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Voor u ligt dan toch het beknopte verkiezingsprogramma van algemeen belang. Het is ons 

gelukt om niet alleen een groep mensen enthousiast te maken voor algemeen belang. Het 

is ook zo dat algemeen belang met een nieuw elan deze verkiezingen in zal gaan. De vele 

goede reacties die wij mochten ontvangen op het nieuws dat algemeen belang opnieuw aan 

de verkiezingen zal deelnemen, geeft ons het vertrouwen dat het met die ene zetel absoluut 

goed zit en dat we een tweede zetel zeker in ons achterhoofd mogen houden. Zeker gezien 

de groei die er de afgelopen 2 verkiezingen in het aantal algemeen belang stemmers heeft 

gezeten. 

De leus waarvoor wij hebben gekozen is: algemeen belang voor jong én oud 

Hoe zo jong? 
Het jongerenbeleid heeft de afgelopen maanden, helaas vaak negatief, in het middelpunt van 

de belangstelling gestaan. Het jongerenbeleid is nu opnieuw opgestart. Een doorstart willen 

wij het eigenlijk noemen. Om er voor te zorgen dat het jongerenbeleid een zo breed mogelijk 
draagvlak krijgt, neemt een deskundige vanuit algemeen belang deel in de stuurgroep voor 

het jongerenbeleid. 

Hoe zo oud? 
Ook het ouderenbeleid verdiend extra onze aandacht en zal dat, wat algemeen belang 

betreft ook zeker krijgen de komende 4 jaar. Algemeen belang is namelijk van mening dat 

de senioren een essentieel onderdeel van onze samenleving uitmaken. Het is een groep die 

steeds groter wordt en dus absoluut ruime aandacht verdienen. 

De gemeente besturen bestaat echter niet alleen uit jongerenbeleid en ouderenbeleid. Het 

bestaat echter wel uit beleid dat voor iedereen, jong én oud, van belang is. Wat algemeen 

belang voor ogen staat in de komende 4 jaar kunt u lezen op de volgende pagina's. Wij 

hopen onze visie via een college programma en college deelname te verwezenlijken, waarbij 

wij openstaan voor samenwerking met alle partijen binnen de gemeenteraad. 
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Bestuur 

Communicatie 

De afgelopen 4 jaar is er in alle 'wijken' één keer een wijkcontactavond geweest. Algemeen 

belang streeft er naar deze avonden uit te breiden naar één wijkcontactavond per wijk, per 

jaar. Algemeen belang is van mening dat de kwaliteit van de communicatie verbeterd kan 

worden door de burgers vooraf duidelijk te informeren wat er besproken wordt. Dit kan 

bereikt worden door vooraf een duidelijke agenda te verspreiden. 

Algemeen belang is voorstander van een regelmatig contact met belangorganisaties uit het 

bedrijfsleven en met het verenigingsleven in onze gemeente. De wethouder met de 

betreffende portefeuille dient hierin een initiërende rol te spelen. 

Kwaliteit van bestuur 

De kwaliteit van bestuur laat naar de mening van algemeen belang te wensen over. 

• In de afgelopen periode kende onze gemeente wederom een bestuurscrisis. 

• In commissie vergaderingen worden zelden 'to the point' discussies gehouden. 

Algemeen belang is van mening dat het in het belang van de gemeente is dat de juiste 

persoon op de juiste plaats zit. Niet diegene die over de meeste tijd beschikt dient deel te 

nemen aan het bestuur maar diegene die over de beste kwaliteiten beschikt. 

Kernen beleid 

Met de herindeling van onze gemeente voor de deur is algemeen belang van mening dat er 

een duidelijk kernen beleid ontwikkeld dient te worden. Algemeen belang is voorstander van 

het ontwikkelen van wijkraden. Voor iedere kern in onze gemeente ('s-Graveland, Kortenhoef 

en Ankeveen) dient zo'n wijkraad opgestart te worden. In de nieuw te vormen gemeente 

dient er uiteraard tevens een wijkraad te komen voor Loosdrecht en Nederhorst den Berg. 

Deze wijkraden dienen in de nieuw te vormen gemeente een adviserende rol te hebben 

richting de gemeenteraad. 
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Financiën 

Het gemeentelijk budget zal de komende jaren nog verder omlaag gaan. Er zal dus creatief 

met de ons beschikbare middelen omgegaan moeten worden. Algemeen belang vindt dat 

de strategie bepaald moet worden aan de hand van de opgelegde bezuinigingen, waarbij: 

• Algemeen belang bereid is de lasten voor de burgers mee te laten lopen met het 

indexcijfer van het CBS. 

• Het huidige voorzieningenniveau zoveel mogelijk gehandhaafd dient te blijven. 

• Er gekeken moet worden naar de volle breedte van de gemeentelijke uitgaven. 

• De efficiency steeds de aandacht moet krijgen. 

Kort gezegd dient de volgende hoofdlijn te worden gevolgd: 

1. Eerst kijken welke financiële middelen wij tot onze beschikking krijgen. 

2. Uitgaven en investeringen daarop afstemmen. 

3. Prioriteitsstelling van uiterst noodzakelijk tot het zou leuk zijn. 

Niet: Dat is ons wensenlijstje en zonodig verhogen we de tarieven. 

Volkshuisvestinq 

Het aantal plaatsen in onze gemeente die nog in aanmerking komen voor woningbouw is 

beperkt. Toch zijn er nog vele woningzoekenden die graag in onze gemeente willen wonen. 

Waar mogelijk dienen dus plannen in ontwikkeling genomen te worden en mogelijkheden 

voor inbrei-plannen onderzocht te worden. De gemeente dient hierbij ook open te staan voor 

initiatieven die in dit kader door burgers worden genomen. 

Enkele plannen die in de komende periode in ontwikkeling genomen dienen te worden, zijn: 

• Terrein Lindeschool Ankeveen -* hierbij denkt algemeen belang aan een gecombineerd 

project van woningen voor 55+-ers en starters. 

• Terrein Antoniusschool Kortenhoef -* de gemeente dient te streven naar realisatie van 

huurwoningen op dit terrein. 

• 7' Fase Zuidsingel. 

• Kleinschalig plan voor het terrein van de huidige brandweerkazerne + omgeving. 
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Ruimtelijke ordening 

In de komende raadsperiode dienen naar de mening van algemeen belang de volgende 

projecten in ontwikkeling te worden genomen: 

• Herinrichting van het gebied Tromplaan / Burgerlaan 

• Renovatie Hollands End 

• Fietspad Bergsepad - Herenweg 

• Strandje Zuwe 

• Herinrichting van het Dode Eind, waarbij afspraken gemaakt dienen te worden met de 

gemeente Hilversum om de problemen ter plaatse op een voor iedereen aanvaardbare 

op te lossen. 

Welziin 

Gehandicapten 

Het ingezette beleid ten aanzien van de WVG dient uitgebouwd te worden middels het 

sociale netwerk. Algemeen belang is van mening dat de informatie over de WVG verder 

uitgebreid dient te worden. Er dient een actief beleid gevoerd te worden om te zorgen dat 

gehandicapten de voorzieningen krijgen waar ze ook maar enigszins recht op hebben. 

Jongeren 

In de komende periode dient de gemeente zorg te dragen voor continuïteit in het 

jongerenbeleid. Er dienen per leeftijdsgroep activiteiten ontwikkeld te worden. Algemeen 

belang acht het van groot belang dat er voor de jongeren een duidelijke eigen plek blijft 

bestaan. Op korte termijn dient er een voorziening te komen waar de jeugd kan vertoeven 

(ook buiten de uren dat Voltage is geopend). Algemeen belang is echter ook van mening 

dat de ouders betrokken dienen te worden bij het jongerenbeleid en de opvang van jongeren 

binnen onze gemeente. 

In het kader van haar verkiezingsleuze voor jong én oud' stelt algemeen belang voor beleid 

te ontwikkelen waardoor jongeren en ouderen met elkaar in contact komen. 
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Ouderen 

Het ouderenwerk wordt in onze gemeente op dit moment vooral gedaan door de stichting 

ouderenvoorzieningen 's-Graveland. Algemeen belang ondersteunt de activiteiten van deze 

stichting van harte. Gezien het brede scala van activiteiten dat door deze stichting wordt 
ontwikkeld, is algemeen belang voorstander van het communiceren van deze activiteiten 

naar alle 55+-ers binnen onze gemeente (op dit moment vindt communicatie alleen plaats 
naar bewoners van Oudergaard en directe omgeving). Om de activiteiten van de stichting 
verder te ondersteunen, stelt algemeen belang voor een deel van het overschot WVG 

gelden te bestemmen voor het ouderenwerk binnen onze gemeente. 

Privatisering sportterreinen 

Algemeen belang is voorstander van een onderzoek naar privatisering van gemeentelijke 
sportterreinen, echter: 

• De privatisering van sportterreinen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en het 

onderhoud van de betreffende terreinen. 
• Er dient sprake te zijn van een win/win situatie voor de verenigingen én de gemeente. 

Onderwijs 

Kleinere klassen 

Van overheidswege is vastgesteld dat in het lager onderwijs kleinere klassen dienen te 

komen. Door de gemeente dient beleid ontwikkeld te worden om dit ook te kunnen 

realiseren. Hierbij denken wij met name aan: 

• Extra leerkrachten. 

• Uitbreiding van het aantal lokalen. 

Naschoolse opvang 

Binnen de gemeente dient een beleid ontwikkeld te worden, waardoor naschoolse opvang 

voor alle kinderen beschikbaar komt. De gemeente dient de naschoolse opvang onverkort te 
ondersteunen. Algemeen belang is van mening dat de naschoolse opvang op één centrale 

plaats binnen de gemeente dient plaats te vinden. Enkele aspecten die in het te ontwikkelen 

beleid dienen te worden opgenomen zijn: 
• Opvang zo mogelijk in één van de scholen (bij voorkeur in Korten hoef) 
• Vervoer van de andere scholen naar opvang plaats. 

• Naschoolse opvang dient kostendekkend te zijn. 
• De scholen mogen geen leerlingen verliezen omdat de naschoolse opvang niet goed 

geregeld is. 
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Milieu 

De leus van algemeen belang is: Houd 's-Graveland schoon! 

Wij zijn dan ook voorstander van een breed opgezet actieplan waarbij verenigingen, scholen 

en particulieren worden betrokken. Activiteiten die naar de mening van algemeen belang 

binnen dit actieplan ontwikkeld dienen te worden zijn: 

• Organisatie van een gemeentelijke milieudag of weekend. 

• Uitbreiding van de schoonmaakacties. 

• Ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor de jeugd. 

• Contact zoeken met natuurmonumenten over participatie en sponsoring 

Verkeer en Vervoer 

Verkeersveiligheid binnen onze gemeente is van groot belang. Daarom is Algemeen belang 

voorstander van: 

• Stelselmatig uitgevoerde snelheidscontroles 

• Veiliger oversteekplaatsen voor ouderen en schooljeugd (onderzoek naar huidige 

oversteekplaatsen op de Kerklaan) 

• Het opstellen van een eenduidig verlichtingsbeleid voor de gehele gemeente. 

Algemeen belang is er zich van bewust dat het verkeersprobleem niet door 's-Graveland 

alleen kan worden opgelost. Derhalve zijn wij voorstander van een intensief regionaal 

overleg over het verkeer, zodat er ook op regionaal niveau aan oplossingen kan worden 

gewerkt. 

Voor meer informatie: 

Wim Reijmerink 
	

Hollands End 10b 
	

1244 NR ANKEVEEN 
	

tel. 6563272 

Nelleke Schenkkan 
	

Stichts End 79 
	

1244 PLANKEVEEN 
	

tel. 6565590 
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