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openheid en vertrouwen   -   aan de slag voor bewoners   -   zorgen voor elkaar



Collegeprogramma 

De coalitiepartijen hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt. Als nieuw college is het nu aan ons om deze 
ambities concreet te maken. Ons college bestaat uit een burgemeester en drie wethouders. Ieder collegelid 
heeft een eigen portefeuille. Wij nemen onze bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij staan 
voor het persoonlijk elan van een team wethouders en burgemeester dat samenwerkt met alle inwoners, 
maatschappelijke organisaties en alle partijen die willen bijdragen aan het behoud van onze mooie 
gemeente Bloemendaal. Het vraagt om wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. 

We staan voor grote opgaven zoals de energietransitie, klimaat en behoud van biodiversiteit. Maar ook 
wonen, leefbaarheid en ontwikkelingen binnen het sociaal domein zijn belangrijke thema’s waar we ons met 
veel energie voor inzetten. Gezonde gemeentefinanciën, transparante communicatie en participatie met 
inwoners en een helder kernenbeleid helpen ons bij het behalen van onze doelen. We blijven een zelfstandige 
gemeente en koesteren onze samenwerking in de regio. Onze samenwerking gaat uit van respect en een 
open houding. Naar elkaar en naar onze inwoners.
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Inleiding



Wonen

De landelijke wooncrisis voelen wij ook in Bloemendaal. Om dit aan te pakken is versnelling van 
bouwprojecten in Bloemendaal nodig.  We streven voor de komende periode naar minimaal 33% sociale 
en 40% middenklasse woningen bij nieuwbouwontwikkelingen. De wachttijd voor Bloemendaalse inwoners 
is opgelopen naar meer dan 12 jaar voor een sociale woning; dit willen wij verkorten. Transformatie van 
gebouwen is een mogelijkheid om onze doelstellingen te bereiken. Hier wordt met man en macht aan 
gewerkt. Omwonenden worden tijdig betrokken en we streven naar een goede dialoog, waarin de noodzaak 
van het bouwen van woonruimte doorslaggevend is. In 2023 ontwikkelen we onorthodoxe initiatieven zodat de 
woningmarkt blijft bewegen in Bloemendaal. Het bouwen van nieuwe woningen mag niet ten koste gaan van 
onze groene omgeving en moet kwaliteit toevoegen.

Wonen voor kwetsbare doelgroepen

We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om jongerenhuisvesting vorm te geven. We zien namelijk dat 
vanwege woningentekort nog veel jongeren niet uit kunnen stromen uit woonvoorzieningen die zijn bekostigd 
vanuit de jeugdwet. Uiteraard willen we ook regulier woningzoekenden vanaf 18 jaar een plek geven in onze 
gemeente. 

We zien tevens dat de kosten voor de Wmo oplopen, omdat er woningaanpassingen nodig zijn als mensen 
ouder worden en thuis blijven wonen. Deze kosten kunnen worden voorkomen als er ruimte is voor senioren-
woningen (levensloopbestendig wonen). Maar ook voor andere kwetsbare groepen neemt de  noodzaak 
voor huisvesting toe. Denk aan statushouders, vluchtelingen, uitstroom uit beschermd wonen-voorzieningen en 
andere urgent woningzoekenden. 

Oldenhove

Vanaf het laatste kwartaal 2022 huisvesten we voor een periode van 10 jaar tijdelijk verschillende doelgroepen 
in Oldenhove. Hiermee laten we zien dat we enerzijds een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van 
het huisvesten van statushouders. Anderzijds hebben we ook oog voor de nood van andere doelgroepen en 
maken we gebruik van deze combinatie door ‘gestippeld wonen’. Statushouders en andere woningzoekenden 
wonen door elkaar in het gebouw en kunnen over en weer van elkaar leren en zo bijdragen aan een snelle 
integratie. Hiermee heeft Oldenhove een voorbeeldfunctie voor de rest van de regio. 

Preventie

In deze collegeperiode blijven we inzetten op preventie en een sterke sociale basis. Zo voorkomen we zoveel 
mogelijk grote problemen. Dit doen we onder andere door het versterken van het CJG, de samenwerking met 
het onderwijs en initiatieven vanuit onze eigen inwoners. We kijken integraal naar het veld. Ook onderzoeken 
we met onze ketenpartners in het sociaal domein waar voorzieningen elkaar kunnen versterken en of vraag en 
aanbod op elkaar aansluiten. 

Sociaal domein en Wonen
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Portefeuillehouder 
Attiya Gamri



Nieuwkomers worden gestimuleerd en geholpen om snel mee te doen in de samenleving (richting werk of 
onderwijs). Vanuit de Wet Inburgering hebben we iedereen in beeld. Per individu bekijken we wat de mogelijk-
heden zijn. We streven naar zo min mogelijk gebruik van uitkering. De bewoners van Oldenhove worden extra 
ondersteund en gestimuleerd om zo snel mogelijk uit te stromen naar arbeid/opleiding. 

Iedereen doet mee

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sport en cultuur. We onderzoeken of we de minima-
doelgroep kunnen verbreden en hoe wij hen nog beter kunnen faciliteren bij deelname aan sport en culturele 
activiteiten, waaronder de muziekschool.

Samenwerking met partners

We blijven investeren in de samenwerking met en tussen onze partners: Welzijn Bloemendaal, de bibliotheek, 
sportverenigingen, woningcorporaties, scholen etc. We maken heldere afspraken zodat partijen met elkaar 
en niet langs elkaar werken. Deze samenwerking komt ten goede aan onze inwoners. Alleen door de handen 
ineen te slaan hebben we een solide basis voor onze inwoners om veilig en gezond te kunnen leven in onze 
gemeente.

Uiteraard betrekken we deze partners en onze inwoners bij het opstellen en formuleren van onze visie op het 
sociaal domein en wonen de komende jaren. Dit krijgt vorm in het beleidsplan sociaal domein 2024-2028 en 
de woonvisie.

Concreet betekent dit het volgende.  

• Er moet meer gebouwd worden en daarin moeten we waar mogelijk versnellen. Koplopers zijn de vol-
gende locaties: Park Vogelenzang, Vitaal Vogelenzang, Dennenheuvel, Blekersveld, Bispinckpark en de 
Westelijke Randweg. Daarnaast gaan we bekijken of we bestaande panden, zoals kantoorgebouwen 
kunnen ombouwen naar huizen. Door de recente uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot 
moet de haalbaarheid van projecten opnieuw onderzocht worden.  

• Kwetsbare groepen doen mee en hebben een duidelijke dagbesteding of volgen onderwijs. We willen 
niet meer instroom in de uitkering (op dit moment maken 250 inwoners gebruik van een uitkering). 

• Zware jeugdzorg voorkomen we door lichte vorm van ondersteuning en informele hulp in de wijken te 
versterken. CJG en de vrijwilligersorganisatie moeten hun krachten bundelen.

• We realiseren sneller woonwensen en zoeken proactief het contact met de bewoners. Bijvoorbeeld door 
inzet van een wooncoach. Hiermee proberen we het gebruik van Wmo-ondersteuning te minimaliseren.

Omgevingswet

Naar verwachting is per 1 juli 2023 de Omgevingswet van kracht. Dit betekent dat de gemeente een 
Omgevingsvisie vaststelt en deze vertaalt in een Omgevingsplan waar alle bestemmingsplannen in opgaan. 
Vergunningsvragen worden behandeld op grond van de nieuwe Omgevingswet.   

Sociaal domein en Wonen
Portefeuillehouders 

Attiya Gamri en
Nico  Heijink



Openbaar onderwijs 

Wij bewaken, op afstand en in overleg met de betrokken andere gemeenten, de kwaliteit van het openbaar 
basisonderwijs in de gemeente. Als wij daartoe aanleiding zien stimuleren wij het schoolbestuur (STOPOZ) ver-
regaande samenwerking te zoeken met andere schoolbesturen in de regio.

Onderwijshuisvesting

Wij streven naar de voorzieningen genoemd in het eerste tijdvak van het in 2018 vastgestelde IHP (Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs). In 2023, 2024 en mogelijk 2025 stellen wij, in overleg met de plaatselijke schoolbe-
sturen, een Programma Huisvesting Onderwijs op en gaan wij over tot uitvoering hiervan. 

Afhankelijk van het tijdstip van aanpassing van relevante rijksregelgeving stellen wij een nieuw Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs op.  Dit gebeurt in afstemming met de besturen van de plaatselijke scholen. Het 
streven is uiteindelijk te komen tot duurzame schoolgebouwen. We gaan actief in overleg met scholen over de 
samenwerking met de omgeving om zo een win-win situatie te krijgen voor school en omwonenden.

Wij gaan over tot het opstellen van een gemeentelijke regeling ‘verbetering binnenklimaat schoolgebouwen’. 
Hierbij wordt aandacht geschonken aan de eisen in het Klimaatakkoord.

Sociaal domein en Wonen
Portefeuillehouders 

Attiya Gamri en
Henk Wijkhuisen



Actiepunten Sociaal domein
Portefeuillehouder 

Attiya Gamri

Ambities Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Preventie voortzetten en inzetten op het 
"normaliseren" van lichte problematiek.

Bijvoorbeeld burenhulp, scholen, kinderopvang, BSO. x x x x

We willen de instroom in de jeugdzorg 
beperken.

Onderzoek naar door verwijzende organisatie en 
met hen samen optrekken in het voorkomen van 
instroom in de jeugdzorg.

x

We ontwikkelen nieuwe initiatieven voor de 
jeugd.

Anaylseren en omzetten in actiepunten van de uit-
komsten van het GGD-onderzoek. x

We willen de aard en omvang van de zorg-
vraag kunnen volgen alsook de voortgang 
en kwaliteit van de behandeling.

Invoeren van een basaal monitorssysteem. Hierbij 
betrekken we de huisartsen. x

Extra aandacht voor de integratie van 
nieuwkomers en de mogelijkheden die 
omwonenden bieden.

Opstellen van een integratienota met daarin 
onderwerpen als monitoring, betrekken van nieuwe 
inwoners bij de samenleving, vrijwilligerswerk en 
opleidingen en werk.

x

We willen inwoners steunen die net niet in 
aanmerking komen voor regelingen in het 
minimabeleid. 

Onderzoek naar de mogelijkheden om de 
doelgroep van het minimabeleid uit te breiden. x

Toekomstig bestendig maken van het 
beleidsplan sociaal domein.

Evaluatie beleidsplan sociaal domein 2019 - 2022 en 
actualisatie daarvan. x

Behouden van muziekonderwijs in de 
gemeente.

Langetermijnvisie opstellen voor behoud muziek-
onderwijs. x

Sport- en cultuur toegankelijk maken voor 
alle inwoners van de gemeente.

Onderzoek doen naar herinvoering van sport- en 
cultuurpas. x

Voorkomen van energiearmoede. Inzetten van middelen om huishoudens met een 
hoge energielast en laag inkomen te ondersteunen. x

Mentaal gezondhouden van onze 
kinderen.

Scholen motiveren met partners te werken aan zaken 
als prestatiedruk, pesten en uitsluiting, mediawijsheid. x x

Beter positioneren vrijwilligerswerk in de 
gemeente.

Websites die inwoners informeren over vrijwilligers-
werk verbeteren. x



Actiepunten Wonen
Portefeuillehouder 

Attiya Gamri

Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Woonplan/woonvisie opstellen. Daarin 
gaan we uit van een aandeel sociaal 
woonvloeroppervlakuitgedrukt in een % van 
het totaal. Daarnaast willen we een op de 
vraag aangepaste omvang en kwaliteit van 
de woning.

Geactualiseerde woonvisie/woonplan vaststellen 
door de gemeenteraad. Hieraan wordt een 
uitvoeringsagenda toegevoegd, waarin de acties uit 
de woonvisie concreet gemaakt worden. Onderdeel 
daarvan is het percentage sociale woningen en 
minimale woonoppervlakte. 

x

Voldoen aan regionale woningopgave 
en indien mogelijk bestaande projecten 
versnellen.

Onderzoek naar opties voor versnellen bestaande 
projecten. Inwoners betrekken bij vinden van 
aanvaardbare woningbouwlocaties in bestaand 
bebouwd stedelijk gebied. Actief met eigenaar van 
leegstaande of her-te-bestemmen panden in gesprek.

x x x x

We willen meer aanbod voor sociale 
woningen in de gemeente.

Prestatieafspraken maken met corproraties. x

Wonen voor specifieke doelgroepen mogelijk 
maken: woningen voor ouderen, jongeren 
en bijvoorbeeld uitstroom uit jeugd- of 
beschermd wonen voorzieningen.

Volgt vanuit de woonvisie en daaraan 
gekoppeld de woon-zorgvisie; opstellen van een 
doelgroepenverordening. x x x

Zo veel mogelijk vasthouden aan opkoop-
bescherming, splitsen van woningen wordt 
niet algemeen toegestaan.

Verder inrichten van het vergunnen en 
handhavingstraject. x

Flexwoningen inzetten als dit noodzakelijk is 
om bijvoorbeeld statushouders en andere 
urgent woningzoekenden te huisvesten.

Er wordt een onderzoek gedaan naar alle locaties 
waar flexwoningen gerealiseerd kunnen worden. 
Hierbij worden alle locaties bekeken, ook die in 
eerdere stadia zijn afgevallen.

x

Met spoedige ingebruikname van Oldenhove 
realiseren we een gemengde opvang van 
statushouders en andere woningzoekenden.

Inhuizing, beheer en huismeesterschap 
bewerkstelligen. Monitoren van statushouders m.b.t. 
werk, opleiding, vrijwilligerswerk.

x

Op Blekersveld komen geen tijdelijke 
woningen, maar willen we permanente 
woningbouw realiseren na en zorgvuldig 
participatietraject en inzet op kwaliteit en 
goede sociale woningbouw.

Eerste verkenningen (participatie).

x

Randweg - permanente woningbouw Eerste verkenningen in Q1 2023. x
Onderzoeken op welke locaties er verdicht 
kan worden door bijvoorbeeld sloop- 
nieuwbouw van sociale woningbouw. Hiermee 
willen we meer sociale woningen realiseren 
en krijgt de woningbouwvoorraad een 
kwaliteitsimpuls.

Onderzoek verdichtingslocaties.

x x



Actiepunten
Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder 
Nico Heijink

Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Actualiseren Nota Ruimtelijke Beoordeling 
(NRB).

De NRB wordt geactualiseerd na inwerkingtreding 
van de Omgevingswet. De nieuwe beleidsregels 
omtrent participatie worden hier tevens in verwerkt. 

x

Omgevingsvisie Het opstellen van de Omgevingsvisie wordt 
vervolgd in lijn met de wensen van de 
gemeenteraad en volgens het projectplan.

x

Actualiseren ruimtelijk beleid. Het ruimtelijke beleid zal worden geactualiseerd 
na invoering van de Omgevingswet en het 
opstellen van het Omgevingsplan.

x

Omgevingsplan Bestemmingsplannen verwerken tot een 
Omgevingsplan. x

Stimuleren dat bestaand vastgoed 
(zoals kerken) wordt omgezet naar een 
woonbestemming.

Nota transformatie opstellen. Hierin worden per 
vastgoedobject met potentie (zoals leegstaande 
kerken) kaders gegeven onder welke voorwaarden 
woningbouw zal worden toegestaan.

x



Projecten Ruimtelijke ordening
portefeuillehouder Nico Heijink 

Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Park Vogelenzang Ontwikkeling van 250 woningen. x
Bispinckpark Opstellen ruimtelijk kader. x
Dennenheuvel Ontwikkeling 83 woningen. x

Tetterodeweg 8 - 10,
Ontwikkeling 30 jongerenwoningen.  
Opstellen ruimtelijk kader. x

Bos tuin en dier Opstellen ruimtelijk kader. x
Boven Albert Heijn Bloemendaal Verkennen mogeliijkheden. x
Duinlust Opstellen ruimtelijk kader. x

Projecten Wonen
Portefeuillehouder Attiya Gamri

Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Project Vitaal Vogelenzang uitvoeren om de 
leefbaarheid van de dorpskern te vergroten.

Ontwikkeling van 72 woningen; sportvelden; 
clubgebouw; herinrichting openbare ruimte en 
realiseren dorpspark.

x x x x

Blekersveld Op Blekersveld willen we permanente woningbouw 
realiseren na een participatietraject en inzet op 
kwaliteit en goede sociale woningbouw.

x x

Oldenhove Inhuizing van eerste nieuwe bewoners start vanaf 
eind november. In de maanden erna volgen de 
andere bewoners. In totaal is er ruimte voor 150 
tijdelijke bewoners. 

x

Westelijke Randweg Ontwikkeling van woningen, participatie 
omwonenden. x x

Projecten Wonen 
en Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouders 
Attiya Gamri 

en Nico Heijink



De leefbaarheid staat in toenemende mate onder druk. Bijvoorbeeld door de woningbouwopgave in de 
gemeente Haarlem en Haarlemmermeer of door de verwachte autonome groei van toerisme van 25% in 
2030 door het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). Het zijn voorboden van een toenemend bezoek 
aan de kust. En daarmee meer verkeersbewegingen door onze dorpskernen.

Ook onze landgoederen en natuurgebieden zullen meer bezoekers ontvangen. De coronatijd heeft laten 
zien dat deze natuur en recreatiegebieden drukbezocht werden. Niet alleen kan dit verstorend werken op de 
natuurwaarden, maar het heeft ook effect op de wandelaar en fietser. De drieslag rust-ruimte-natuur staat 
daarmee onder druk

Binnenduinrand

De landschappelijke kwaliteit en het gebruik van de Binnenduinrand willen we behouden voor de toekomst. 
Met participatie van gebruikers en eigenaren werken we positief mee aan eigen plannen voor het bevorderen 
van natuur en biodiversiteit. Deze plannen leggen we voor aan de provincie. Wij willen voorkomen dat door 
vernatting de cultuur-historische waarde wordt bedreigd. 

Geluidsoverlast

Een punt van zorg is geluidsoverlast. Er is een raadswerkgroep gestart met het formuleren van vragen om te 
kijken welke maatregelen we kunnen treffen om geluidsoverlast terug te dringen. Met name de overlast van 
motoren. Vanuit het college is al een initiatief van de gemeente Bergen ondersteund. Daarin wordt de regering 
gevraagd om bijvoorbeeld andere Europese normen voor maximaal toegestane decibellen bij motoren te 
reduceren. Interessant is ook de ontwikkeling van een ‘geluidsflitspaal’. Dit is nog niet zodanig uitontwikkeld dat 
het breed wordt toegepast. 

Circuit van Zandvoort

Een bron van geluidshinder is het Circuit van Zandvoort. In 1995 kreeg het circuit een A-status, waardoor 
Formule1 races mogelijk werden. Het duurde echter tot 2021 voordat weer een Grand Prix gereden kon 
worden. Als voorwaarde voor de A-status is onder meer gesteld dat er geluidswallen en - schermen moesten 
komen. Hoewel het geluid onder de wettelijk gestelde normen blijft, is bij races wel de hele dag het circuit 
hoorbaar. Met overwegend zuidwesten wind hebben vooral de 2 miljoen bezoekers per jaar van het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland hier last van. Ook de bewoners van de omliggende dorpen in de gemeente 
Bloemendaal ervaren dat. Op de zogenaamde 12 UBO dagen mag het circuit onbeperkt geluid produceren 
boven de wettelijke normen. Het college heeft het circuit al meerdere keren aangeraden extra te investeren in 
geluidswallen en -schermen.

Vanuit de raad zijn zorgen geuit over het voornemen van DGP om Zandvoort verder te ontwikkelen als zakelijke 
evenementenlocatie. Hierover is contact tussen de colleges van Zandvoort en Bloemendaal.

Leefbaarheid
Portefeuillehouder 

Henk Wijkhuisen



Spoor

Voor het spoor van Haarlem naar Zandvoort is een werkgroep met bewoners uit Overveen geformeerd om te 
onderzoeken in hoeverre er (extra) geluidoverlast wordt ondervonden. Hiervoor heeft de werkgroep in oktober 
2022 een bewonersenquête uitgezet. De geluidmetingen van de OD IJmond uit 2021/2022 laten een relatief 
beperkte toename van treingeluid zien. Deze metingen zijn uitgevoerd op kosten van de GR Bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland. Alle bevindingen worden met NS (inzet materieel) en Prorail (beheerder van het spoor) 
besproken. Samen met bewoners, Prorail en NS wordt dit traject verder gebracht en wordt eventueel gekeken 
naar aanvullende maatregelen.

Strandverkeer

Het strandverkeer, dat wil zeggen de automobiliteit, moet op termijn verder teruggebracht worden. Fietsen 
en OV worden flink gestimuleerd. Een belangrijke aanzet wordt op initiatief van de provincie N-H gegeven 
met het regionale programma Bereikbaarheid kust. In dit programma wordt met co-creatie van de vier Zuid-
Kennemer gemeenten onderzocht, hoe de bereikbaarheid van de kust in brede zin kan worden verbeterd. 
Waarbij ‘verbeteren’ ook betekent dat verkeershinder (van met name het autoverkeer in stedelijk gebied) moet 
afnemen. Bereikbaarheid kust heeft raakvlakken met het dit  collegeprogramma (realiseren van een bewaakte 
fietsenstalling aan de Kop van de Zeeweg, verkeersveilige inrichting van de Zeeweg, ontwikkelen van transferia 
en verkeersmanagement voor kustverkeer). Dit geven we vorm met de colleges van Haarlem, Zandvoort 
en Heemstede. Dit doen we in het kader van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en de regionale 
samenwerking in de Samenwerkingsagenda Zuid-Kennemerland en Bereikbaarheid kust.

Het spoor is al maximaal opgewaardeerd vanwege de ontwikkelingen van DGP. De realisatie van een of 
meerdere transferia met een frequente dienstregeling van en naar de kust wordt verder onderzocht. Met 
de beide F1’s in 2021 en 2022 is hier goede ervaring mee opgedaan. Ook een verdere uitbouw van het 
dynamisch verkeersmanagement is een regionale opgave. Dit geven we vorm met de colleges van Haarlem, 
Zandvoort en Heemstede. Dit doen we in het kader van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland en de 
regionale samenwerking in de Samenwerkingsagenda Zuid-Kennemerland. 

Verkeersveiligheid

In het algemeen is er bij de bewoners van Bloemendaal een toenemende vraag om veiligere wegen. Er ligt 
een opdracht van de regering om van 50 km p/u naar 30 km p/u te gaan als richtlijn voor de maximale 
snelheid in het stedelijk gebied. Ook de schoolfietsroutes vragen om voortdurende aandacht en waar mogelijk 
een verbetering van de veiligheid. Dit geldt ook voor de winkelgebieden in de gemeente Bloemendaal. 

Veiligheid van de Zeeweg is een belangrijk thema. Hiervoor is al aandacht gevraagd door het college, maar 
inmiddels ook door politieke partijen uit de provinciale staten. Te denken valt aan een andere, veiligere 
inrichting, het terugbrengen van de snelheid en meer ruimte voor fiets en OV. Wij blijven aandringen bij de 
provincie de snelheid terug te brengen naar 60 km/h voor de hele Zeeweg. 

Leefbaarheid
Portefeuillehouder 

Henk Wijkhuisen



Actiepunten Leefbaarheid
Portefeuillehouder 

Henk Wijkhuisen

Ambities Actie Planning

2022 2023 2024 2025

We willen geluidsoverlast van motorvoertui-
gen aanpakken en onderzoek doen naar 
zones voor stille voertuigen.

Een raadswerkgroep is gestart met de voorbereiding 
voor vragen van extern juridisch advies. We zetten 
in op handhaving geluidsoverlast motoren door 
provincie. Dit pakken we samen met andere 
gemeenten op.

x

We streven ernaar de geluidshinder van 
het circuit te beperken.

In samenwerking met ODIJmond onderzoek 
doen naar opties voor plaatsen van extra 
geluidsschermen.

x x x x

We zetten in op het beter faciliteren van 
het OV en op minder overlast van auto's in 
de kernen.

We werken mee aan het actieprogramma OV-knoop-
punten IJmond/Zuid-Kennemerland van de provin-
cie dat een koppeling legt tussen (spoor-)vervoer 
en RO-beleid. Bij dit programma willen we ook 
treinstation Hillegom als OV naar Haarlemmermeer 
betrekken.

x x x x

We willen de geluidsoverlast rond het 
spoor in Overveen beperken.

Opstellen van concreet actieplan, inlusief 
participatietraject met omwonenden. x

We zetten in op een goede bereikbaarheid 
van het strand.

Opvang van autoverkeer naar het strand in P+R/
transferium en tijdig signaleren van drukte door 
dynamisch verkeersmanagement.

x x x x

We willen een veiligere  en anders 
ingerichte Zeeweg.

Bloemendaal is actief betrokken bij 
verkeersmaatregelen die de provincie neemt (korte 
en lange termijn/groot onderhoud 2028).

x

We willen fietsverkeer naar Bloemendaal 
aan Zee bevorderen.

Plaatsen van een bewaakte fietsenstalling met 
oplaadpunten E-bikes. x x

We stimuleren de uitbreiding van 30km 
binnen de bebouwde kom en zetten in op 
het bevorderen van wandel- en fietsverkeer.

Opstellen van een langetermijnvisie met een 
investeringsplan voor de realisatie. x

We willen een lange termijnplan 
voor regionale verbindingen fiets- en 
wandelverkeer. Op korte termijn maken we 
school-fietsroutes veiliger en verbeteren we 
de verkeersveiligheid in winkelstraten.

Op regionaal/kernenniveau maken we onderdeel uit 
van het Programma Versterken netwerk fietspaden 
van de GR Bereikbaarheidsregio  Z-K. Binnen de 
gemeente is dit een vast onderdeel van het groot 
wegonderhoud. We inventariseren knelpunten in de 
veiligheid en brengen daar verbeteringen aan.

x x x x

We streven ernaar het strand van Bloemen-
daal van feeststrand te transformeren naar 
familiestrand.

Opstellen van een omgevingsplan strand.

x

We streven naar veilige en duurzame 
huisvesting in het onderwijs.

Actualisatie Integraal Huisvesting Plan scholen op 
basis van aangepaste landelijke wetgeving.

Nog te bepalen



Projecten Leefbaarheid
Portefeuillehouder 

Henk Wijkhuisen

Projecten Leefbaarheid Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Kop Zeeweg Herinrichting van de Kop van de Zeeweg. x x
 Vogelenzangseweg 49 Herontwikkeling Tuincentrum Bos, Tuin en Dier. x

Vogelenzang ZO
In afwachting van een onderzoek naar 
woningbouw.

gepland 2027



Wijkgerichte aanpak

We gaan verder met een wijkgerichte aanpak van verduurzaming. Private initiatieven worden actief gesteund. 
Waar mogelijk met beschikbare rijksmiddelen en eventuele provinciale middelen. Ook worden scholen en hun 
maatschappelijke omgeving betrokken in het zoeken naar verdere verduurzaming en een win-win situatie voor 
alle betrokken partijen. Dit geldt ook voor gemeentelijk vastgoed. Voor kantoren en bedrijven wordt verduur-
zaming actief gestimuleerd. Ook wordt op grond van wettelijke verplichtingen gecontroleerd op C-label voor 
kantoren.

Laadpalen

Voor de toenemende behoefte willen we de huidige en toekomstig te realiseren laadpalen door een laad-
kaart vormgeven. Daarmee kan de gemeente Bloemendaal:

• De  locaties eenmalig op de kaart zetten om deze te koppelen aan (toekomstige) aanvragen van onze 
inwoners;

• Gemeentebreed een digitaal participatietraject opzetten, waarbij we al onze inwoners de mogelijkheid 
geven actief mee te beslissen over de locatie van een oplaadpunt bij hen in de wijk. 

• Versnellen waar het kan met als doel in 2030: 500 laadpalen.

Energiezuinige woningen

Beschikbare subsidieprogramma’s en verschillende particuliere initiatieven en energiecoaches helpen bij het 
energiezuinig maken van woningen. De energielabels van woningen (labels E t/m G) worden voor zover mo-
gelijk uitgefaseerd.

Isolatieprogramma

We trekken samen op met het Rijk en corporaties in het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Waar nodig 
doen we dit regionaal binnen de Zuid-Kennemer Agenda. De focus van het NIP ligt op het uitfaseren van 
energielabels E, F en G voor 2030. Dat vergt in Bloemendaal met veel monumentale panden speciale 
maatwerk maatregelen.

Energietransitie

TE KOOP

Portefeuillehouder 
Henk Wijkhuisen



Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Wijkgerichte aanpak verduurzaming 
gebouwde omgeving, onder meer via 
Nationaal Isolatieprogramma (NIP) en 
waar mogelijk in samenwerking met Zuid-
Kennemer gemeentes

Najaar 2022 starten we met eerste buurtbijeenkomst. 
Voorwaarde is extra capaciteit dmv inzet 
klimaatmiddelen Rijk. x x x x

Ondersteunen van bewoners initiatieven, 
zoals d.m.v. energiecorporaties.

We zetten de ondersteuning en samenwerking met 
de Energieke Burger voort. x x x x

Energiearmoede voorkomen door waar 
mogelijk huishoudens met laag inkomen 
te ondersteunen.

Deels uitvoering via rijksmiddelen (energietoeslag 
2022) en deels overlappend met inzet op 
verlagen energierekening vanuit bestaande 
duurzaamheidsinzet.

x x x x

Slimme verduurzaming van school-
gebouwen (bestaand en nieuwbouw).

Schoolgebouwen: waar mogelijk combineren van 
verduurzaming schoolgebouwen met wijkgerichte 
aanpak voor verduurzaming van woningen.

x x x x

Gemeentelijk vastgoed beschikbaar 
stellen voor collectieve projecten van 
inwoners zonder winstoogmerk.

Inventarisatie maken van mogelijke gebouwen 
binnen vastgoed van de gemeenten. x

Verhogen van het tempo van plaatsing 
van laadpalen.

Ontwikkeling van een laadkaart voor e-auto’s. x

Kantoren in Bloemendaal hebben 
minimaal energielabel C.

Vanaf 2023 handhaven we de verplichting op label 
C voor kantoren. x

Uiterlijk 2025 voldoen alle bedrijven in 
Bloemendaal aan de  verplichtingen 
vanuit de Wet Milieubeheer.

Eind 2022 afgesproken door ondertekening 
Provinciale Energiebesparingsakkoord. x

Uitfaseren van panden met energielabels 
E, F en G voor 2030.

Opstellen van een regionaal programma met zo 
nodig maatregelen op maat voor monumentale 
panden.

x x x x

Portefeuillehouder 
Henk WijkhuisenActiepunten Energietransitie



Vergroening

Het college gaat verder met vergroenen van de leefomgeving door uitvoering te geven aan het biodiversiteits-
plan. Ecologische verbindingen en natuur moeten waar mogelijk worden uitgebreid en  schoolpleinen moe-
ten groener worden. We stimuleren het planten van meer bomen. Gifvrij werken in het buitengebied en in de 
tuinen, en het gebruik van inheems plantmateriaal moedigen we aan. Verder zetten we in op het tegengaan 
van wateroverlast, onder meer door het stimuleren van minder harde oppervlakten. Ook het afkoppelen van 
de hemelwaterafvoer naar de riolering wordt een speerpunt. Educatie is cruciaal, met name op scholen, maar 
ook in samenspraak met de inwoners.

Milieu en afval

Bij het afvalbeleid moet nog meer op duurzaamheid en het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof 
(VANG) worden gestuurd. Dit betekent het verbeteren van de afvalscheiding, het realiseren van voldoende 
brengparkjes en verdere uitbouw van kringloopmogelijkheden bij het afvalbeleid, waaronder de Milieustraat in 
Overveen.

Biodiversiteit en Klimaatadaptatie
Portefeuillehouder 

Henk Wijkhuisen



Actiepunten Biodiversiteit 
en Klimaatadaptatie

Portefeuillehouder 
Henk Wijkhuisen

Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

We willen de openbare ruimte vergroenen 
om effecten van klimaatverandering en 
waterlast op te vangen

Naast het vergroenen van de openbare ruimte is 
het ook nodig om technische maatregelen te treffen 
zoals opgenomen in het programmma water dat 
door de raad is vastgesteld in december 2021. We 
passen de meerjarenonderhoudsplanningen aan 
om de openbare ruimte zoveel mogelijk te vergroe-
nen. Om vergroening bij de inwoners te stimuleren 
organiseren we elk jaar een tegelwipactie in een van 
de dorpskernen. In 2022 heeft deze actie in Vogelen-
zang plaatsgevonden. We nemen de reductie van 
harde oppervlakken op in het omgevingsplan.

x x x x

We willen actief op zoek naar circulaire 
mogelijkheden en deze benutten.

Voor ons gehele inkoopbeleid is circulariteit de basis. 
Daarnaast worden de mogelijkheden voor kringloop 
op de milieustraat onderzocht.

x x x x

In gesprekken met inwoners en scholen 
brengen we de noodzaak van het vergro-
ten van biodiversiteit onder de aandach-
ten ook de noodzaak van klimaatadap-
tatie. 

Opstellen planning projectenlijst voor de bevordering 
van biodiversiteit. We bekijken mogelijkheden zoals 
uitbreiding natuur, ecologische verbindingen, groen-
stroken langs infrastructuur en het groener maken 
van schoolpleinen.
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x x x

We streven naar toekomstig behoud van 
landschappelijke kwaliteit en het gebruik 
van de Binnenduinrand. We willen natuur 
en biodiversiteit bevorderen.

Meer inzicht in de plannen van de provincie. Als 
gemeente gaan we in gesprek met gebruikers en 
eigenaren. x

Stimuleren van bewust omgaan met water. We richten het gebruikersdeel van de rioolheffing 
progressiever in. x

Bevorderen gifvrij tuinieren en inheemse 
beplanting stimuleren.

Dit valt onder het reeds vastgestelde biodiversiteits-
plan. x x x x

Bij kunstsportvelden waar mogelijk rubber 
vervangen door kurk infill.

Bij vervanging van de toplaag gaan we rubbergra-
nulaat vervangen door kurk. x x x x

Verplicht maken van hemelwater 
afkoppelen naar gescheiden riool.

Opstellen hemelwaterordening waarin komt dat dit 
wordt geregeld bij projecten. x

We leggen meer accent op duurzaamheid 
binnen ons afvalbeleid.

Het huidige beleid wordt geëvalueerd en waar nodig 
verduurzaamd, aansluitend bij de doelen uit het 
Uitvoeringsprogramma VANG-HHA. We verbeteren de 
afvalscheiding (GFT-bakfiets, vernieuwen/verbeteren 
van brengparkjes en centrale aanbiedplaatsen). Ver-
duurzaming van de milieustraat en mogelijkheden 
verkennen om transport van grondstoffen efficiënter 
in te richten.

x x x x



Het behoud van basisvoorzieningen in de dorpskernen is cruciaal bij het behalen van de ambities en doe-
len. Elke dorpskern krijgt een dorpskernwethouder, elke collegelid wordt van een of meerdere kernen het 
aanspreekpunt. We zijn steeds in gesprek met inwoners. Transparante communicatie en (regionale) samen-
werking met organisaties en partijen lopen als een rode draad door de plannen van het college. Daarbij 
zien we de volgende speerpunten per kern.

Aerdenhout

In Aerdenhout ligt grote druk op uitbreiding van de verschillende onderwijsvoorzieningen. De gemeente speelt 
hierin een faciliterende rol. Een belangrijke ruimtelijke opgave is het transformeren van vastgoed (kerken) naar 
woningbouw. Ook in Aerdenhout is veel vraag naar woningen met een beperkte omvang.

Bennebroek

De grote vraag naar woningen wordt ingevuld door het project Park Vogelenzang. Het is belangrijk dat op 
korte termijn invulling wordt gegeven aan dit plan en wordt gestart met de bouw. In de oude kern van Benne-
broek spelen diverse ontwikkelingen. Op termijn moet hier een project van gemaakt worden om integraal naar 
de mogelijkheden te kijken.

Bloemendaal

In deze kern is veel vraag naar woningen met een beperkt vloeroppervlak. De grootste ruimtelijke opgave ligt 
bij het toevoegen van woningen. Er wordt onderzocht of dit mogelijk is door sloop- en nieuwbouw van com-
plexen van de woningbouwverenigingen. Hierbij hebben de woningbouwverenigingen een leidende rol qua 
planvorming en participatie.

Overveen

De voorzieningen in Overveen zijn op orde, ook door de nabijheid van Haarlem. De grootste ruimtelijke opgave 
ligt in het toevoegen van woningen voor alle doelgroepen en voorzien in voldoende speelplaatsen. 

Vogelenzang

Met Vitaal Vogelenzang geven we invulling aan de grote woningbouwbehoefte van Vogelenzang. Hierbij wordt 
ook het dorp gevitaliseerd doordat de sportvoorzieningen worden verbeterd. Voor het zuidoosten van Vogelen-
zang wordt onderzocht of hier op een passende wijze woningen kunnen worden toegevoegd op de langere 
termijn.

Verantwoordelijkheid 
hele collegeKernenbeleid



Verantwoordelijkheid 
hele collegeActiepunten Kernenbeleid

Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

We willen een beweging maken naar onze 
inwoners en de betrokkenheid bij hen 
vergroten.

Organiseren van wijkcontactavonden en burger- 
panels. Bij projecten gaan wethouders in gesprek 
met de betrokken inwoners.

x

Het college is zichtbaar en toegankelijk 
voor inwoners. Voor de dorpskernen wordt 
duidelijk welk collegelid aanspreekpunt is. 

Opzetten van reguliere contactmomenten 
tussen college en inwoners. x

Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

Creëren van aantrekkelijke en veilige werk-
omgeving voor ambtenaren.

We houden vast aan communicatie via de griffier  
en beantwoording door het college. x x x x

Goede samenwerking in onderling 
vertrouwen met de gemeenteraad.

Regelmatig voeren van evaluatiegesprekken met 
college en met leden van de raad. x x x x



TE KOOP

Uitgangspunten 

Bij het opstellen van de begroting is de Kadernota 2023 het uitgangspunt. Verder zijn de volgende punten van 
belang:

• De gemeente Bloemendaal wil zelfstandig blijven en een robuuste slagvaardige gemeente zijn;

• De riool- en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn, omdat lasten hiervoor anders beslag leggen 
op schaarse algemene middelen;

• Baten en lasten houden we in evenwicht volgens de toezichteisen vanuit het rijk en provincie.

Achtergrond

De gemeente Bloemendaal heeft een sluitende begroting. Net als veel gemeenten moet ook gemeente 
Bloemendaal de OZB-belasting fors verhogen, omdat gemeenten onvoldoende middelen van het Rijk 
ontvangen voor een redelijke taakuitoefening. De gemeente wordt ook geraakt door de oplopende inflatie en 
dus oplopende kosten. Onder meer door oplopende taken vanuit de Rijksoverheid naar gemeenten is in de 
begroting ook een vermeerdering van het aantal Fte opgenomen. 

In lijn met onze plannen gaat ruim aandacht in de begroting uit naar het Sociaal Domein. Denk aan hulp 
aan inwoners via thuiszorg (Wmo) en de jeugdzorg. Daarnaast bieden we ondersteuning aan sportclubs en 
cultuur. Zo blijft ook de Bibliotheek levensvatbaar. Daarnaast gaat er geld naar hulp aan vluchtelingen en 
doen we investeringen voor onderwijshuisvesting. Ook duurzaamheid en klimaatadaptatie staan hoog op 
de agenda. We investeren bijvoorbeeld in ondersteuning bij het energiezuinig maken van woningen, zoals 
energiecoaches, LED-verlichting lantaarnpalen en uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s. 
We blijven oog houden voor openbare orde en veiligheid. Ook in de buitenruimte blijven we volop investeren: 
denk aan groenonderhoud, wegen en verlichting, afval en riolering.  

Toezichtskader en beoordeling Provincie

De provincie ontvangt op grond van de informatieverordening, de Gemeentewet, wettelijke regelingen of an-
dere afspraken informatie over de taakuitvoering van de gemeenten op vier risicodomeinen:

• Financiën: specifiek toezicht op de financiële positie van de gemeente;

• Informatiebeheer: toezicht op het informatie en archiefbeheer;

• Huisvesting verblijfsgerechtigden: toezicht op tijdige huisvesting van verblijfsgerechtigden;

• Omgevingsrecht: toezicht en handhaving met een focus op onderdelen milieu, bouw- en woningtoe-
zicht en ruimtelijke ordening.

Financiën
Portefeuillehouder 

Nico Heijink



Op basis van de aangeleverde informatie beoordeelt de provincie of de wettelijke taken naar behoren 
uitgevoerd worden, de financiële positie gezond is en of het informatiebeheer op orde is. Over het definitieve 
oordeel op de risicodomeinen wordt het individuele dagelijks bestuur geïnformeerd. Daarnaast houdt de 
provincie incidentgericht toezicht op die taken die niet als risicodomein zijn aangemerkt. Dat betekent dat 
op deze terreinen niet systematisch of specifieke informatie wordt uitgevraagd en beoordeeld. De provincie 
komt op deze terreinen pas in actie na een signaal, bijvoorbeeld een bericht in de media, een klacht van een 
inwoner of een incident.

Financiën
Portefeuillehouder 

Nico Heijink



Actiepunten Financiën
Portefeuillehouder 

Nico Heijink

Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

We streven naar een evenwichtige en 
sluitende begroting en een meerjarig 
perspectief van goed financieel beheer.

Doorlichting huidige en toekomstige financiële 
positie/begroting gemeente Bloemendaal. x x x x

Behoud van sociale infrastructuur, maar 
geen plus op landelijke regelingen.

Updaten van de prognose van het Scholen 
vernieuwings- en verduurzamingsfonds, zodra dit 
beschikbaar is.

Vasthouden aan het niet naar de 
toekomst schuiven van de lasten 
Rioleringsplan.

Is staand beleid. We voeren het huidige plan uit.

x x x x

Actualisatie grondbeleidsplan waarin 
beleid gemeentelijk onroerend goed.

Actualiseren beleid inzake gemeentelijk onroerend 
goed. x



Om een sterke en zelfstandige gemeente te blijven maken wij werk van onze samenwerking in de regio. De 
bestuurlijke samenwerking in Zuid-Kennemerland, op basis van de Zuid-Kennemeragenda en bijbehorend 
werkplan, helpt ons een stevige positie in te nemen ten opzichte van Rijk, provincie en Metropool Regio 
Amsterdam met betrekking tot gemeente-overstijgende onderwerpen. 

• De regionale samenwerking is gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiency. Wij bundelen kennis en 
capaciteit en houden regie vanuit onze eigen organisatie.

• Wij besteden aandacht aan de informatievoorziening voor inwoners over onze positie en rol in samen-
werkingsverbanden en hetgeen wij nastreven. Hiertoe herijken wij de Nota Grip op samenwerking  
in 2023.

• Wij monitoren onze belangen in de Metropool Regio Amsterdam actief en werken mee aan het 
verstevigen van onze positie vanuit de regio Zuid-Kennemerland.

Regionale samenwerking
Portefeuillehouder 

Elbert Roest



Actiepunten 
Regionale samenwerking

Portefeuillehouder 
Elbert Roest

Ambitie Actie Planning

2022 2023 2024 2025

We willen een betere borging van 
het democratisch gehalte van de 
samenwerkingsverbanden.

Actualisatie nota ‘grip op samenwerking 2017’ 
met o.m. aandacht voor de wijziging van de wet 
op de WGR alsmede de afspraken en plannen in 
het kader van de MRA en versterking strategische 
samenwerking met omliggende gemeenten.

x

Inwoners inzicht geven in MRA plannen. De MRA stukken en de reactie daarop van de 
gemeente Bloemendaal zullen digitaal ontsloten 
worden via de gemeentelijke website. x x x x

We willen inzicht in de effectiviteit van 
regionale samenwerking, in het bijzonder 
de ambtelijke samenwerking met 
Heemstede.

Evaluatie regionale samenwerking in het algemeen 
en ambtelijke samenwerking met Heemstede. x

We willen op alle risicodomeinen een 
positief provinciaal oordeel ontvangen, 
voldoende bestuurskracht borgen 
(teneinde een zelfstandige gemeente te 
kunnen blijven) en adequaat te reageren 
op incidentgericht toezicht.

Dit doen we door de wettelijke regelingen en de 
beschreven taakuitvoering van gemeenten naar 
behoren uit te voeren. x x x x



Communicatie en samenwerking

De roep om een bestuur dat snel inspeelt op complexe ontwikkelingen en veranderingen wordt steeds 
sterker. Daarnaast is de omgang tussen de overheid en de samenleving soms op scherp komen te staan. De 
gemeenschap wil erbij horen, gezien, gehoord en gewaardeerd worden en haar expertise kunnen inzetten. 
Een gemeente heeft een belangrijke maatschappelijke taak en moet zich kunnen verplaatsen in de wensen 
voor de leefomgeving van de inwoners. De gemeente is er voor de inwoners. Uitgangspunten daarbij voor 
College en Raad zijn openheid en transparantie. Interactieve communicatie met de inwoners is essentieel. Wij 
willen de communicatie met inwoners en ondernemers verbeteren en hen tijdig betrekken bij het maken van 
beleid en uitvoering. Dit doen we onder meer door formulieren (digitaal en waar nodig op papier) begrijpelijk 
te maken of te houden. Ook de samenwerking met (maatschappelijke) organisaties in de gemeente is van 
belang. 

Participatie

Participatie, vroegtijdig in het proces, waarbij alle relevante belangengroepen doelmatig zijn betrokken, is no-
dig voor het optimaliseren van mogelijke oplossingen, het creëren van draagvlak en een breed geaccepteer-
de besluitvorming. Daarvoor stellen we participatieregels op. 

Het participatiebeleid wordt uitgewerkt in concrete beleidsregels. Deze worden toegespitst op complexe ruim-
telijke opgaven. Er wordt geparticipeerd over de uitvoering en verschijningsvorm, niet over de locatie. Bij pro-
jecten nemen we de tijd voor een goede participatie. Participatie betekent niet dat alle belanghebbende te 
allen tijden tevreden zijn over het resultaat of het gevoerde proces.

We maken een beweging naar de inwoners toe. Bijvoorbeeld door de organisatie van wijkcontactavonden ter 
plaatse of informatieavonden. We hebben (vooraf)ruim aandacht voor de belangen en ideeën van inwoners. 
Deze nemen we mee in beleid en projecten.

Er komt een beter inzicht op kwaliteit en snelheid van antwoorden op vragen/verzoeken/meldingen van inwo-
ners. Ook het meer betrekken van de jeugd is een aandachtspunt. Het instellen van een kinderburgemeester is 
een van de initiatieven. 

Communicatie en samenwerking
Portefeuillehouder 

Elbert Roest



Ambities Actie Planning

2022 2023 2024 2025

De communicatie met inwoners 
verbeteren en hen betrekken bij het maken 
van beleid en uitvoering.

Het participatiebeleid wordt in concrete kaders 
uitgewerkt bij complexe ruimtelijke opgaven. Bij deze 
projecten nemen we de tijd voor goede participatie. 

x

We communiceren helder en direct met 
inwoners.

Onderzoek naar effectiviteit van communicatie-
middelen en -boodschap. We maken formulieren 
(digitaal en op papier) begrijpelijker.

x

We zorgen voor toegankelijkere 
online communicatie met al onze 
inwoners. Ook inwoners met een beperking 
hebben toegang.

Plan van aanpak voor toegankelijker maken van de 
gemeentelijke website. x

Betrekken van de jeugd bij de lokale 
democratie.

Instellen kinderburgemeester. We dragen bij aan het 
initiatief 'Raadslid in de klas'. x x

Actiepunten Communicatie 
en samenwerking

Portefeuillehouder 
Elbert Roest

Dienstverlening
Portefeuille Nico Heijink

Actie Planning

2022 2023 2024 2025

We leveren hoge kwaliteit in de dienstverle-
ning naar inwoners en willen meer zicht op 
snelheid van beantwoorden van vragen.

Onderzoeken van proces inkomende vragen en be-
antwoording en maken van verbeterplan. Onderzoek 
"Waar staat je gemeente?"

x



Dit collegeprogramma is een momentopname. Onze samenleving verandert snel en nieuwe ontwikkelingen 
wisselen elkaar rap af. We vertalen het collegeprogramma naar concrete actiepunten voor de komende 
collegeperiode. Daarbij spelen we in op de actualiteit als de situatie daarom vraagt. Los van de vertaling naar 
concrete acties specificeren we acties naar de betreffende raadscycli door de bestuurlijk termijnagenda (BTA) 
die maandelijks aan bod komen in de commissievergaderingen. 

We evalueren op gezette tijden. We gaan met veel energie aan de slag voor onze inwoners, in goede samen-
werking en in onderling vertrouwen.

Tot slot
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