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programma is 
mede gebaseerd 
op de uitgangspunten in 
de thans lopende periode, 
waarin de VVD deelneemt aan het 
College. Ook voor de komende periode is de VVD 
bereid op basis van een constructief programma 
bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen, waar-
bij een op kwaliteit gerichte samenwerking met 
andere politieke partijen, dan wel groeperingen uit-
gangspunt moet zijn. 
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ALGEMEEN 

Gemeentelijke plannen waarmee de 
belangen van veel burgers gemoeid 
zijn, dienen in een vroeg stadium aan 
de betrokkenen voorgelegd te wor-
den. Dat voorkomt frustraties achter-
af en komt de democratische besluit-
vorming ten goede. 
Bovendien wordt 
voorkomen dat de 
besluitvorming on-
der druk komt te 
staan, dan wel dat 
verplichtingen die 
reeds zijn aange-
gaan of verwach-
tingen die gewekt 
zijn, teruggedraaid 
moeten worden. 
Het gemeentehuis 
zou meer open 
moeten zijn ten 
dienste van de bur-
gerij, o.a. d.m.v. 
langere openings-
tijden (b.v. 1 avond 
per week). 

Ten aanzien van een 
eventuele 	samen- 
voeging met de ge-
meentes Loosdrecht 
en Nederhorst den 
Berg lijkt het van 
eminent belang om 
in een zeer vroeg sta-
dium en in goede 
harmonie de ge-
meenschappelijke 

e-
meenschappeJijke 
belangen veilig te 
stellen. De VVD is 
voor herindeling met 

Loosdrecht en Nederhorst den Berg 
omdat wij dan gezamelijk sterker zijn 
om de vele, steeds toenemende ge-
meenschappelijke taken aan te kun-
nen. Ook wil de WD vermijden dat 
wij samengevoegd worden met 
Hilversum. 



OPENBARE ORDE 
EN VEILIGHEID 

De zorg voor de veiligheid van de 
burgers is een primaire taak van de 
overheid en staat bij de VVD hoog 
genoteerd. De rol van de politie moet 
duidelijk herkenbaar zijn en moet 
burgers een beschermd gevoel ge-
ven. 
Op initiatief van de VVD is de huidige 
politiepost tot stand gekomen en 
hoewel deze positieve eerste aanzet 
haar bestaansrecht reeds bewezen 
heeft, streven wij naar uitbreiding 
van het aantal politiemensen. 
Immers, de toenemende criminali-
teit, m.n. onder jongeren, vereist ex-
tra zorg. 

De VVD hecht grote waarde 
aan een goede en goed onderhou-
den straatverlichting. 

BRANDWEER 

Voor het blijvend goed kunnen 
functioneren van de 's-Gravelandse 
brandweer zal aan de eisen van de 
tijd aangepast materieel beschik-
baar moeten blijven. Gepleit wordt 
voor meer vrijwilligers, waaronder 
zeker ook vrouwen. 
Verplaatsing van de kazerne naar 
een terrein gelegen aan de hoek 
Kwakel / Kerklaan is een mogelijk-
heid. 



VOLKSHUISVESTING EN 
RUIMTELIJKE ORDENING 

De gemeente wordt gekenschetst als 
landelijk gebied met veel natuur-
schoon. Daaraan ontleent zij haar sta-
tus als geliefd en gevraagd woonge-
bied. Dit stelt echter grenzen aan wo-
ningbouw, bedrijven en infrastruc-
tuur. 

nfrastruc-
tuur. 
De voor woningbouw vrijkomende 
gebieden dienen evenwichtig te wor-
den ingevuld, financiëel bereikbaar 
voor een zo breed mogelijk publiek 
en passend in de gemeentelijke op-
zet. Hierbij moet niet uit het oog wor-
den verloren dat door meer wonin-
gen te bouwen de verkeersdruk toe 
zal nemen. 
Aanpassingen van infrastructuur, on-
der meer als gevolg van verkeersont- 

wikkelingen, dienen met zorgvuldig-
heid en met respect voor natuur en 
milieu te worden ontwikkeld. 
Economische aktiviteiten dienen zo 
veel mogelijk op de daarvoor bestem-
de terreinen plaats te vinden. 

Mogelijkheden voor beperkte wo-
ningbouw zijn aanwezig aan de Zuid-
singel ter hoogte ,van het kassencom-
plex, bij de Lindeschool in Ankeveen 
en op het terrein van de jeugdsoos. 
De VVD wijst erop dat, in geval van 
verdichting van woongebieden, dit 
niet mag leiden tot bouw die privacy-
verlagend kan zijn en verkeerstech-
nisch ongewenste situaties kan gaan 
opleveren. 

Woningbouw aan Zuidsingel 



MONUMENTENBELEID 

De gemeente is rijk aan fraaie bouw-
werken, veelal met een opmerkelijke 
historische achtergrond. Aan initiatie-
ven tot restauratie en instandhouding 
van dit cultureel erfgoed wordt door 
de VVD grote waarde gehecht. 
De door de gemeente ontwikkelde 
Monumenten Verordening zal strikt 

gehandhaafd moeten worden. De in- 

middels gerealiseerde eigen gemeen-
telijke monumentenlijst dient kritisch 
bewaakt te worden, zodat niet nog 
meer historisch waardevolle en/of 
gezichtsbepalende objecten aan de 
slopershamer ten prooi vallen. 

In dit verband zijn wij er voor-
stander van de subsidie voor het mo-
numentenbeleid te verhogen. 

MILIEUBEHEER 

Een gezonde dagelijkse leefomge-
ving met een afgewogen aandacht 
voor mobiliteiten recreatie en uiterlijk 
een duurzaam beschermd leefmilieu 
zijn uitgangspunt voor het gemeen-
telijk milieubeleid. Het gemeentelijk 
beleid dient zich te richten op het te-
rugdringen, beperken en zo mogelijk 
voorkomen van vervuiling van water, 
ijs, bodem en lucht, van hinder en ge-
vaar tengevolge van bedrijfsaktivitei-
ten, op het tegengaan van geluids-
hinder en op het beperken van ener-
gieverbruik. 

Wil een milieubeleid effect sor-
teren dan zullen burgers, bedrijven 
en instellingen aktief moeten mee-
werken. Hierbij dient ook gedacht te 
worden aan het schoner houden van 
straten, pleinen en plantsoenen. De 
gemeentelijke diensten zullen daarin 
een voorbeeldfunctie dienen te ver-
vullen. Een goede, objectieve voor-
lichting zal bij burgers en bedrijfsle- 

ven het milieubesef versterken. Bij 
voortduring dient controle te worden 
uitgeoefend op de naleving door be-
drijven en instellingen van milieuwet-
ten en milieuverordeningen, alsmede 
vergunningsvoorschriften. Inmiddels 
hebben vrijwel alle bedrijven een mi-
lieuvergunning. Een goed opspo-
ringsapparaat en klachtenmeldings-
systeem blijven van groot belang. 

De VVD blijft van oordeel dat men het 
bedrijfsleven, inclusief agrarische sec-
tor, niet mag opzadelen met maatre-
gelen die niet uitvoerbaar, dan wel 
economisch onverantwoord zijn. 

Ter versterking van het groene aan-
zien van onze gemeente wil de VVD 
het initiatief nemen om een jaarlijkse 
prijs voor de fraaiste tuin in te stellen. 



ONDERWIJS 

Onderwijs dient van zeer hoge kwali-
teit te zijn, niet alleen afgestemd op 
het vergaren van kennis, maar even-
zeer gericht op het ontwikkelen van 
bewustzijn, zelfstandigheid, creativi-
teit en inzicht, kortom, de ontwikke-
ling van een individuele, evenwichti-
ge persoonlijkheid. 

In deze gemeente zijn één openbare 
en drie bijzondere scholen. Het is de 
taak van de school om te zorgen voor 
een goede aansluiting van dit basis-
onderwijs op het voortgezet onder-
wijs buiten de gemeente. 
Het basisonderwijs in de gemeente 
dient ook toegesneden te zijn op een 

vervolgopleiding voor het zogeheten 
beroepsonderwijs. Ook zullen leerlin-
gen met een meer dan gemiddelde 
intelligentie de nodige aandacht 
moeten krijgen. 

De WD wil bevorderen dat op de ba-
sisschool meer aandacht wordt be-
steed aan milieu-onderricht, uitmon-
dehdin een daadwerkelijk milieube-
wustzijn op jeugdige leeftijd, aan 
kunstzinnige vorming en aan ge-
schiedenis van onze gemeente. 

De VVD wil een lans breken 
voor meer gymnastiekonderwijs door 
vakleerkrachten. 

Nieuwbouw voor Antoniusschool 



WELZIJN 

Het jeugdbeleid verdient heden ten 
dage extra aandacht. Onze dorpen lij-
ken niet te kunnen bieden wat een 
(weliswaar klein) deel van de jeugd 
verlangt/nodig lijkt te hebben. 
Hoewel er genoeg voorzieningen zijn 
op sportgebied blijken deze niet vol-
doende te zijn om bovengenoemde 
jongeren tevreden te stellen; het-
geen nogal eens resulteert in vanda-
lisme en criminaliteit. 
De VVD wil zich inzetten voor de be-
vordering van een goede verstand-
houding tussen deze jeugdgroep en 
de gemeenschap; de gemeente zal 
hier geld voor over moeten hebben. 
Andere (probleemloze) jongeren zou-
den meer dan nu het geval is een 
open oor bij het gemeentebestuur 
moeten krijgen. 

VERENIGINGEN 

Gezien o.a. het bovenstaande is de 
VVD overtuigd van een goedlopend 
verenigingsleven. Daarbij is van be-
lang dat de politiek op een positieve 
manier ginteresseerd is in het reilen 
en zeilen van de verenigingen. Zo zal 
een definitieve oplossing moeten 
worden gevonden voor huisvesting 
van Amicitia en BMOL en moeten na-
dere plannen gemaakt worden voor 
nieuwe behuizing van de peuterza-
en. 



GEHANDICAPTEN 

OUDEREN 

Dankzij goede medische voorzienin-
gen zijn steeds meer senioren in staat 
tot op zeer hoge leeftijd een zelfstan-
dig leven in eigen behuizing voort te 
zetten. De VVD is voorstander van 
het treffen van voorzieningen die de 
zelfstandigheid en veiligheid van ou-
deren kunnen vergroten. In dit kader 
steunt de VVD de gemeentelijke sub-
sidie voor de bezorging van warme 
maaltijden aan ouderen. Tevens jui-
chen wij het initiatief van de directie 

van Oudergaard toe om een 'â-la-car-
te-restaurant' te openen. 
Voor het zowel geestelijk als lichame-
lijk goed functioneren van senioren is 
een regelmatige sociale omgang van 
groot belang. Discriminatie in welke 
vorm dan ook, vooral op leeftijd, 
moet voorkomen worden. Er moet 
een voortdurende adequate voor-
lichting over mogelijkheden en voor-
zieningen voor senioren ontwikkeld 
worden. 

KINDEROPVANG 

ma 
Buitenschoolse opvang voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar dient met spoed 
ontwikkeld te worden. Immers, de 
behoefte aan een professioneel op-
gezette na-schoolse opvang is groot. 

De VVD heeft een open oog voor de 
positie van lichamelijk gehandicap-
ten. In het kader van de Wet 
Voorziening Gehandicapten is de 
VVD er voorstander van om in sa-
menwerking met andere regioge-
meenten te komen tot een adequaat 
voorzieningenniveau. 



Hier komt het fietspad Zuidereinde 

VERKEER 

De gemeente heeft een belangrijke 
taak bij het bevorderen van verkeers-
veiligheid. De verkeersoverlast heeft 
een negatieve uitwerking op het 
woon- en leefmilieu. Onze gemeente 
ondervindt steeds meer hinder van 
doorgaand verkeer, dat met name 
Noorder- en Zuidereinde overmatig 
belast. 
De VVQ is zich er terdege van bewust 
dat nagenoeg iedere oplossing in fei-
te een verplaatsing van het probleem 
betekent. Het vinden van oplossingen 
en het maken van keuzes wordt daar-
bij in hoge mate bemoeilijkt doordat 
elke burger per definitie subjectief 
oordeelt over voorgestelde verande-
ringen en derhalve steeds 'zijn eigen 
straatje schoonveegt'. Niettemin is de 
VVD van oordeel dat, na hoor en we-
ging van alle argumenten, de ge-
meenteraad zich moet uitspreken 
over de te nemen maatregelen. Naast 
een optimale aandacht voor leefbaar- 

heid en milieubelang moet ook ge-
keken worden naar wat in de tijd ge-
zien financiëel haalbaar is. 
Bij in de toekomst eventueel te ne-
men verkeersmaatregelen moeten in 
alle eerlijkheid en redelijkheid de 
voor- en nadelen van de in het verle-
den al genomen maatregelen gewo-
gen en dus betrokken worden. 

In. 1,998 gaat een langgekoes-
terde wens van de VVD in vervulling 
en wordt gestart met de aanleg van 
het fietspad Zuidereinde. Wanneer de 
aanleg van een fietspad dat Heren-
weg en Bergse Pad verbindt ter hand 
genomen wordt, is nog niet te voor-
zien. Omwille van de veiligheid van 
veel, met name jonge, weggebruikers 
zal de VVD op aktie aandringen. 

In de komende raadsperiode 
zou meer dan tot nu toe gecontro-
leerd moeten worden op overtredin-
gen van het snelheidsverbod op 
Noorder- en Zuidereinde. 

De VVD wil zich in-
spannen voor een 
nieuwe busverbin-
ding die Hilversum, 
via het Noorder-
einde met Bussum 
en ziekenhuis Gooi 
Noord 	verbindt. 
Voorts streeft de 
VVD ernaar een 
goed op elkaar 
aansluitend open-
baar vervoer te re-
aliseren. 



ECONOMISCH 
AANGELEGENHEDEN 

Welzijn en welvaart worden voor een 
belangrijk deel bepaald door een 
goed functionerende economie. Het 
midden- en kleinbedrijf zouden daar-
in een grotere rol moeten kunnen 
spelen; wij zijn b.v. voor uitbreiding 
van het winkelbestand. De VVD be-
pleit een actief beleid ten aanzien van 
behoud en vestiging van milieuvrien-
delijke bedrijven, waarmee tevens 

een positieve bijdrage wordt geleverd 
aan de werkgelegenheid. In dit kader 
kan ook gedacht worden aan het ves-
tigen van kleinschalige ambachtelijke 
bedrijven in de woonwijken. 
De VVD wil mogelijkheden onderzoe-
ken om uitbreiding van industrie-
terrein De Slenk toe te staan en het 
terrein Boomgaard te exploiteren. 

Uitbreiding bedrijventerreinen 



CULTUUR 

Deelnemen aan culturele aktiviteiten 
of het gebruik maken van culturele 
voorzieningen moet voor elke burger 
mogelijk zijn. De gemeente dient 
daarvoor een financiëel evenwichtig 
onderbouwd cultuurbeleid te voeren. 
Naast het stimuleren van professione-
le kunstaktiviteiten, zoals Aquacert, 
staat de gemeente ook open voor 
kunstbeoefening door amateurs. 

Subsidies mogen niet langer als een 
verworven recht worden beschouwd. 
Op basis van een jaarlijkse evaluatie 
dienen het nut en de noodzaak van 
subsidies afgewogen te worden. Om 
meer variatie in het cultuuraanbod te 
creëren, wil de VVD financiële ruimte 
inbouwen voor meer thematische 
aanpak en aan project-gekoppelde 
subsidies. 

Initiatieven die de gemeente weer het 
aanzien van een 'kunstenaarsdorp' 
kunnen geven, dan wel de professio-
nele kunst meer in de aandacht kun-
nen brengen, zullen de steun van de 
VVD krijgen. Een coördinerend beleid 
is zeer gewenst. Aangezien de door 
de gemeente aangekochte hoeveel-
heid kunstwerken inmiddels zo'n 
grote omvang heeft zal slechts met 
grote terughoudendheid overgegaan 
kunnen worden tot de aanschaf van 
nieuwe kunst. 
De VVD wil bevorderen dat de vele 
aantrekkelijkheden van de gemeente 

's-Graveland, waaronder de buiten-
plaatsen, het fietstoerisme, de plas-
sengebieden, alsook de kunst- en cul-
tuurmanifestaties, een plaats krijgen 
in een attractieve folder. Deze kan 
dan via de Gooise VVV verspreid wor-
den, maar evenzeer dienen al visite-
kaartje voor onze gemeente. 



locatie voor een squash/tafeltennishal 

SPORT EN RECREATIE 

Sport is een goede en gezonde vorm 
van vrijetijdsbesteding, zowel de be-
oefening zelf als het bijwonen van 
sportman ifestaties. 
Onze gemeente beschikt thans over 
goed geoutilleerde accomodaties. 
Met het beheer daarvan zijn jaarlijks 
grote bedragen gemoeid. 
Serieuzer dan tot op heden het geval 
is zal onderzocht moeten worden in 
hoeverre privatisering tot de moge-
lijkheden behoort. 
Een en ander onder de stringente 
voorwaarde van oprecht wederzijds 
overleg. 

Er blijkt behoefte te zijn aan een 
squash /tafeltennishal. Deze zou wel-
licht gerealiseerd kunnen worden 
naast de Fuik. 

Op het gebied van dagrecreatie heeft 
de gemeente veel te bieden, maar de 
toegankelijkheid laat te wensen over. 
Het plassengebied 'De Wijde Blik' is 
uitstekend zwemwater, dat regelma-
tig wordt gecontroleerd op zuiver-
heid en veiligheid. Het strandje bij de 
'Zuwe' zal uitgebreid en veiliger ge-
maakt moeten worden. 
De fraaie gebieden voor toer- en re-
creatieschaatsen geven onze ge-
meente een nationale faam. Wij 
moeten de ijsclubs daarom met raad 
en daad terzijde blijven staan. 

Natuurmonumenten heeft in de loop 
der jaren veel grond en water aange-
kocht in onze gemeente. Bij toekom-
stige aankopen (en wij denken hierbij 
dan b.v. aan de Wijde Blik) zou er op 

toegezien moe-
ten worden dat 
ook deze gebie-
den voor onze 
inwoners toe- 
gankelijk 	blij- 
ven. Dit geldt 
ook voor de ter-
reinen die reeds 
in bezit zijn van 
Natuurmonu-
menten. 



GEWESTELIJKE 
SAMENWERKING 

De noodzaak om toe te treden tot het 
Gewest Gooi en Vechtstreek heeft 
zich in de thans lopende zittingspe-
riode niet nadrukkelijk gemanifes-
teerd. Ook voor de komende periode 
geldt dat de gemeente de plicht heeft 

om zorgvuldig na te gaan in hoeverre 
een gemeenschappelijke regeling tot 
een betere, goedkopere en ook meer 
flexibele belangenbehartiging kan 
leiden. 



FINANCIËN 

         

            

            

Een reëel geraamde, sluitende pro-
duktbegroting vormt de basis voor 
een goed financiëel beleid. 
Tussentijdse rapportages en financië-
le overzichten moeten inzicht geven 
in eventuele over- en onderschrijvin-
gen. 

Uit de meerjarenbegroting en het 
meerjareninvesteringsplan 	dienen 
per jaar de prioriteiten duidelijk zicht-
baar te zijn. Beter nog dan in het ver-
leden dienen onvermijdelijke danwel 
noodzakelijke investeringen vroegtij-
dig bekend te worden gemaakt. 
Aangekweekte reserves dienen waar-
devast en derhalve inflatiebestendig 
te zijn. 

De VVD is van mening dat grote te-
rughoudendheid moet worden be-
tracht bij de verhoging van gemeen-
telijk belastingen en tarieven. 

De krappe financiële situatie van de 
gemeente 's-Graveland vervult de 
VVD met grote zorg. Teneinde het 
voorzieningenniveau in stand te hou-
den, zal een zuinig beleid gevoerd 
moeten worden. De VVD kiest daarbij 
voor een zakelijke benadering. 
Voorrang gegeven zal moeten wor-
den aan die investeringen die geen 
uitstel dulden. 
Hetgeen betekent dat er zeer zorg-
vuldig met ons aller belastinggeld 
omgesprongen moet gaan worden. 



Revitalisering 
de Meenthof 

Herenweg, verbreed 
en verbeterd 

Ook trapveldjes 
voor de jeugd 

Ruimtelijk wonen, 
veel groen 


