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Verkiezingsprogramma 2022-2026 
 
Beste Inwoner van Bodegraven-Reeuwijk, 
 
Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk is een liberale partij. Dat betekent dat wij een 
samenleving willen met voor iedereen de ruimte om iets buitengewoons te maken van hun 
leven. Om het leven niet zomaar voorbij te laten gaan, maar het juist met verve te leven. Daar 
willen we ons voor de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk voor inzetten. Vrijheid en 
verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In vrijheid draagt ieder mens 
niet alleen de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar houdt hij ook rekening met de vrijheid 
van anderen, zoals de belangen van ouderen en toekomstige generaties en met de vrije 
samenleving als geheel. Uitgangspunten hierbij zijn onze joods-christelijke normen en 
waarden. Daarom laten wij in Bodegraven-Reeuwijk ook niemand in de steek. 
 
Voor Lokaal Liberaal zijn alle mensen gelijkwaardig. Dat betekent niet dat iedereen gelijk is. Alle 
mensen hebben zichtbare en onzichtbare eigenschappen die ze uniek maken. Lokaal Liberaal 
waardeert deze diversiteit en viert de bijdragen van alle mensen, ongeacht achtergrond, leeftijd, 
kleur, handicap, geloof, geaardheid, sociaaleconomische status of burgerlijke status. We streven 
als Lokaal Liberaal naar een inclusieve cultuur waar iedereen zich gewaardeerd weet en erbij 
hoort. We willen ons er actief voor inzetten om gelijkwaardigheid en individuele ontplooiing te 
bevorderen, zodat iedereen toegang krijgt tot middelen, kansen, netwerken en ondersteuning om 
zich te ontwikkelen en zo goed mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. 
 
Lokaal Liberaal staat voor een andere politiek, het roer moet om! Transparant en door het maken 
van keuzes waarbij wij u, als inwoner zo veel als mogelijk betrekken, niet alleen eens in de 4 jaar!  
 
Van burgerparticipatie moet serieus werk worden gemaakt. Op de manier zoals het nu gaat, 
worden inwoners en ondernemers onvoldoende, soms zelfs helemaal niet, betrokken.  
 
Het moet ook transparanter! Geheimhouding op bepaalde onderwerpen is alleen van toepassing 
als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld om grondspeculatie te voorkomen. 
 
Onze gemeente staat aan de rand van de financiële afgrond.  “Als je doet wat je deed, krijg je wat 
je kreeg.” Om ons voorzieningenniveau en onze zelfstandigheid te behouden moet het dus anders! 
 
Een groot deel van de gemeentelijke financiële problemen worden veroorzaakt door de hoge 
kosten in het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en de wet maatschappelijke ondersteuning). 
Dat is niet meer houdbaar.  Waarom zijn de medewerkers van het sociaal team eigenlijk in dienst 
van een coöperatie die eigendom is van zorg verlenende bedrijven?  Hoe voorkomen we “dubbele 
petten” en hoe zit het eigenlijk met de integriteit van de bedrijven die een zorgcontract hebben 
met de gemeente?  Kortom, willen we de zorg verantwoord houden, ook financieel, dan moet het 
anders!  
 
Het energievraagstuk is een landelijk probleem waarvan andere politiek partijen in onze gemeente 
vinden dat dit lokaal moet worden opgelost maar niet met een blanco cheque.  
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Vanuit de ondernemers horen wij vaak dat het bij de gemeente, het college, ontbreekt aan visie. 
Welke bedrijven willen we waar in onze gemeente hebben? Hoe organiseren wij een goede 
infrastructuur? Dat moet dus anders: vanuit een duidelijke visie werken aan een structurele en 
duurzame oplossing.   
 
Op agrariërs is Lokaal Liberaal extra zuinig: zij zorgen voor de unieke uitstraling van ons Groene 
Hart en worden vanuit de landelijke overheid door allerlei maatregelen hard getroffen. Lokaal 
Liberaal wil niet dat door maatregelen van de lokale overheid de zorgen voor boeren nog groter 
worden. Dat moet anders! 
 
Hoe gaat Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk dat dan doen? Wij stropen de mouwen op en gaan 
aan de slag, wij hebben dit overzichtelijk in 10 punten geformuleerd. Wilt u meer weten? Kijk dan 
op: www.lokaalliberaalbodegravenreeuwijk.nl/10 punten/  
 
Namens de fractie, het bestuur en de kandidaten voor de verkiezingen 2022-2026 mag ik u het 
verkiezingsprogramma aanbieden. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Willem Zuyderduyn 
Fractievoorzitter en lijsttrekker Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk 
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1) ONDERNEMEN IN BODEGRAVEN-REEUWIJK 
Als kloppend economische hart van onze gemeente zijn onze ondernemers essentieel voor de 
leefbaarheid van onze dorpen.  
 
Ondernemen in Bodegraven-Reeuwijk 
Het moet voor ondernemingen een goed vestigingsklimaat blijven en er zijn veel mogelijkheden 
tot verbetering. Ondernemers zijn heel belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. Niet 
alleen leveren zij een bijdrage aan de werkgelegenheid en de lokale economie. Veel bedrijven 
doen veel meer dan dat en zijn maatschappelijk betrokken. Om het vestigingsklimaat voor 
ondernemingen te verbeteren willen wij extra bedrijventerreinen voor de groei van onze eigen 
bedrijven. Wij gaan dan wel voor een minimaal aantal medewerkers per m2 zodat er niet alleen 
“blokkendozen” worden gebouwd. Daarnaast is de Bodegraven-boog voor ons een prioriteit. Maar 
dan wel een boog waar onze ondernemers echt iets aan hebben, een goede aansluiting op 
Bodegraven-Reeuwijk dus! 
Samen met de ondernemers willen wij dat onderzocht wordt of de parallelbaan (parallel aan de 
A12) en een op- en afrit naar de A12 haalbaar zijn. Bij het onderzoek dient het welzijn van de 
inwoners mee genomen te worden. Verder wil de fractie van Lokaal Liberaal een verbetering van 
het openbaar vervoer naar de bedrijventerreinen.  
Het ondernemersfonds heeft ons bedrijfsleven veel goeds gebracht, wij willen dit dan ook 
continueren en vragen aandacht voor de positie van de agrariërs hierin. Het fonds moet ook voor 
deze ondernemers van toegevoegde waarde zijn! 
Aandacht voor de arbeidsmarkt samen met partners inspannen om deze gezond te houden. 
Daarom is het behouden van bedrijven voor onze gemeente zo belangrijk. Wij willen een vak- of 
MBO-opleiding naar Bodegraven-Reeuwijk halen en deze nauw laten samenwerken met onze 
bedrijven. Hierdoor ontstaat er een goede aansluiting tussen theorie en praktijk. 
Lokale lasten voor ondernemers willen wij, afgezien van inflatiecorrectie, niet verhogen. Veel 
ondernemingen hebben nog hinder van de coronacrisis en moeten steun van de overheid 
terugbetalen of hun verzwakte financiële positie versterken.  
 
Duurzaamheid en vernieuwing: bij nieuwe ontwikkelingen die ondernemingen betreffen, willen wij 
dat de ondernemers ook meer worden betrokken, de economische variant van burgerparticipatie, 
ondernemersparticipatie dus! Verder moeten innovatieve initiatieven van ondernemers vanuit de 
gemeente worden ondersteund.  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Goed ondernemerschap moet de ruimte krijgen. 
 
Detailhandel 
Lokaal Liberaal wil het winkelaanbod zoveel mogelijk concentreren in de kernen en hiermee de 
leegstand tegengaan en de kernen aantrekkelijker maken. Hiervoor stellen wij ook een 
gevelsubsidie ter beschikking. Lokaal Liberaal wil een onafhankelijke Centrummanager aanstellen 
met kennis van de lokale situatie. 
 
Parkeren in het centrum van Bodegraven is te lang blijven liggen en moet met prioriteit aangepakt 
worden. Wij willen kijken naar de mogelijkheid van verdiepte parkeerplekken die snel te realiseren 
zijn en er ook voor zorgen dat onze straten niet gevuld zijn met “blik” en een betere verwijzing 
naar de bestaande parkeerterreinen (bv. de Meent). 
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Industrie en dienstverlening 
Lokaal Liberaal wil zoveel mogelijk sturen op clusteren van gelijksoortige industrie op één 
bedrijventerrein, zodat de infrastructuur optimaal aangepast kan worden een bedrijventerrein 
duidelijk herkenbaar is. 
  
Agrariërs 
Lokaal Liberaal is trots op onze agrariërs, niet alleen vanwege hun bijdrage aan de lokale economie 
maar ook omdat zij zorgen voor de instandhouding van ons Groene Hart. Goed waterbeheer is 
daar een essentieel onderdeel van. Agrariërs worden geconfronteerd met wijzigingen in de wet- 
en regelgeving, en voortzetting van de bedrijfsvoering wordt steeds moeilijker. Wij willen de 
agrariërs ondersteunen en lokale (extra) kosten voorkomen. Daarnaast moet het voor onze 
boeren mogelijk zijn om diversificatie in hun bedrijfsvoering aan te brengen, bijvoorbeeld door 
een streekwinkel of B&B te beginnen of door het plaatsen van een kleine windmolen. 
 
2) ENERGIE, DUURZAAMHEID EN NATUUR 
Warmte-koude opslagsystemen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
Een warmte-koude opslagsysteem kan een duurzame oplossing voor huishoudens zijn om de 
woning te verwarmen en te koelen en te voorzien van warm water.  
 
Helaas zorgt dit systeem in de wijk Weideveld al jaren voor storingen. Zo is er regelmatig geen 
warm water beschikbaar. Zolang de problemen in Weideveld niet zijn opgelost, wil Lokaal Liberaal 
geen nieuwe WKO-installaties in onze gemeente. 
 
Maar er is meer. De bewoners in de wijk Weideveld zijn de storingen van het systeem en de 
dienstverlening van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de werking van het WKO-systeem 
helemaal zat. 
 
Het College van B&W heeft de sleutel tot de oplossing van de storingen en de slechte 
dienstverlening in handen. Ze zijn al jaren met de leverancier in gesprek zonder dat de problemen 
zijn opgelost. De tijd van praten is nu voorbij en juridisch is het mogelijk om dwangsommen te 
innen. 
 
Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk wil dat daartoe wordt overgegaan. De belangen van de 
bewoners gaan voor de belangen van het energiebedrijf! 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Geen nieuwe WKO-installaties voordat de problemen met de 
bestaande WKO-installatie zijn opgelost. 
 
 
Windmolens in onze gemeente 
Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk wil dat wij de klimaatdoelstellingen met zonne-energie 
invullen. Dus geen grote windmolens op onze weilanden of in ons prachtige plassengebied, want 
we willen ons Groene Hart graag groen houden. Wel zonnepanelen op de daken van 
overheidsgebouwen, bedrijfspanden en appartementencomplexen. Ook door het overdekken van 
de grotere parkeerplaatsen met zonnepanelen en langs de snelweg A12 zien wij mogelijkheden. 
Windmolens in onze gemeente willen wij niet! Wij zien wel mogelijkheden voor windmolens op 
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zee. Wij werken hierin graag samen met onze omringende gemeenten. Een grote meerderheid van 
onze inwoners is dat met ons eens. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: geen windmolens in onze gemeente. 
Een nationale uitdaging kan niet lokaal worden opgelost en zeker niet in 2035.  
 
Laadpalen 
Steeds meer inwoners en bezoekers stappen over op een elektrische auto. Lokaal Liberaal is voor 
het faciliteren van de aanleg van voldoende laadpalen in onze gemeente met oog voor de 
parkeernorm ter plaatse.  
 
Klimaatneutraal 
Lokaal Liberaal vindt de doelstelling van onze gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn niet 
realistisch. Het is voor onze inwoners volstrekt onduidelijk wie hiervan de rekening gepresenteerd 
krijgt en hoe hoog die rekening eigenlijk is. De financiële situatie van onze gemeente stelt ons niet 
in staat onze inwoners financieel tegemoet te komen. Lokaal Liberaal committeert zich aan de 
landelijke klimaatdoelstellingen van 2050. De mogelijkheid van kernenergie kan wat ons betreft 
nader worden onderzocht en het spreekt vanzelf dat eventuele kerncentrales op logische plekken 
in het land moeten worden gevestigd; dat is niet mogelijk in het Groene Hart!  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Klimaatneutraal in 2050 is in lijn met het landelijke beleid en 
er moet inzicht komen in de financiële consequenties voor onze inwoners.  
 
Kernenergie 
Klimaat neutraal worden in 2050 kan alleen als we samenwerken en keuzes durven te maken. 
Lokaal Liberaal ziet kernenergie als een landelijke oplossing voor onze energie- en 
klimaatvraagstukken. 
 
Afval 
De afvalinzameling moet een gedegen en service verlenende dienst zijn. Een eigen afval-
brengstation is noodzakelijk. Niet alleen voor het gemak van onze inwoners. Verkeer van en naar 
een afval-brengstation in een andere gemeente is op zichzelf al een belasting voor het milieu.  
 
De heffing aan het milieustation heeft niet gebracht wat men beoogde. Die hebben de raadsleden 
van Lokaal Liberaal eraf laten halen. Het zorgde voor afvaldumpingen en ergernis omdat men 
eigenlijk gedwongen werd het afval op te sparen. 
 
Lokaal Liberaal is voor afval scheiden maar vinden ook dat we moeten kijken naar de voordelen 
van na-scheiden. De glasbakken op de bekende locaties moeten vaker geleegd worden evenals de 
prullenbakken in de winkelcentra. Te vaak staat er afval naast. 
 
PMD-afval 
Vooral de wijze van inzameling van PMD-afval (plastic, metaal en drankkartonnen) is Lokaal 
Liberaal een doorn in het oog. De lantaarnpalen die vol met zakken hangen een storend 
straatbeeld opleveren. Bovendien gaan deze zakken makkelijk open, en bij harde wind waaien ze 
door de straten. Daarom willen wij kijken naar een andere wijze van inzameling.  
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Treintjes van medewerkers die een bijplaatsing van afval naast een ondergrondse afvalcontainer 
bekijken, zijn uit den boze. Men komt en voert af. Niet kijken, een volgende komt nog eens kijken 
of er adresgegevens zijn te vinden, en een derde die het dan opruimt. Bijplaatsingen gaan in één 
ronde weg en meldingen worden spoedig afgehandeld.  
 
Gemeentelijke medewerkers stimuleren we om ook melding te maken van afvaldumping. We 
onderzoeken de mogelijkheden van afvalambassadeurs die de mogelijkheid krijgen storingen 
zelfstandig op te lossen. Op het afval-brengstation zijn we scherp op “particulieren” die wel erg 
veel particulier afval komen brengen. Zo veel dat het bedrijfsmatig wordt. Voor die grote 
hoeveelheden afval hanteren we commerciële tarieven. Zodat de welwillende inwoners niet 
meebetalen aan bedrijfsmatig aangeleverd afval. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: In Bodegraven-Reeuwijk hebben wij een zelfstandig afval-
brengstation voor particulieren. Hiervoor worden voor particulieren geen kosten in rekening 
gebracht. Storingen moet veel sneller dan nu het geval is, worden opgelost om onze straten 
leefbaar te houden.  
 
Behoud van ons plassengebied 
Lokaal Liberaal is tegen verkaveling, zodat er geen nieuwe woningen, recreatiewoningen en 
schuilhutten bijkomen. Wij zijn blij met de aanwezigheid van het vakantiepark, een verdere 
uitbreiding van dit park vinden wij niet wenselijk. Dat geldt ook voor een verdere uitbreiding van 
recreatieve mogelijkheden rondom het plassengebied, hoewel wij nog wel mogelijkheden zien 
voor een zeer beperkte uitbreiding van fluisterboten(-verhuur). 
Het plassengebied willen wij, net zoals in De Meije, afsluiten voor toertochten voor motoren en 
recreatievoertuigen. Zo houden wij ons plassengebied in stand! 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Ons kwetsbare plassengebied mag niet verder worden 
belast. Geen nieuwe woningen aan de plas, geen toertochten voor motoren, ons plassengebied 
blijft van de natuur!  
 
3) WONEN IN BODEGRAVEN-REEUWIJK 
Jongerenhuisvesting 
De raadsleden van Lokaal Liberaal hebben zich altijd voor jongerenhuisvesting ingezet en we 
zullen dat blijven doen! We zijn trots op het project van de jongeren woningen bij de Crolesbrug, 
waar de raadsleden van Lokaal Liberaal de aanjagers zijn geweest. Voor de toekomst en vitaliteit 
van onze gemeente vinden wij het belangrijk dat jongeren zich in onze gemeente kunnen vestigen. 
Het kopen en huren van een woning wordt steeds lastiger. Het komt voor dat soms meer dan 
honderd geïnteresseerden zich voor een enkele woning melden. Hiermee is het voor jongeren 
bijna onmogelijk om zich in onze gemeente te vestigen. Wij willen passende woonvormen bieden 
want wij willen onze jongeren niet kwijt! Onze oplossing? Tiny houses, starterswoningen en 
zelfstandige, tijdelijke huisvesting voor jongeren.  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Voor jongeren realiseren wij een passend woningaanbod 
waardoor zij in onze gemeenten kunnen (blijven) wonen! 
 
Doorstroming van de woningmarkt 
Momenteel is sprake van een mismatch op de woningmarkt; alleenstaanden wonen vaak in een 
huis dat ze zelf veel te groot vinden maar kleinere woningen zijn niet beschikbaar. Ouderen 
moeten door het landelijk beleid langer thuis wonen. Als gevolg hiervan moeten woningen 
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worden aangepast, bijvoorbeeld met trapliften. Als we zorgen voor voldoende seniorenwoningen 
waarnaar kan worden doorgestroomd, is dit niet nodig. Wij willen voldoende woningen voor 
senioren zodat, als men wil of moet verhuizen, men ook kan verhuizen. Wij omarmen de landelijke 
ontwikkelingen om woningen toe te kunnen wijzen aan eigen inwoners. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Er moet sprake zijn van een passend woningaanbod om de 
doorstroming te bevorderen. 
 
Wonen boven bedrijfsunits 
Lokaal Liberaal wil het voor (kleine) ondernemers ook mogelijk maken te wonen boven hun 
bedrijfsunit. Hiermee verlichten we niet alleen de druk op de woningmarkt, maar is er bovendien 
meer toezicht op onze bedrijventerreinen. Wij stellen wel de eis dat de ondernemer zelf en/of zijn 
gezinsleden hier gaan wonen. Daarnaast stellen we forse eisen zodat reeds gevestigde 
ondernemers niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering omdat er nieuwe buren komen. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Ook voor (kleine) ondernemers moet het mogelijk zijn te 
wonen boven de bedrijfsunit. 
 
De huisvesting van arbeidsmigranten 
Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk staat voor een goede en kleinschalige huisvesting voor onze 
arbeidsmigranten. De huisvesting van arbeidsmigranten zorgt momenteel voor veel problemen: 
slechte woonomstandigheden met als gevolg veel overlast en panden die verpauperen. Lokaal 
Liberaal Bodegraven-Reeuwijk ziet de oplossing van dit probleem in streng handhaven en indien 
nodig het intrekken van de vergunning voor pandeigenaren die er een potje van maken.  
Wij zien niets in grootschalige zogenaamde migrantenhotels omdat in dat geval de problemen 
rondom deze huisvesting onevenredig op de schouders van omwonenden komt te liggen. Wij 
zullen er alert op zijn dat onze buurgemeenten geen grootschalige huisvesting voor 
arbeidsmigranten aan onze gemeentegrens vestigen.  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Handhaving op de huidige panden en hun eigenaren, zodat 
de overlast afneemt en de woonomstandigheden verbeteren. Geen grootschalige woonvormen 
voor arbeidsmigranten in onze gemeente.  
 
4) TOERISME, SPORT EN CULTUUR 
Toerisme 
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een aantrekkelijke gemeente voor toeristen en 
dagjesmensen en dat willen we graag zo houden! Lokaal Liberaal wil dat de toeristenbelasting 
wordt verhoogd en we willen onze bezoekers daar graag iets voor terug geven. Onze visie betreft 
het samenvoegen van het Kaas- en het Streekmuseum op de huidige locatie van het 
Streekmuseum. De accommodatie moet worden opgeknapt. Wij geloven in de combinatie van het 
samenvoegen van beide musea, dat dicht bij Landal vakantiepark ligt. Dit kan bijvoorbeeld worden 
gecombineerd met horeca, een atelier voor kunstenaars uit onze gemeente, een natuur 
informatiecentrum en een plaatselijke VVV.  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Met het samenvoegen van de beide musea, nieuwbouw en 
samenwerking met strategische partners, stellen wij ons cultureel erfgoed op een duurzame 
manier veilig voor de toekomst en hebben wij toeristen wat te bieden! 
 
Sport 
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Sporten draagt bij aan verbinding, gezondheid en verenigingen nemen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid door veel meer te doen als alleen het geven van sport. Sport is een 
uitlaatklep en draagt bij aan een goede gezondheid en versterkt je sociale contacten. In de tijd van 
de corona maatregelen hebben veel mensen dit erg gemist. Wij geloven dat sport een onmisbare 
schakel is in het versterken van de individuele mens en de samenleving in het geheel. 
 
Sporten moeten we daarom faciliteren en wel zoveel als mogelijk. Buurtsport en activiteiten van 
verengingen om anderen in de gelegenheid te stellen te sporten of te betrekken bij hun 
verenigingsactiviteiten passen daar prima in. 
 
De raadsleden van Lokaal Liberaal hebben zich altijd met volle energie ingezet om de slechte 
situatie met betrekking tot de sportharmonisatie, die we 4 jaar geleden aantroffen, ten goede te 
keren. Dat is gelukt! Nu wij deze sportharmonisatie in een positieve richting hebben weten te 
keren, moeten we de route vervolgen en daarin de diverse stappen borgen. Ook in de toekomst 
zijn er nog veel zaken te regelen. Daar moeten we tijdig bij zijn.  
Nu de sportharmonisatie nagenoeg is afgerond vindt Lokaal Liberaal dat er weer een sport-
koepelorganisatie moet komen, dit maakt de communicatie en samenwerking met de 
sportorganisaties effectiever.  
 
Gelden die aan sport besteed worden bekijken we naar aard, omvang, nut en noodzaak en de 
bijdrage aan samenleving en preventie. We hebben oog voor “nieuwe” sporten (bv. skaten, 
freerunnen) die in opkomst zijn.  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De sportverenigingen spelen een belangrijke rol in onze 
dorpen. Op gebied van gezondheid (preventief) en de onderlinge sociale samenhang. De sport 
kan dus rekenen op de steun van Lokaal Liberaal Bodegraven Reeuwijk 
 
Cultuur 
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. 
Cultuur in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is van iedereen en voor iedereen. Voor Lokaal 
Liberaal Bodegraven-Reeuwijk is daarbij erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van 
de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. De inwoners van onze dorpen bepalen zelf wat ze 
willen doen en wat ze willen zien. Lokaal Liberaal vindt dat de gemeente zich beperkt kan 
bemoeien met vorm of inhoud. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De cultuursector mag best iets kosten en het is de taak van 
onze lokale overheid hieraan bij te dragen. Culturele organisaties en evenementen moeten zo 
veel mogelijk kostendekkend zijn. 
 
Subsidies 
Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk heeft een warm hart voor kunst en cultuur. Subsidies voor 
cultuur en kunst vindt Lokaal Liberaal nuttig, maar ondernemerschap en zelfredzaamheid dienen 
voorop te staan. Lokaal Liberaal wil dat aan subsidies verantwoordingseisen worden gesteld. 
Gesubsidieerde culturele instellingen moeten zelf ook actief zoeken naar andere bronnen van 
financiering, bijvoorbeeld door het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen, zowel binnen 
Bodegraven-Reeuwijk als in de regio’s. 
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Lokaal Liberaal vindt dat via subsidievoorwaarden de samenwerking tussen culturele instellingen 
bevorderd moet worden. Daarbij gaat het om onderlinge afspraken over het gebruik van 
gebouwen en personeel en vooral ook om programmatische afstemming. De Culturele Commissie 
kan hierin een adviserende en coördinerende rol spelen.  
Ook individuele kunstenaars moeten zelf mogelijkheden benutten voor het verwerven van 
klantgerichte activiteiten en daarmee samenhangende financiële inkomsten. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Aan subsidies worden prestatie- en verantwoordingseisen 
gesteld. 
 
Het Groene Hart Huys 
Lokaal Liberaal ondersteunt de nieuwe opzet van het Groene Hart Huys in de Bouwsteeg. De 
bodem hiervan is gelegd door de Culturele commissie Bodegraven-Reeuwijk, Kunstkring 
Bodegraven-Reeuwijk en Stichting Historische kring Bodegraven. 
Het Groene Hart Huys is ontstaan uit het inwonersinitiatief “Hart in Bodegraven” en de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. Het idee was opgevat -in het kader van het grotere plan om het centrum 
van Bodegraven op te knappen- om één plek te creëren, waar de activiteiten van de Kunstkring 
Bodegraven-Reeuwijk, de Historische Kring Bodegraven en de Culturele Commissie Bodegraven-
Reeuwijk samen kunnen komen. Het Groene Hart Huys is in korte tijd met steun van vrijwilligers, 
sponsorende bedrijven en ondersteuning door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gegroeid tot 
een prachtig centrum voor cultuur, historie en kunst met een kleine ‘k’. 
 
Kunstenaarsdorp 
Lokaal Liberaal vindt dat Bodegraven-Reeuwijk zich moet profileren als een innovatief dorp met 
serieuze amateur en professionele kunst om tot verder ontwikkeling te komen als 
“Kunstenaarsdorp”. Bij de ontwikkeling van de professionele kunst dienen maatschappelijke 
verbinding, publieksbereik, innovatie en ondernemerschap voorop te staan, evenals de 
samenwerking met de lokale en regionale (cultuur-)partners. De Kunstroute die jaarlijks wordt 
georganiseerd, vindt Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk een prima middel om onze gemeente 
als kunstenaarsdorp op de kaart te zetten. Onze stip op de horizon is, dat als de naam 
Bodegraven-Reeuwijk valt, iedereen in Nederland aan kunst denkt! 
Lokaal Liberaal is er voorstander van galeries en ateliers voor kunstenaars zoveel mogelijk te 
concentreren in de centrums van Bodegraven-Reeuwijk en van de kernen. Tijdelijke invulling van 
leegstand biedt hiervoor kansen. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet zich verder 
ontwikkelen tot “Kunstenaarsdorp”. 
 
Kunst in de openbare ruimte 
Lokaal Liberaal is voorstander van kunst in de openbare ruimte, maar deze kunst moet wel een 
relatie hebben met de omgeving en moeten door de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk 
gewaardeerd worden. Bestaande kunstobjecten in de openbare ruimte moeten verplaatst kunnen 
worden als ze beter aansluiten bij de nieuwe omgeving. 
Lokaal Liberaal wil een jaarlijks festival rondom kunst in de openbare ruimte, waarbij ook 
investeringen worden gedaan voor het verbeteren van het openbaar gebied door kunstobjecten. 
Onder andere de opzet van het Street-Art festival en het Rembrandtjaar, beide georganiseerd 
door de Culturele Commissie kunnen als voorbeeld dienen. 
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Het standpunt van Lokaal Liberaal: Kunst in de openbare ruimte moet een relatie hebben met 
die openbare ruimte en waar mogelijk het openbaar gebied verbeteren. 
 
Monumenten 
Lokaal Liberaal is voorstander van het beschermen van historische panden en gebieden. Wij 
vinden dat de positie van de eigenaren van monumenten wel moet worden versterkt, zeker als de 
gemeente geen substantiële financiële middelen aan hen beschikbaar stelt. Als het behoud of 
herstel van panden door de eigenaar niet haalbaar is, dan kunnen we onder voorwaarden 
aanpassingen doen waarbij het behoud van panden en het aangezicht voorop staat. Te veel mooie 
panden zijn uit onze gemeente verdwenen. Panden laten verpauperen om zo een andere 
bestemming “af te dwingen” staan we niet toe. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld 
geven door de in haar bezit zijnde monumenten goed te onderhouden. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Historische panden en gebieden moeten beschermd worden. 
 
Festivals 
Lokaal Liberaal is er voorstander van dat er in Bodegraven-Reeuwijk festivals plaatsvinden. Denk 
dan aan de Najaarsmarkt en Bruisend Reeuwijk. Natuurlijk moet de gemeente bij het afgeven van 
vergunningen daarvoor rekening houden met de geschiktheid van de locatie en de mogelijke 
overlast voor de omgeving, maar Lokaal Liberaal vindt dat er steeds een positieve grondhouding 
aanwezig moet zijn. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De gemeente heeft een positieve grondhouding bij de 
vergunning aanvraag van festivals. 
 
Evertshuis 
De exploitatie van het Evertshuis is een grote zorg. Feitelijk worden tekorten te makkelijk door de 
gemeente aangevuld. Dat is gezien de financiële straat van onze gemeente niet verantwoord, dat 
moet dus anders! Organisaties die bij het Evertshuis zijn ondergebracht moeten een 
marktconforme huur gaan betalen. Lokaal Liberaal wil een combinatie van woningen, een kleinere 
opzet van zaalverhuur, de bibliotheek en het handhaven van de grote zaal. Hierdoor kan het 
Evertshuis onze inwoners nog steeds een mooi en gevarieerd cultureel programma bieden op een 
financieel verantwoorde wijze.  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Wij zijn vriend van het Everts huis! Wij zien de oplossing in 
de combinatie wonen en theater. Het oude deel willen wij gebruiken voor jongeren-woningen 
en in het voorste deel willen wij de bibliotheek en zaalverhuur huisvesten. 
 
5) ONDERWIJS 
Huisvesting 
In onze gesprekken met de mensen uit het onderwijs hebben wij moeten vaststellen dat de 
gemeente niet over betrouwbare prognoses over leerlingenaantallen beschikt. 
Onderwijshuisvesting komt hierdoor op termijn in de knel. Zelfs op korte termijn moet er nu 
rekening mee worden gehouden dat de vrije schoolkeuze onder druk komt te staan. Deze vrije 
schoolkeuze vinden wij een fundamenteel recht.  
Ook wordt door de gemeente onvoldoende rekening gehouden met de bouw van nieuwe 
woonwijken en dus nieuwe leerlingen. Er valt veel voordeel te halen als scholen en kinderopvang 
met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars accommodaties. Het is 
ook in het belang van de gemeente om deze samenwerking te bevorderen. 
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Vanuit de gemeente moeten onderwijzers niet worden belast met allerlei ad-hoc activiteiten, een 
jaar muziekles, het andere jaar weer judo. Er zit geen lijn in en geen visie en het legt onnodig druk 
op de medewerkers in het onderwijs. Lokaal Liberaal wil dat het gesprek wordt aangegaan om 
samen met de onderwijsmedewerkers te komen tot een onderwijsvisie en daardoor tot een 
structureel programma. Schoolmaatschappelijk werk heeft een belangrijke rol in deze tijden en 
verdient een plaats binnen het basisonderwijs, indien scholen daar om vragen. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van 
ons (basis-)onderwijs, de gemeente moet weer in controle zijn! 
 
Beroepsonderwijs in Bodegraven-Reeuwijk 
Lokaal Liberaal vindt dat er in onze gemeente plaats is voor een Middelbare Beroepsopleiding. 
Omdat dit beroepsonderwijs aansluiting moet hebben op ons lokale bedrijfsleven, zowel voor wat 
betreft de richting als ook de inhoud van het onderwijs, moet de gemeente hierin samen 
optrekken met het bedrijfsleven 
Standpunt van Lokaal Liberaal: Voor de leefbaarheid van onze gemeente vindt Lokaal Liberaal 
dat het MBO een plek verdient in onze gemeente. 
 
6) BURGERPARTICIPATIE, VRIJWILLIGERS, TRANSPARANT BESTUUR EN MEDIA 
Burgerparticipatie 
De overheid beschikt deels niet meer over een sociaal vangnet, waarbij ze verantwoordelijk is over 
sociale dienstverlening. Op dit moment neemt de overheid een minder actieve rol als het gaat 
over sociale dienstverlening en richt zich nu op samenwerking met initiatiefnemers, 
zoals sociale instanties en private organisaties. Burgerparticipatie is dan ook een reactie op een 
terugtrekkende overheid, waarbij er van burgers wordt verwacht dat zij zelfredzamer en 
zelfstandiger in de samenleving staan. Door bijvoorbeeld burgerinitiatieven te verrichten. 
Burgerparticipatie uit zich óók in een vorm dat burgers een actievere rol gaan spelen bij het 
opstellen van beleid. Om dit te kunnen realiseren binnen gemeente Bodegraven-Reeuwijk, wil 
Lokaal Liberaal het voor de burger inzichtelijk maken wat burgerparticipatie precies voor u 
betekent en hoe burgers in de gemeenschap invulling kunnen geven op vraag- en 
probleemstukken binnen uw gemeente. Lokaal Liberaal is de vrijwilligers van de wijkteams 
dankbaar voor de tijd en kennis die zij investeren in de wijk en hun medebewoners. Zij leveren een 
waardevolle bijdrage aan burgerparticipatie. 
 
Standpunt van Lokaal Liberaal: De gemeente moet de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk 
stimuleren hoe zij invulling kunnen geven aan burgerparticipatie en voorzien van bijhorende 
informatie.  
Concreet vult Lokaal Liberaal burgerparticipatie als volgt in: 

- Een participatieparagraaf bij relevante raadsvoorstellen. 
- Inwoners al in het voortraject meenemen in het proces en de besluitvorming. 
- Een onderzoek naar de wens van onze inwoners over de gekozen burgemeester.  
- Een tweejaarlijkse evaluatie met betrekking tot uitvoering coalitieakkoord. 
- Lokaal Liberaal heeft een denktank van betrokken inwoners, aangevuld met specialisten. 
- Voordat dure adviesbureaus worden ingeschakeld eerst de lokale kennis aanboren.  

 
Vrijwilligers (naar sociaal domein) 
Vrijwilligers zien wij als het cement van onze samenleving. Zonder vrijwilligers is het voortbestaan 
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van de zorg, sportverenigingen en het culturele leven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk niet 
mogelijk. Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage voor organisaties, instanties, stichtingen en 
verenigingen. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilligers in de mantelzorg, vluchtelingenwerk en 
taalcoach. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat mensen vrijwilligerswerk willen verrichten 
binnen publieke sector. Aanleiding daarvoor, is dat sinds 1 januari 2015 gemeenten 
verantwoordelijk zijn voor het Sociaal Domein én de centrale overheid haar taken binnen de 
publieke sector over naar private organisaties heeft overgeheveld. Het gevolg is dat er 
vrijwilligersorganisaties, binnen het sociaaldomein, in het leven geroepen zijn om een belangrijke 
bijdrage te leveren aan mensen die het nodig hebben. Lokaal Liberaal Bodegraven Reeuwijk vindt 
dat de gemeente haar netwerk moet vergroten om meer samen te werken met 
vrijwilligersorganisaties, zodat enthousiaste vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren binnen het 
sociaaldomein.  
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De gemeente moet een actievere rol aannemen om zowel 
individuele vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties te betrekken in een sociaalnetwerk, zodat 
vrijwilligers een steentje kunnen bijdrage aan mensen die het nodig hebben. 
 
Transparant bestuur 
Inwoners hebben recht op een transparant bestuur. Het dualisme moet terugkomen in de 
raadszaal. Het college bestuurt, en de raad controleert het college. Bovendien wil Lokaal Liberaal 
alle naar het College overgehevelde bevoegdheden opnieuw tegen het licht houden. Een 
transparant bestuur betekent ook dat een college doet wat ze zegt en geen verborgen agenda’s 
heeft. Dat betekent ook het transparant uitvoeren van het coalitie- of raadsakkoord. Lokaal 
Liberaal vindt dat dat het aantal stukken onder geheimhouding tot een minimum moet worden 
beperkt. Een voorbeeld waarbij geheimhouding verstandig is, betreft het voorkomen van 
grondspeculatie.  
Om te voorkomen dat het Presidium wordt gebruikt voor het bedrijven van politiek, moeten de 
vergaderingen van het presidium anders worden ingericht. 
Samenwerking met andere gemeenten is essentieel, maar moet wel controleerbaar zijn.  
Onze gemeente heeft de afgelopen periode te maken gehad met een aantal WOB-verzoeken1 van 
onze inwoners. Dat is een signaal dat inwoners het gemeentebestuur niet vertrouwen en dat 
signaal moeten we serieus nemen.  Bij een WOB-verzoek, een democratisch recht, is het 
essentieel dat alle gevraagde informatie wordt verstrekt. Regie in het vastleggen van gegevens is 
daarbij essentieel, hier valt nog veel te verbeteren. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De gemeente bestuurt transparant, zonder verborgen 
agenda’s. 
 
Media 
Er moet op worden toegezien dat medewerkers in de journalistiek niet werkzaam zijn bij de 
gemeentelijke organisatie of plaats nemen in de besturen of fracties van de politieke partijen.  
Gezien de landelijke trend van lokale omroep naar streekomroep vindt Lokaal Liberaal dat ook hier 
de samenwerking met omroepen uit de buurgemeenten worden gezocht. Uit deze 
schaalvergroting valt bovendien een financieel voordeel te halen. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Een onafhankelijke journalistiek is essentieel voor het 
functioneren van onze lokale democratie.   

 
1 WOB-verzoek: verzoek tot informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Zie voor een uitgebreide 
uitleg www.wob.nl 
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7) SOCIAAL DOMEIN 
 
Er is sprake van grote financiële tekorten in het sociaal domein. Dit wordt veroorzaakt door de 
hoge kosten van de jeugdzorg en oplopende kosten bij Ferm Werk en de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning. De jeugdzorg moet transparanter worden georganiseerd, de huidige constructie 
waar bij de medewerkers van het sociaal team (zij stellen de indicaties op basis waarvan zorg 
wordt geleverd) in dienst zijn van de coöperatie welke eigendom is van de zorg verlenende 
bedrijven roept vragen op over de checks and balances.  
Ook de kosten en werkwijze van Ferm Werk moeten tegen het licht gehouden worden. De 
samenwerking van onze gemeente met deze organisatie heeft in ieder geval niet tot beheersbare 
kosten geleid.  
Als laatste lopen de kosten in de WMO op, deels wordt dit veroorzaakt door de vergrijzing en het 
langer zelfstandig wonen. Door de krapte op de huizenmarkt kan ook onvoldoende worden 
doorgestroomd als gevolg waarvan woningen moeten worden aangepast, denk hierbij 
bijvoorbeeld aan trapliften of huishoudelijke hulp. Op zich is hier niets op tegen, men kan langer in 
de vertrouwde woonomgeving blijven wonen. Maar zodra dat niet meer kan en men echt wil 
verhuizen, moet men voldoende aanbod hebben om ook te kunnen verhuizen.  Hergebruik van 
hulpmiddelen of het betalen van een eigen bijdrage naar draagkracht zijn opties. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: Het financiële tekort in het sociaal domein wordt binnen het 
sociaal domein opgelost. 
 
8) VEILIGHEID EN ONDERMIJNING 
De veiligheid van onze dorpen moet beter. 
Regelmatig worden onze inwoners slachtoffer van criminaliteit, fietsendiefstal, berovingen 
drugshandel en zelfs moord is voor onze gemeente helaas geen uitzondering. Met de grootste 
drugshaven van Europa om de hoek, is ondermijning een serieuze bedreiging. Witwassen gebeurt 
ook in onze gemeente, een vermenging van de onderwereld met de bovenwereld is een reële 
mogelijkheid. Lokaal Liberaal vindt dit onacceptabel. 
Lokaal Liberaal is voor het gericht plaatsen van camera’s. Gericht inzetten betekent dat we de 
privacy van onze inwoners zo veel als mogelijk waarborgen. Omdat gericht cameratoezicht wordt 
getoetst aan het proportionaliteitsbeginsel (de middelen die worden ingezet moet in proportie zijn 
met de veiligheidssituatie ter plekke) is het belangrijk dat burgers aangifte doen als zij slachtoffer 
zijn van criminaliteit. Op die manier kunnen de camera’s er ook daadwerkelijk komen en worden 
ingezet op die plekken waar dat nodig is. 
De politiecapaciteit is beperkt en de vraag is altijd groter dan het aanbod. De burgemeester gaat 
over veiligheid in onze gemeente en de fractie van Lokaal Liberaal voert over de veiligheidssituatie 
en de inzet van de politiecapaciteit regelmatig gesprekken met de burgemeester.  
 
9) JONGEREN 
Binnen gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden zijn jongeren onder vertegenwoordigd.  
Maar liefst 12% van de inwoners binnen de gemeente zijn jongeren van 15 t/m 25 jaar. Onze 
jongeren zitten in vergelijking met twintig jaar geleden bijvoorbeeld in een andere situatie. De 
urgentie die nu speelt, is dat jongeren onderwijs moeten kunnen volgen waardoor zij uiteindelijk 
een plek op de arbeidsmarkt kunnen krijgen of een eigen onderneming kunnen starten. Wij willen 
zorgdragen voor de huidige- en toekomstige jongere generaties op een manier die zij wenselijk 
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vinden. Dat doen we in samenwerking met de jongeren op allerlei gebieden zoals bijvoorbeeld, 
jongerenhuisvesting, sport en welzijn, kunst en cultuur maar ook onderwijs. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet met perspectief 
doorgegeven worden aan de volgende generaties. 
 
10) DIENSTVERLENING VAN DE GEMEENTE 
In onze gemeente zijn ambtenaren dagelijks aan het werk om onze inwoners van dienst te zijn. 
Een aantal dingen gaat goed, er gaat ook weleens wat verkeerd waarvan sommige zaken een 
structureel karakter lijken te hebben. Zo zijn er klachten over bereikbaarheid en dat inwoners en 
ondernemers niet worden teruggebeld als zij een klacht hebben ingediend. Ook wordt aan de 
klacht geen gehoor gegeven en de registratie van de klacht wordt niet duidelijk geregistreerd. Dat 
moet beter. Natuurlijk kan niet elk verzoek worden ingewilligd, de houding vanuit de gemeente 
moet hierbij dan zijn ”wat u vraagt kan niet maar we hebben wel een alternatief”. 
Het standpunt van Lokaal Liberaal: De bereikbaarheid van de gemeente verbetert en de 
gemeente neemt een positieve grondhouding aan naar inwoners en ondernemers. 
 
11) GEMEENTELIJKE FINANCIEN 
De afgelopen jaren hebben wij op een financieel te grote voet geleefd. Vaste patronen in onze 
uitgaven werden niet kritisch genoeg bekeken, hetgeen geresulteerd heeft in een steeds hogere 
schuldenlast. In tijden van economische voorspoed is het (financiële) dak niet gerepareerd. We 
zullen de tering naar de nering moeten zetten. Als we dat niet doen, dan zijn we binnen afzienbare 
tijd failliet en zijn we zelf niet meer in control.  De Provincie zal bij een faillissement het roer 
overnemen en de raad zal weinig meer in te brengen hebben. Een voorbeeld hoe dit mis kan gaan 
is Boskoop, een artikel-12 gemeente die werd opgeslokt door een grote buurgemeente. De kans is 
groot dat dat ons ook gaat overkomen, als we in een artikel-12 gemeente worden. Niet-vrijwillig 
aan moeten sluiten bij Alphen of Gouda is dan een denkbaar scenario. We zijn het aan onszelf 
verplicht om de gemeente financieel gezond aan de volgende generaties door te geven. Lokaal 
Liberaal staat daarom voor het op orde brengen van de financiën. Daarvoor ziet Lokaal Liberaal de 
volgende maatregelen: 
- Een taakstellende begroting. 
- Incidentele baten naar aflossing. 
- Structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten. 
- Versoberen van de uitgaven. 
- Geen luxe uitgaven (vierde Rijnbrug, oppoetsen van winkelcentra, etc.). 
- Geen nieuwe leningen zonder aflossingsverplichting. 
- Versoberen van voorzieningenniveau. 
- De tekorten in het sociaal domein moeten in het sociaal domein worden opgelost. 
- Hierin moet de gemeente terug naar de kernverantwoordelijkheden. 
- Voor de wethouder in het sociaal domein moet wel een “emergency” budget ter beschikking 

worden gesteld: er zijn altijd mensen die vermalen worden door de bureaucratische molens 
en de wethouder moet in staat worden gesteld dit te voorkomen. Lokaal Liberaal laat 
niemand in de steek! 

- Alle subsidies moeten tegen het licht worden gehouden. 
- De Raad moet het goede voorbeeld geven. De fractievergoedingen worden gehalveerd. 
- Meer gebruik maken van lokale kennis en dure adviesbureaus zo veel mogelijk buiten de deur 

houden.  
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Slot 
 
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen na gesprekken met ondernemers, de zorg, de 
cultuursector, het onderwijs, de sport en vele andere belangstellenden. Wij zijn hen daar veel 
dank voor verschuldigd! 
 
De vereniging Lokaal Liberaal Bodegraven-Reeuwijk is op 25 augustus 2021 opgericht en is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83743693. De vereniging heeft de 
ANBI-status. 
 
Het bestuur bestaat uit: 

• Lou Harten, voorzitter 
• Willem Ginjaar, secretaris / penningmeester ai 
• Vacature, penningmeester 

 
De fractie bestaat uit: 

• Willem Zuyderduyn, voorzitter  
• Frank Rijkaart, lid 
• Steffan Benders, commissielid 

 
Het algemeen e-mailadres is: bestuur@lokaalliberaalbodegravenreeuwijk.nl 
 
Zie ook www.llbr.nl 


