissingen en hebben daadwerkelijk invloed: beginspraak.
• De gemeente informeert actief over gemeentelijke acties, zoals bijvoorbeeld grootschalig
groenonderhoud en het kappen van bomen, waarbij meer dan voorheen gebruik wordt
gemaakt van sociale media.
• Er komen vaker wijkschouwen waarbij bewoners met een ambtenaar de staat van de wijk
of het dorp doornemen.
• De gemeente werkt mee aan het verkrijgen van betere faciliteiten voor Regio TV De Bilt,
zodat deze een actievere rol kan spelen met betrekking tot de menings- en besluitvorming.
Daarbij is er extra aandacht voor het vergroten van het bereik, onder andere via nieuwe
media.
• Er wordt gebruik gemaakt van online enquêtes waarbij bewoners om hun mening wordt
gevraagd.
• De gemeente stimuleert dat bewoners vaker gebruik maken van de mogelijkheid om een
Burgerinitiatief in te dienen, waarmee voorstellen op de agenda van de gemeenteraad
kunnen worden geplaatst.
• Het gemeentebestuur informeert haar bewoners jaarlijks via de lokale media over wat er
wel en niet is bereikt en wat dat heeft gekost.

samen werken aan veiligheid

Een veilige gemeente: wie wil dat niet? Natuurlijk heeft veiligheid vele kanten en het bevorderen is niet alleen de taak van de gemeente, maar ook van het Rijk, van politie en brandweer en uiteindelijk van ons allemaal.
GroenLinks vindt dat de gemeente alles moet doen om ervoor te zorgen dat bewoners en
bedrijven zich veilig voelen, in de eerste plaats door preventie. Dat betekent bijvoorbeeld dat
wegen en kruispunten zo worden ingericht dat de risico’s voor fietsers en voetgangers worden geminimaliseerd. Maar ook dat de gemeente scholen helpt om pesten te voorkomen en
eraan werkt dat jongeren niet uit verveling overlast gaan veroorzaken. Dat geen vergunningen worden verstrekt om al een aantal dagen voor oudjaar overal knalvuurwerk te verkopen.
Daarmee komen we ook op een ander punt. GroenLinks wil minder maar wel duidelijke
regels én dat de gemeente die regels ook handhaaft. Daarnaast hebben we allemaal de
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verantwoordelijkheid om elkaar op dingen aan te spreken, waarbij we – als het erop aan
komt – moeten kunnen rekenen op steun van de gemeente en de politie. Iedereen is ermee
gebaat als illegale bouw of illegale lozingen worden aangepakt, dat de gemeente de hand
houdt aan brandweervoorschriften en aan maximumsnelheden in woonwijken. En ook dat
de politie optreedt tegen ernstige overlast.
Er is op veiligheidsgebied de afgelopen jaren zeker vooruitgang geboekt. Het meest tastbaar
zijn de nieuwe tunnels onder de spoorbaan, bij het station en bij de Leijenseweg. Ook is
GroenLinks erg positief over de gemeentelijke steun voor buurtbemiddeling als methode om
conflicten tussen buren tot een goede oplossing te brengen. Maar er kan meer.
Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Het is
ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden
weggepest of mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar waar het misgaat. Ook zetten we in op het voorkomen van problemen
als gevolg van radicalisering en polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we beschermen.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• We willen een Veiligheidstour, zoals die in 2013 plaatsvond, waarbij wijkbewoners hun
wensen en verlangens op het gebied van openbare orde en veiligheid kenbaar kunnen
maken aan vertegenwoordigers van gemeente, politie en brandweer.
• Scholen in De Bilt die meedoen aan het programma ‘De Vreedzame School’ kunnen
rekenen op een financiële bijdrage om dat mogelijk te maken. Door deze methodiek leren
kinderen conflicten op een vreedzame manier op te lossen. Pesten wordt niet getolereerd.
• De gemeente agendeert iedere vorm van discriminatie voor het veiligheidsoverleg tussen
de burgemeester, politie en OM. Daarnaast bevordert de gemeente een adequate specifieke registratie van geweld dat verband houdt met homoseksualiteit.
• Meer aandacht voor de veilige inrichting van straten en wegen in samenspraak met
Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Daarbij denken we onder meer aan het verwijderen van hinderlijke paaltjes, aan verbetering van de verlichting en aan de inrichting van
fietsstraten. En verder moeten veel gebruikte fiets‑ en wandelroutes prioriteit krijgen bij
de gladheidsbestrijding in de winterperiode.
• Met het oog op de sociale veiligheid van wegen, fietspaden en tunnels komt er een
belevingsonderzoek, gevolgd door een plan van aanpak om de knelpunten aan te pakken.
Langs de Soestdijkseweg komt er een experiment met bewegingsgestuurde verlichting.
• In samenspraak met de eigenaren van maneges maakt de gemeente een plan om de overlast door paardenpoep op wegen, fiets‑ en wandelpaden tegen te gaan.
• De communicatie over vuurwerkvrije zones en de handhaving aldaar van het vuurwerkvrije verbod worden verbeterd.
• Bij scholen en sportvoorzieningen wordt het parkeren voor halende en brengende auto’s
op enige afstand gesitueerd om de veiligheid te vergroten van kinderen die te voet of op
de fiets komen.
• Bij de toegang van basisscholen komt een stopverbod, zodat ouders fietsende of lopende
kinderen niet in gevaar brengen.
• De gemeente biedt in samenwerking met de Fietsersbond regelmatig cursusdagen aan
voor de bezitters van een e-bike.
• De gemeente ziet toe op de handhaving van het verbod van alcoholverkoop aan minderjarigen. Daarnaast wordt in samenwerking met opvoeders een actieplan opgesteld ter
voorkoming van alcoholmisbruik onder jongeren.
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• Door een goede samenwerking van hulpdiensten op het gebied van signalering, aanpak
en hulpverlening bij huiselijk geweld draagt de gemeente bij aan de bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen.
• De gemeentelijk digitale bestanden en websites zijn goed beschermd tegen virussen en
cyberaanvallen, zodat de informatie van inwoners privé is en blijft.

een gastvrije en een toegankelijke gemeente

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. De Bilt biedt mensen die
op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. En erkende vluchtelingen
moeten zich onderdeel weten van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook
van ons als lokale samenleving. Daarom faciliteert de gemeente bewonersinitiatieven zoals de Essenkamp. Tegen racisme en discriminatie van migranten, vrouwen en (seksuele)
minderheden of mensen met een beperking stellen we harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen.
Een toegankelijke gemeente wil daarnaast zeggen dat De Bilt, in nauwe samenwerking met
de Adviesraad Sociaal Domein (voorheen WMO Adviesraad), serieus werk maakt van de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Om discriminatie te voorkomen en te bestrijden werkt de gemeente intensief samen met
het anti-discriminatiebureau ‘Artikel 1 Midden-Nederland’.
• De gemeente voert een diversiteitsbeleid om ervoor te zorgen dat het personeelsbestand
een afspiegeling vormt van de lokale samenleving.
• Alle instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente De Bilt gaan werk maken van
diversiteit. In de gemeentelijke aanbestedingsprocedure wordt een non-discriminatie clausule opgenomen.
• Blijvende aandacht voor het terugdringen van werkloosheid onder ouderen en allochtone
jongeren, omdat zij het vaakst getroffen worden door discriminatie bij sollicitaties.
• Tegen discriminatie treedt de gemeente hard op door middel van het intrekken van
vergunningen, het stopzetten van subsidierelaties en het stoppen met het aanbieden van
gemeentelijke faciliteiten.
• Ook De Bilt levert een actieve bijdrage aan de opvang van vluchtelingen in nauw overleg
met bewoners. Kleinschalige vormen van opvang hebben daarbij de voorkeur.
• De gemeente blijft het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ondersteunen bij zijn activiteiten;
vluchtelingen beginnen direct na aankomst in de gemeente met een taalcursus en indien
mogelijk met (vrijwilligers-)werk om de integratie te versnellen. Ook ondersteunt de gemeente het Platform Respectvol Samenleven en andere initiatieven die bijdragen aan een
actieve, open, solidaire samenleving.
• Er komen ook voor rolstoelers toegankelijke, openbare toiletten in of nabij de winkel‑
centra van Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven.
• Er komt in samenspraak met COC Midden‑Nederland een Roze Agenda, waarin voornemens, plannen en actiepunten met betrekking tot de emancipatie van lesbiennes, homo’s,
biseksuelen, transgenders en interseksuelen worden opgenomen en getoetst. Zorginstellingen worden aangemoedigd om het keurmerk ‘De Roze Loper’ te behalen.
• Wanneer dat niet relevant is, wordt in gemeentelijke formulieren en procedures niet gevraagd naar het geslacht. Ook zijn de toiletten in het gemeentehuis genderneutraal.
• Met de SSW worden afspraken gemaakt om de veiligheid van de huurders te vergroten.
Het is niet aanvaardbaar als mensen uit hun buurt worden weggepest. Het uitgangspunt
is dat de dader verhuist en het slachtoffer blijft, en niet omgekeerd.
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Een gemeente waarin het fijn is om te wonen

De Bilt en haar kernen zijn een gewilde woonplek en dat moet vooral zo blijven. Daarom
kiest GroenLinks voor kernen en wijken met een dorps en groen karakter. Iedereen moet
goed en betaalbaar kunnen wonen, voldoende sociale huur- en koopwoningen zijn daarom
van groot belang, óók voor ouderen en voor mensen met een beperking die een aangepaste
woning nodig hebben. GroenLinks houdt vast aan tenminste 30% sociale woningen in de
gemeente.
We vinden het belangrijk om het zogenaamde scheef wonen te voorkomen. Het komt nu nog
te vaak voor dat mensen met een relatief hoog inkomen in goedkope huurwoningen wonen.
Dit komt ook omdat er te weinig huurwoningen in het middensegment beschikbaar zijn.
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Bijzondere aandacht verdient ook de beschikbaarheid van betaalbare woonruimte voor
starters en voor statushouders. Voor zover die niet aan de bak komen via de reguliere woningtoewijzing willen we dat de gemeente een actieve rol gaat vervullen bij het verwerven en
herbestemmen van leegstaande kantoren en andere bedrijfspanden.
De Provincie Utrecht heeft de bebouwingskernen in onze gemeente ruimtelijk afgebakend
met de zogenoemde Rode Contour. Bebouwing kan alleen plaatsvinden binnen deze rode
contour, daarbuiten is ruimte voor groen, ecologische structuren en landbouw. GroenLinks
houdt hier aan vast en ziet voldoende mogelijkheden voor bebouwing binnen deze contour,
waarbij op daarvoor geschikte locaties ook kan worden gedacht aan extra bouwlagen.
GroenLinks wil dat aan álle nieuw te bouwen woningen hoge eisen worden gesteld op het
gebied van duurzaamheid. Samen met BENG! streven we naar het verregaand terugdringen
van het energiegebruik in de bestaande woningvoorraad.

concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• In de kernen Westbroek, Hollandsche Rading en Maartensdijk realiseren we nieuwbouw,
gericht op ouderen en starters op de woningmarkt.
• De Rode Contour vormt de begrenzing als het gaat om nieuwbouwlocaties.
• Om ook kansen te bieden aan mensen met een laag inkomen valt van alle nieuw te bouwen woningen tenminste 30% in de sociale sector.
• Duurzaam en levensloopbestendig bouwen is uitgangspunt. Ook moet voldoende groen,
speelruimte en voorzieningen op loop‑ en fietsafstand aanwezig zijn.
• Er worden voldoende woningen voor ouderen gerealiseerd in een veilige woonomgeving
en met voldoende voorzieningen in de buurt.
• In de kleine kernen is aandacht voor (maatwerk)oplossingen, zodat voor het toenemend
aantal senioren toch sprake is van voldoende voorzieningen.
• De gemeente voldoet minimaal aan de taakstelling ten aanzien van de huisvesting van
statushouders.
• Er komt een studie naar de bestemming van de zgn. Schapenweide (tegenover het voormalig RIVM terrein). Dit is nu een groen terrein maar er is veel vraag om de bestemming
te veranderen naar wonen en/of bedrijven (uitbreiding van de Bilthovense locatie van het
Utrecht Science Park). GroenLinks vindt dat Biltse bewoners, bedrijven en natuurorganisaties bij de besluitvorming worden betrokken.
• Voldoende ruimte om te voldoen aan de vraag naar nieuwe vormen van wonen, waarbij
bijvoorbeeld duurzaamheid of sociale aspecten voorop staan. Er komen meer mogelijkheden voor initiatieven op het gebied van ‘tiny houses’.
• Samen met de partners van het Bilts Energie Akkoord wordt gewerkt aan een ambitieus
plan voor de isolatie van zoveel mogelijk woningen en bedrijfspanden.

een aantrekkelijke gemeente met veel cultuur

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open samenleving hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten
zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft
glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een
groep. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur onafhankelijk van het inkomen van hun ouders.
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concreet wil Groenlinks het volgende realiseren:
• Het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners wordt optimaal benut om De Bilt bruisender en levendiger te maken. Met een divers aanbod voor
iedereen. De gemeente faciliteert daartoe initiatieven zoals het Weeshuis van de Kunst en
ateliers zoals in de oude Theresiaschool.
• Verbetering van de promotie en de afstemming van het lokale en regionale cultuuraanbod, zodat meer mensen ervan kunnen genieten.
• Er komt een gemeentelijke Cultuurprijs als waardering voor een vernieuwend initiatief of
bijzondere prestatie, bijvoorbeeld op het gebied van de amateurkunst of een geslaagd
samenwerkingsproject.
• Leegstaande scholen en andere gemeentelijke panden worden (tijdelijk) beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte.
• De gemeente stimuleert scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur, onder meer door de aanstelling van een cultuurcoördinator die scholen, culturele
instellingen en kunstenaars met elkaar in contact brengt, óók als het gaat om voor- en
naschoolse activiteiten.
• De openbare bibliotheek ontwikkelt zich tot ontmoetingsplaats. Om kennis voor iedereen
toegankelijk te maken, verdienen vooral de minder kansrijke groepen daarbij extra
aandacht.
• Het Lichtruim wordt in staat gesteld tot het bieden van een volwaardig cultureel
programma.
• De gemeente werkt mee aan het vergroten van de bekendheid van het streekarchief,
het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen; de collecties worden regelmatig
tentoongesteld.
• Samen met de gemeenten Amersfoort, Soest en Zeist wordt gewerkt aan het meer herkenbaar maken van de cultuurhistorisch waardevolle Wegh der Weegen.

Financieel

Als gevolg van de rigoureuze bezuinigingen door de rijksoverheid heeft ook de gemeente De
Bilt de afgelopen jaren ingrijpende maatregelen moeten nemen om de financiële huishouding op orde te houden. Dat geldt onder meer voor een bezuiniging van 7% op alle gemeentelijke subsidies. Deze korting was ook nodig om nieuwe projecten te realiseren zoals het
zwembad en de renovatie van de Vierstee. Daarnaast was er mede dankzij GroenLinks nog
steeds enige ruimte voor nieuw beleid, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Inmiddels staat de gemeente er beter voor en komt er ook weer meer geld uit Den Haag.
Voor zover dat onvoldoende is voor het realiseren van nieuw beleid kiest GroenLinks voor
het verhogen van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), aangezien daarmee naar verhouding
de zwaarste lasten terechtkomen op de sterkste schouders. En we zien graag een actiever
beleid met betrekking tot het verwerven van (Europese) subsidies voor lokaal en regionaal
beleid. Daar laat de gemeente tot nu toe nog kansen liggen.
Tenslotte pleiten wij voor het hanteren van financiële prikkels om inwoners te stimuleren om
duurzame maatregelen te treffen, bijvoorbeeld in de vorm van een verlaging van de legeskosten.
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