
 

 

#kiesvoorwonen in Stichtse Vecht       Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

 

Overzicht geselecteerde quotes/citaten met betrekking tot het thema wonen. 

 

Leeswijzer: 

- Alle 12 lokale verkiezingsprogramma´s zijn betrokken. 

- De uit de verkiezingsprogramma’s geselecteerde quotes/citaten hebben we geordend op de woonthema’s die voor ons (woningcorporaties en 

belangenorganisaties) belangrijk zijn. 

- U kunt onderstaand schema gebruiken als samenvatting van de lokale standpunten met betrekking tot het thema wonen. 

- Al hebben we ons best gedaan, we garanderen geen volledigheid. 

- Voor de volledigheid kunt u de lokale verkiezingsprogramma’s lezen. 

 

➔ Al deze citaten zijn gebruikt om tot een beknopt overzicht m.b.t. wonen te komen wat in de lokale krant de Var gepubliceerd is. Op de laatste pagina 

kunt u een kopie vinden van dat beknopte overzicht.  

 



 Lijst 1 VVD 
www.vvdstichtsevecht.nl 
 
“Stichtse Vecht maken we met elkaar! We 
bundelen onze krachten en werken samen om 
de problemen op te lossen in onze eigen wijk, 
buurt of straat. Daarom vinden we het 
belangrijk dat de gemeente creatieve 
initiatieven van inwoners en ondernemers 
aanmoedigt”. 

Lijst 2 Lokaal Liberaal 
www.lokaalliberaal.nl 
 
“De kunst om Stichtse Vecht een mooie 
gemeente te laten blijven is, om altijd een 
goede mix te houden van woningen bouwen, 
natuur, recreatie, ondernemen en 
infrastructuur en dit met behoud van de 
eigen identiteit van de kernen, terwijl we ons 
aan de andere kant wel moeten realiseren 
dat we één gemeente zijn”.  

Sociale Woningbouw 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

“Het bouwen van betaalbare huur- en 
koopwoningen voor starters en (jonge) 
gezinnen 
wordt onze prioriteit. Wij willen dat er meer 
nieuwe huizen gebouwd worden dan nu 
gepland staan. Het bouwtempo moet 
omhoog. Op deze manier vergroten we het 
aantal betaalbare woningen, zodat iedereen 
in onze gemeente kan (blijven) wonen”. 
“Door te bouwen pakken we doorstroming 
aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij 
Koopwoningen”.  
“De gemeente gaat aan de slag met creatieve 
initiatieven en woonvormen, zoals 
collectief particulier opdrachtgeverschap 
(CPO)”. 
“Om snel meer woningen te kunnen bouwen, 
kiezen we voor kortere en soepele 
procedures voor nieuwbouw”.  

“Woningbouw Lokaal Liberaal wil dat we snel 
starten met het bouwen van betaalbare 
woningen op plaatsen waar dit kan en 
gewenst is. Met respect voor het groen en 
met oog voor de eigen identiteit en het 
karakter van de diverse kernen. Hierdoor 
ontstaat een betere doorstroming”. 
“Ontwikkeling Bisonspoor en Planetenbaan 
Bisonspoor en de Planetenbaan zijn de 
komende jaren de belangrijkste locaties waar 
veel nieuwe woningen gerealiseerd zullen 
worden. Lokaal Liberaal zal scherp in het oog 
houden of de infrastructuur, in en rond de 
Planetenbaan en Bisonspoor, het stijgende 
aantal vervoersbewegingen aan kan en of de 
leefbaarheid in de aangrenzende wijken niet 
teveel aangetast wordt”. 

http://www.vvdstichtsevecht.nl/
http://www.lokaalliberaal.nl/


 
 

“Ontwikkeling P1/P2 Station Breukelen De 
huidige locatie van P1 zou kunnen worden 
ingezet voor woningbouw”.  
“Van ouderen wordt verwacht dat zij steeds 
langer thuis blijven wonen. Dan is het 
belangrijk dat eventuele nodige 
voorzieningen snel, adequaat en op basis van 
maatwerk worden geleverd. De gemeente 
moet er wat Lokaal Liberaal betreft op 
toezien dat de externe partijen die hierbij 
betrokken zijn, laagdrempelig en makkelijk te 
bereiken zijn. Ook willen we dat in 
nieuwbouwplannen ouderenwoningen 
worden meegenomen. Er moet ruimte 
gemaakt worden voor de zogenaamde 
“knarrenhofjes”.  

Kwaliteit en duurzaamheid “We willen meer groene plekken met bomen 
en planten in de dorpen en wijken, hoe 
klein dan ook”. 
“Bij het onderhoud van groen werken we 
zoveel mogelijk samen met inwoners, 
initiatieven van bewoners en organisaties om 
de eigen straat of buurt te vergroenen 
en onderhouden worden van harte 
aangemoedigd”. 
“De gemeente zoekt de samenwerking op 
met waterschappen en andere 
belanghebbenden (bijvoorbeeld agrariërs, 
maatschappelijke organisaties, 

 



Rijkswaterstaat, etc.) om wateroverlast te 
helpen verminderen en maatregelen te 
nemen om gevolgen van hitte en droogte op 
te vangen”. 
“We maken per wijk een plan voor de 
verduurzaming van woningen en 
bouwprojecten”. 

Huisvesting specifieke groepen “Een vergunning voor het aanpassen van een 
woning moet sneller verleend worden 
als het bijdraagt aan langer zelfstandig 
wonen. Daarom gaan we in gesprek met 
woningbouwcorporaties om bestaande 
woningen voor deze doelgroepen aan te 
passen en te investeren in de bouw van 
nieuwe woningen voor ouderen en 
woonvormen (met ambulante begeleiding) 
voor kwetsbare inwoners”. 
 

“Woningtoewijzing voor doelgroepen met 
binding Stichtse Vecht Wat Lokaal Liberaal 
betreft zijn we terughoudend met het 
toewijzen van woningen aan specifieke 
doelgroepen. Wel wil Lokaal Liberaal dat het 
mogelijk is woningen toe te wijzen aan 
woningzoekenden die vanwege cruciaal werk 
gebonden zijn aan het wonen in Stichtse 
Vecht”. 
“Woningtoewijzing voor doelgroepen zonder 
binding met Stichtse Vecht Lokaal Liberaal 
kiest ervoor de voorrangspositie van 
statushouders op te heffen”. 
“Arbeidsmigranten Lokaal Liberaal kiest er 
eveneens voor geen actief huisvestingsbeleid 
voor arbeidsmigranten te voeren”. 

Wonen en Zorg “Onze inwoners blijven het liefst zo lang 
mogelijk in hun eigen dorp, buurt of wijk 
wonen. We zetten daarom in op het bouwen 
van meer woningen waar je goed oud kunt 
worden en woonvormen waar ouderen bij 
elkaar kunnen wonen”. 

“Zorg & Welzijn Inwoners moeten volgens 
ons heldere informatie tot hun beschikking 
hebben bij wie ze terecht kunnen met vragen 
met betrekking tot wonen, zorg & welzijn, 
werk & inkomen, kinderen en jeugd”. 
 



“Lokaal Liberaal wil dat inwoners die 
ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk 
‘zelfstandig wonen met begeleiding’, in de 
eigen kernen in plaats van ‘wonen in een 
instelling”. 
“Het aanpassen door corporaties van 
bestaande appartementen en het bouwen 
van zowel koop- een huurappartementen 
voor ouderen, zoveel mogelijk geclusterd 
dichtbij voorzieningen zoals winkels, 
openbaar vervoer en ontmoetingsruimtes, is 
dan ook iets wat Lokaal Liberaal in de 
komende periode zal bevorderen”. 

Spoedzoekers  “Samen met woningcorporaties en waar 
mogelijk ook met particuliere verhuurders 
wil Lokaal Liberaal kijken naar mogelijkheden 
om kortstondig (we denken aan maximaal 6 
maanden) woningen ter beschikking te 
stellen aan zogenaamde “spoedzoekers. 
Inwoners die bijvoorbeeld door een 
(v)echtscheiding of door overlijden van een 
ouder acuut zonder woning komen te zitten”. 

Leefbaarheid “Wij zetten de komende jaren flink in om 
Stichtse Vecht veilig, schoon, leefbaar en 
duurzaam te houden”. 
“Strenge handhaving op het illegaal 
doorverhuren of verkameren van woningen 
is hard nodig”. 
“Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom 
afvalcontainers, graffiti en andere overlast 

“Harde aanpak en handhaving bij 
woonfraude Lokaal Liberaal wil dat 
woonfraude actief en blijvend wordt 
aangepakt”. 
“Daarnaast wil Lokaal Liberaal dat de 
gemeente zich blijft inzetten om met 
intensieve adrescontroles de illegale 
praktijken in de verhuur tegen te gaan”. 



worden aangepakt en vernielingen snel 
hersteld”. 
“Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot 
onderhoud denken we na hoe onze 
openbare 
ruimte kan worden ingericht om meer te 
bewegen. We vragen daarbij actief aan onze 
inwoners om mee te denken”. 
“Door zichtbare agenten en boa’s die 
surveilleren in de kernen gaan we 
verloedering 
en overlast op straat tegen”. 
“Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en 
in de eigen buurt hulp te krijgen”. 

“Lokaal Liberaal wil minstens één 
multifunctionele ontmoetingsruimte per 
kern. We onderzoeken de mogelijkheid om 
schoolgebouwen in te kunnen zetten als 
multifunctionele ruimten. Zodat de sociale 
cohesie en de leefbaarheid in de kernen 
wordt versterkt. Vrijwilligers en actieve 
inwoners dragen bij aan de essentiële 
verbintenis tussen bewoners in de wijken, 
dorpen en straten, en zijn vaak de dragende 
kracht achter een vereniging of stichting”.  
“Handhaving & veiligheid Lokaal Liberaal wil 
dat de gemeente een aanjagende, 
ondersteunende rol inneemt voor bestaande 
wijksignaleringsteams, maar zich ook actief 
inzet op de werving van nieuwe 
signaleringsteams”.  

Overig relevant “We doen alles wat mogelijk is om speculatie 
tegen te gaan”. 
“Met woningbouwcorporaties maken we 
afspraken over het voorkomen van 
scheefwonen, het stimuleren van 
doorstroming en het verduurzamen van de 
bestaande sociale huurwoningen”. 

“Illegale bewoning sociale huurwoningen  
Het duurt te lang voordat coöperaties hierop 
ingrijpen en de illegale situaties oplossen”. 

 
  



 Lijst 3 GroenLinks 
www.stichtsevecht.groenlinks.nl 
 
“In het verduurzamen van de 
woningvoorraad, komt er extra aandacht in 
de transitie voor inwoners met een kleine 
beurs door energiecoaches aan te stellen en 
energieloketten in alle GroenLinks wil dat 
iedereen in Stichtse Vecht kan genieten van 
een fijne, veilige, groene en 
toekomstbestendige leefomgeving”. 

Lijst 4 CDA 
www.cda.nl/utrecht/stichtse-vecht 
 
“Er zijn op dit moment te weinig geschikte 
woningen. Wij willen extra aandacht voor de 
lastige positie van starters, senioren en 
eenpersoonshuishoudens bij het vinden van 
een geschikte sociale huur- of koopwoning. 
Dit in de wetenschap dat ook voor 
(dreigend) daklozen, mensen uit de 
maatschappelijke opvang en beschermd 
wonen en marginaal gehuisvesten een 
woonplek in onze eigen gemeente gevonden 
moet worden. Er moet dan ook een 
gevarieerd aanbod aan woningen 
toegevoegd worden aan de bestaande 
woningvoorraad. Hiervoor is een 
langetermijnvisie op woningbouw 
noodzakelijk”. 

Sociale Woningbouw 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

“Alle nieuwbouw in onze gemeente bestaat 
uit minimaal (30%) sociale huurwoningen en 
30 
% middensegment woningen. Daarmee 
krijgen ook de middeninkomens (o.a. leraren, 
politieagenten en verpleegkundigen) kans op 
een betaalbare woning”. 
“Op verschillende plekken in de gemeente 
komen tijdelijke en flexwoningen, niet als 
alternatief voor permanente woningen, maar 
om zoveel mogelijk mensen onder dak te 

“We willen intensief samenwerken met 
woningbouwcorporaties en hen 
meer ruimte geven om snel te kunnen 
ontwikkelen en verduurzamen”. 
“We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel 
mogelijk diversiteit in het woningaanbod 
bereiken. We willen daarom dat de 
gemeente een stevige regierol pakt om 
ervoor te zorgen dat er betaalbare woningen 
komen voor jong en oud”. 
 

http://www.stichtsevecht.groenlinks.nl/
http://www.cda.nl/utrecht/stichtse-vecht


krijgen”. 
“Leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden 
worden omgevormd tot woningen”. 
“Alternatieve woonvormen zoals 
coöperaties, woon-zorgclusters en 
woongroepen worden 
actief gestimuleerd, evenals 
levensloopbestendig bouwen”. 
“De A2 of de Zuilense Ring overkappen zodat 
er extra ruimte ontstaat voor woningen, 
hernieuwbare energieopwekking en 
recreatie, minder geluidsoverlast en 
gezondere lucht”. 
“Nieuwer ter Aa: Versneld bouwen van de 
reeds toegezegde extra woningen in Nieuwer 
ter Aa: met het oog op 
het behoud van de sociale cohesie en 
vitaliteit van deze kern”. 

“Wij zien de ontwikkelingen rondom station 
Breukelen als een veelbelovende locatie voor 
woningbouw in de nabijheid van station, 
dichtbij verkeersknooppunten en 
voorzieningen”. 
“De rode contouren oprekken rond de 
kernen, zodat er meer gebouwd kan 
worden”. 
“Betaalbare woningen voor jongeren en 
ouderen in de eigen kern”. 
“Flexibele en tijdelijke woningbouw mogelijk 
maken”. 
“Het splitsen van woningen toestaan, zodat 
meerdere huishoudens op een adres 
ingeschreven kunnen staan”. 
“Kantoorgebouwen ombouwen tot 
woningen”. 
“Wij zetten extra in op de bouw van 
levensloopbestendige woningen”. 
“Wij zetten ons tevens maximaal in voor het 
flexibel omgaan met bijzondere 
woonvormen”.  
“Wij willen het mogelijk maken dat er meer 
woningen rondom de kernen gebouwd 
kunnen worden en een kern aantrekkelijk 
blijft voor inwoners in alle levensfasen”. 
 
 
 



“Wij juichen het ombouwen van 
kantoorgebouwen naar woningen toe en 
zouden het splitsen van woningen willen 
toestaan, zodat meerdere huishoudens op 
één adres ingeschreven kunnen staan”. 

Kwaliteit en duurzaamheid “Tot slot wil GroenLinks een stimulans voor 
houtbouw, omdat houtbouw licht van 
constructie is, woningbouwprogramma’s 
hierdoor enorm kunnen versnellen”. 
“De gemeente gaat regelmatig in gesprek 
met alle inwoners over wat zijzelf voor 
plannen 
hebben voor de verschillende buurten en wat 
de inwoners zelf kunnen doen en 
ondernemen 
tegen de gevolgen van klimaatverandering”. 
“GroenLinks zet daarom in op de kwaliteit van 
de leefomgeving door vergroening van 
buurten en wijken”. 

“Zoveel mogelijk gebruik maken van 
circulaire bouw (…)”. 
“Meer groen in de wijk en initiatieven van 
inwoners om hun buurt te vergroenen 
stimuleren”. 
 

Huisvesting specifieke groepen - Huisjesmelkers worden aangepakt: 
Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke 
plek om te wonen, maar niet samengepakt in 
woningen in Maarssenbroek (…). 

Woonconcepten ontwikkelen voor specifieke 
doelgroepen”. 
“De huisvesting van arbeidsmigranten moet 
menselijk en veilig zijn”. 
“We gaan streng handhaven op het aantal 
arbeidsmigranten in eengezinswoningen”. 
“De combinatie van wonen en zorg voor een 
gehandicapt kind of familie in de directe 
woonomgeving vindt het CDA 
vanzelfsprekend”. 



Wonen en Zorg  “Vereenzaming onder ouderen en jongeren 
signaleren, bespreekbaar maken en 
Tegengaan”. 
“Wij zetten ons in voor behoud van zorg in 
de buurt om te garanderen dat goede zorg 
voor iedereen op redelijke afstand en 
laagdrempelig bereikbaar is”. 
“Het stimuleert ook de doorstroming op de 
woningmarkt. Daarom wil het CDA ook de 
wooncoach behouden om doorstroom van 
55+ huurders naar een (kleinere) passende 
sociale huurwoning te faciliteren”. 
“We faciliteren en zorgen voor snellere 
behandeling van aanvragen voor 
mantelzorgwoningen en familiehuizen”. 
“Bij het bouwen van woningen voor senioren 
hebben we extra aandacht voor de 
bereikbaarheid van voorzieningen zoals een 
huisartsenpost, een apotheek en winkels, 
maar ook op de veiligheid van de 
leefomgeving”. 
“Wij willen meer variatie in het aanbod van 
woonvormen voor ouderen in de nabijheid 
van zorg en in hun eigen kern of wijk”. 
 
 
 
 
 



“Hofjes of kleinschalige 
appartementencomplexen zijn een 
aantrekkelijk alternatief voor ouderen die 
wel op zichzelf willen blijven wonen, maar 
niet langer in hun eigen, vaak te grote, huis 
willen blijven. Het realiseren van nieuw 
aanbod voor senioren brengt de 
doorstroming binnen het woningaanbod op 
gang. Behalve voor senioren willen we ook 
voor andere doelgroepen varianten van 
wonen met zorg realiseren”. 

Spoedzoekers  “Het bouwen van tijdelijke woningen 
(flexwonen) of tiny houses is een effectief 
middel in de strijd tegen woningnood dat 
redelijk snel kan worden toegepast. Hiermee 
bieden we perspectief aan mensen met een 
acute woonvraag”. 

Leefbaarheid “In kleine kernen wordt op kleine schaal 
bijgebouwd, zodat de vitaliteit van de kernen 
behouden blijft, zowel sociaal als 
economisch”. 
“Dorpshuizen en wijkcentra blijven 
behouden, zodat er voldoende plekken in de 
gemeente 
zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
en gezamenlijk activiteiten kunnen 
ontplooien”. 
“Inwoners meer betrekken bij de aanleg van 
(groene) speeltuinen”. 

“Meer groen in de wijk en ‘groene’ 
initiatieven van buurtbewoners stimuleren”. 
“In iedere kern een eigen dorpshuis of 
ontmoetingscentrum”. 
“Voldoende bereikbare en toegankelijke 
speelgelegenheden in de gemeente (…). 
“Beweegroutes integreren in de 
leefomgeving, met name voor senioren”. 
“In de kernen worden groen en 
speelvoorzieningen behouden”. 
“Verloedering door huisjesmelkers zoals in 
Maarssenbroek moet te allen tijde worden 
aangepakt en voorkomen”. 



“Straten en pleinen worden zodanig ingericht 
en vormgegeven dat de mensen die er 
(moeten) 
verblijven zich niet alleen prettig, maar ook 
veilig voelen”. 
“De gemeente gaat in gesprek met haar 
inwoners om de gevolgen van het beleid per 
wijk of kern te bespreken (‘gebiedsgericht’ 
werken): hierdoor zullen gemeente en 
inwoners elkaar ook beter gaan begrijpen”. 
“Elke kern behoudt of krijgt een 
ontmoetingscentrum waar inwoners elkaar 
ontmoeten (…)”. 
“Inwoners die zich via alle wijk- en 
buurtcomités inzetten voor een schone, fijne 
en veilige wijk, kern of buurt. Hun stem mag 
meer gehoord worden”. 

Overig relevant  “Een langetermijnvisie op wonen in de 
gemeente”. 
“Huisuitzetting vanwege schulden moet 
zoveel mogelijk worden voorkomen, zeker 
wanneer het om gezinnen met kinderen 
gaat”. 
“Veranderingen in de woonomgeving gaan 
de buurtbewoners aan”. 

 

 

 

 



 Lijst 5 Streekbelangen 
www.streekbelangen.nl 
 
“Wij merken dat ondanks goede bedoelingen 
het daadwerkelijk bouwen van nieuwe 
woningen al lange tijd stagneert. Ook zijn er 
te weinig sociale huurwoningen en woningen 
die doorstroom mogelijk maken in onze 
gemeente. De tekorten bestaan al te lang en 
zouden wat ons betreft de hoogste 
bestuurlijke prioriteit moeten hebben. In de 
komende raadsperiode willen we de nadruk 
leggen op het versnellen van de duurzame en 
circulaire woningbouw”. 

Lijst 6 PVDA 
www.stichtsevecht.pvda.nl 
 
“Het roer moet daarom om: De PvdA vindt 
wonen een basisrecht. Om te beginnen moet 
de wachttijd voor een betaalbare 
huurwoning in Stichtse Vecht fors omlaag. En 
verder moet het voor alle bewoners van 
Stichtse Vecht mogelijk zijn om binnen de 
gemeente een betaalbare woning te kopen. 
Niet onze inwoners, maar speculanten en 
huisjesmelkers hebben wat ons betreft het 
nakijken”. 
 

Sociale Woningbouw 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

“Woningbouw versnellen door creatieve 
oplossingen te bedenken waardoor voor 
alle groepen woningzoekenden aan passende 
woningen kunnen worden 
geholpen”. 
 

“We hebben zo veel mogelijk sociale 
huurwoningen nodig. We willen daarom bij 
nieuwbouw minstens 1/3 deel sociale huur 
en minstens 1/3 deel duurzaam betaalbare 
koop realiseren”. 
“Er moet een rem komen op de verkoop van 
sociale huurwoningen. De exploitatie van 
nieuwe sociale huurwoningen wordt bij 
woningcorporaties neergelegd en niet bij 
private verhuurders”. 
“Wij willen kwetsbare landschappen en onze 
typische natuurgebieden beschermen. We 
noemen dit de “Groene Contouren”. 
Daarmee zien we meer ruimte voor 
woningbouw rond de “Rode Contouren”. 
 

http://www.streekbelangen.nl/
http://www.stichtsevecht.pvda.nl/


Kwaliteit en duurzaamheid  “De PvdA kiest voor een combinatie van 
wonen en openbaar groen”.   
“We maken afspraken met 
woningcorporaties om alle sociale 
huurwoningen binnen drie jaar energiezuinig 
en binnen tien jaar energieneutraal te 
maken”. 
“We willen dat ons grondgebied meer water 
kan opnemen. Dat kan met meer groen en 
minder tegels rondom de huizen”. 

Huisvesting specifieke groepen “Onderwerpen als de energietransitie, 
opvang van vluchtelingen, arbeidsmigratie, 
huiselijk geweld, multi-probleemgezinnen 
waar kinderen soms opgroeien met een 
taalachterstand of met een tekort aan 
aandacht en zorg, vragen om regionale 
afstemming”. 

“Wij vinden dat er ruimte in onze gemeente 
gevonden moet worden voor tijdelijke 
noodopvang van vluchtelingen tijdens de 
toelatingsprocedure van de IND”. 
 

Wonen en Zorg “Ook onze gemeente heeft te maken met 
vergrijzing. Daarom moet er ook aandacht 
zijn voor woningen voor ouderen. Hierbij 
denken wij ook aan andere woonvormen 
zoals wooncoöperaties, 50+-huizen en 
kangoeroewoningen”. 

“Voor veel ouderen is zoveel mogelijk 
zelfstandig wonen erg belangrijk. Wij willen 
woonvormen voor ouderen opzetten die 
tussen zelfstandig wonen en het 
verpleeghuis in zitten”. 
“Wij stimuleren alle particuliere initiatieven 
die bijdragen aan de zorg van inwoners voor 
elkaar. Organisaties en vrijwilligers die niet-
professionele steun en zorg bieden aan onze 
inwoners gaan er financieel op vooruit”. 

Spoedzoekers   



Leefbaarheid “Wij willen de sociaal verbindende en 
versterkende functies in de kernen behouden 
en waar nodig zelfs uitbreiden”.  
“Streekbelangen is een overtuigd 
voorstander van kleinschaligheid. Ons 
uitgangspunt is 
daarom ‘doe wat in de kern of wijk kan en 
doe alleen op gemeentelijk niveau wat 
moet’. 
Want wijk-/kerngericht werken heeft als doel 
het versterken van de leefbaarheid in de 
eigen 
woonomgeving en de betrokkenheid bij een 
prettige woon- en leefomgeving”.  
“Het bestaande wijkgericht werken biedt 
kansen voor meer en beter. Het gaat er hier 
om de 
betrokkenheid en invloed op de inrichting 
van de eigen kleinschalige woonomgeving 
nog 
verder te versterken. Hierbij is extra 
aandacht nodig voor de afstemming tussen 
dorps- 
/wijkcomités en de uitvoerende ambtelijke 
organisatie. Per kern of per wijkcommissie 
kan 
de aanpak verschillen”. 
 
 

“Een leefbare wijk is wat ons betreft ook een 
gezellige wijk”. 
“Inwoners weten als beste wat er leeft in de 
wijken en wat de gemeente kan doen om 
wijken leefbaar en prettig te houden”. 
“Bewonersinitiatieven, zoals het Islamitisch 
Centrum Stichtse Vecht (ICSV), dienen door 
de gemeente te worden ondersteund, 
bijvoorbeeld in het zoeken naar een 
geschikte accommodatie”. 
“Wij willen meer wijkagenten en BOA’s in de 
buurten”. 
 



“Door toewijzing van een ‘eigen’ wijk kunnen 
Bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) de 
wijkagent vervangen of diens taken 
aanvullen”. 

Overig relevant “Veel ZZP-ers werken (ook voor de 
coronapandemie) vanuit huis. Daarom 
vinden wij dat initiatieven om vanuit een 
woonhuis bedrijfsactiviteiten te verrichten 
(zonder dat dit tot overlast voor de 
woonomgeving leidt of reguliere regelgeving 
teveel overschrijdt) gestimuleerd moeten 
worden”. 
“Streekbelangen is voorstander van regionale 
samenwerking, maar wel met sterke controle 
en gedragen door een toekomstvisie”.  

“Grond die geschikt is voor woningbouw en 
te koop komt, moet als eerste aan de 
gemeente te koop worden aangeboden. De 
gemeente blijft eigenaar van deze grond en 
geeft die in erfpacht uit voor de bouw van 
betaalbare huur- of koopwoningen”. 
 

 

  



 
 
 

Lijst 7 CU-SGP 
www.stichtsevecht.christenunie-sgp.nl 
 
“De Bijbel heeft oog voor de schoonheid van 
de schepping in het groot maar ook voor de 
rust die kan uitgaan voor een verzorgde 
leefomgeving”. 

Lijst 8 Samen Stichtse Vecht 
www.samenstichtsevecht.nl 
 
“We starten bij de bewoners, want de kracht 
en kennis zit in de samenleving”.  

 

Sociale Woningbouw 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

“Faciliteer zoveel mogelijk dat woningen 
levensloop bestendig worden gebouwd of 
gemaakt”.  
“Blijf het woonbeleid afstemmen op de 
actuele vraag én op toekomstige 
ontwikkelingen”. 
“Onderzoek mogelijkheden om te bouwen op 
water”.  
“De woonopgave zal de komende jaren 
alleen nog maar groeien. Deze is dermate 
groot dat alleen inbreiden of bouwen langs 
de rode contouren niet voldoende kwalitatief 
goede woonomgevingen oplevert. Laat 
mogelijkheden voor de start van een nieuw 
dorp open”. 

SAMEN BOUWEN  
“We bouwen huizen in onze gemeente voor 
jong en oud, waarbij eigen bewoners 
voorrang krijgen bij nieuwbouwwoningen”.  
“We bouwen eerst sociale (huur)woningen 
en woningen voor senioren. Die projecten 
krijgen voorrang”.  
“Woningbouwcorporaties beheren de sociale 
woningen, óók bij particuliere initiatieven”.  
 

Kwaliteit en duurzaamheid “Bevorder dat men anders gaat verwarmen 
(…)”.  
“Wees realistisch bij plannen om te komen 
tot gasvrij wonen”. 
“Zet verder in op (persoonlijke) 
energiecoaches (…)”. 
“Stel hoge eisen aan het bouwen en 
renoveren waar het circulariteit betreft”.  

“We bouwen aan vitale dorpen en behouden 
het mooie landschap”.  
“We maken bewoners enthousiast om lokale 
energie coöperaties te vormen en zullen als 
gemeente ook zelf het goede voorbeeld 
geven”.  

http://www.stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/
http://www.samenstichtsevecht.nl/


Huisvesting specifieke groepen “Neem actief verantwoordelijkheid voor het, 
verspreid over de wijken, huisvesten van 
statushouders. Realiseer indien nodig extra 
(tijdelijke) woningen of alternatieve 
woonvormen”. 

“We werken in samen met werkgevers voor 
goede woonlocaties van hun medewerkers”. 
 

Wonen en Zorg “Stimuleer de bouw van woningen voor 
senioren en bejaarden”. 
“Stimuleer initiatieven vanuit de samenleving 
die ontmoeting mogelijk maken”.  

“We verbinden vrijwilligersorganisaties aan 
formele zorg, zodat we samen ook echt doen 
wat nodig is om bewoners goed te helpen”.  
“Onze bewoners krijgen zorg en 
ondersteuning op maat en in de eigen 
buurt”.  
“We zorgen voor woonvormen waar 
bewoners elkaar willen helpen om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen”.  

“We zetten ons in voor goede digitale 
bereikbaarheid, juist in de buitengebieden”.  

“Zorg en Welzijn werken buurtgebonden en 
zijn zichtbaar aanwezig”. 

Spoedzoekers “De ChristenUnie-SGP ziet in alternatieve 
woonvormen kansen voor milieubewuste 
mensen, kleine huishoudens, studenten, 
statushouders, ouderen, mantelzorgers, 
mensen die nu illegaal wonen op 
recreatieterreinen en mensen die na een 
scheiding naar een passende, betaalbare 
woonplek op zoek zijn”. 

 

 



Leefbaarheid “Geef binnen het gebiedsgericht werken 
dorpskernen de ruimte om eigen prioriteiten 
te stellen”. 
“Maak gebruik van initiatieven vanuit de 
samenleving om de sociale cohesie in wijken, 
buurten, dorpen en woonkernen te 
versterken (…)”.  
“Voorkom dat de leefomgeving rommelig 
wordt”.  
“Betrek inwoners waar mogelijk bij inrichting 
en onderhoud, denk aan adoptiegroen”. 
“Maak binnen de bebouwde omgeving meer 
ruimte voor zones van natuur, parken, 
grasvelden, struwelen en dergelijke (…)”. 

“We gaan de wijken in en bewoners krijgen 
de ruimte om over de eigen leefomgeving 
mee te denken, mee te beslissen en zelf ook 
meer te doen. We doen het samen”.  

“We bouwen aan ruimte voor kinderen en 
jongeren om te ontwikkelen, te spelen, te 
leren en mee te doen”.  
“We zorgen voor een gezonde en veilige 
leefomgeving”.  

“We zorgen voor een beter toezicht en 
handhaving”.  

“We geven jongeren de ruimte om bij elkaar 
te komen en te chillen, zowel binnen als 
buiten”.  
“We werken met wijkbudgetten, zodat 
buurtbewoners meer zelf kunnen regelen in 
eigen buurt”.  

“We maken aangepaste speellocaties voor 
kinderen met een beperking. We plaatsen 
nieuwe speel- en beweegtoestellen”. 

Overig relevant “Bevorder de legitimiteit van 
bewonersorganisaties (…)”. 
“Neem bewonersorganisaties serieus (…)”. 
“Houd bij nieuwbouwprojecten serieus 
rekening met een gezonde balans tussen 
wonen en open ruimtes voor groen, water en 
rust”. 

“We vinden uw mening belangrijk, daarbij 
zijn dorpsraden en bewonerspanels 
belangrijk”.  

“We zorgen voor goede, eigen grondposities 
en krijgen voorrang bij verkoop”.  
“We bouwen geluidswallen en schermen”.  
 

 
 
 



 

 
 
 

Lijst 9 PVV 
www.stichtsevecht.pvv.nl 
 
“De PVV is van mening dat jongeren, 
opgegroeid in Stichtse Vecht ten alle tijden 
voorrang moeten krijgen bij de toewijzing 
van een woning zodat deze jeugd behouden 
blijft voor Stichtse Vecht. Dit laatste geldt 
uiteraard ook voor de toewijzing van 
woningen aan degene die een bepaald 
beroep uitoefenen die essentieel zijn voor 
het leefbaar houden van Stichtse Vecht”. 
 

Lijst 10 Vechtse Verbond 
www.hetvechtseverbond.nl 
 
“Dorpen en kernen zijn de omgevingen waar 
mensen wonen, werken, ontmoeten, leren, 
recreëren, winkelen en ontspannen. Het is 
aan de gemeente om de leefbaarheid, 
vitaliteit en weerbaarheid van dorpen en 
kernen in stand te houden en waar nodig te 
verbeteren. De gemeente doet dit in dienst 
van de bewoners, de ondernemers en 
overige organisatie, zoals scholen, 
verenigingen, maatschappelijke instellingen”. 

Sociale Woningbouw 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

“Doorgaan met het realiseren van betaalbare 
woningen, appartementen maken in b.v. 
leegstaande kantoorpanden”. 
“Zorgdragen voor voldoende woningen en 
terugdringen van de wachtlijsten”. 
“Als er woningen worden bijgebouwd kijken 
naar wat er nodig is, sociale huurwoningen 
i.p.v. dure villa’s en appartementen en meer 
senioren woningen om de doorstroom te 
bevorderen”. 
“Voorrang bij toewijzing woning aan 
oorspronkelijke inwoners van Stichtse 
Vecht”. 
“Wijs woningen toe aan inwoners van 
Stichtse Vecht die al jaren op de wachtlijst 
staan en in Stichtse Vecht zijn opgegroeid”. 

“Het Vechtse Verbond wil meer betaalbare 
nieuw te bouwen koopwoningen, 
bijvoorbeeld voor starters”. 
“Ieder nieuw plan moet ook bestaan uit 
sociale sectorwoningbouw, zowel koop als 
huur. Minimaal 30% sociale sector 
woningbouw bij nieuwe projecten”. 
“De gemeente dient bij woningcorporaties 
aan te dringen op het in stand houden en 
vermeerderen van het aanbod aan sociale 
huurwoningen en waar nodig sociale 
woningbouw te stimuleren”. 
“Er moeten meer betaalbare woningen 
komen”. 

http://www.stichtsevecht.pvv.nl/
http://www.hetvechtseverbond.nl/


 “Er moet meer aandacht zijn voor het 
optimaal gebruik maken van 
opkoopbescherming”. 
“Er zullen initiatieven ontwikkeld moeten 
worden door gemeente en 
projectontwikkelaars voor betaalbare 
seniorenwoningen of appartementen. Betrek 
ouderen bij deze initiatieven”. 

Kwaliteit en duurzaamheid  “Maak woonbuurten aantrekkelijk, door 
bouwen mét de natuur. Kijk naar stressoren 
zoals hittestress, droogte, wateroverlast, 
ziektes en bodemdaling. Deze kunnen 
allemaal een negatief effect hebben op de 
gebouwde omgeving en het welzijn van de 
inwoners. Laat de belangen van de inwoners 
en hun zienswijzen bij deze projecten zwaar 
meewegen”.  

Huisvesting specifieke groepen “Stop het met voorrang toewijzen van 
woningen voor statushouders; zeg nee tegen 
de provincie”. 
 

“Een doelgroepenbeleid in samenspraak met 
woningcorporaties welk beleid het mogelijk 
maakt starters weer een kans te geven op de 
woningmarkt”. 
“Daarnaast moet de gemeente een scherper 
beleid voeren met betrekking tot huisvesting 
van arbeidsmigranten.Eengezinswoningen 
moeten worden bewoond door gezinnen, 
beleid moet worden uitgevoerd, ontwikkeld 
en gehandhaafd”. 
“Het Vechtse Verbond vindt het belangrijk 
dat statushouders verdeeld over de gehele 
gemeente gehuisvest worden”.  



Wonen en Zorg  “Het Vechtse Verbond wil dat de gemeente 
woningcorporaties actief stimuleert om 
voldoende geschikte en energiezuinige 
woningen te bouwen voor senioren, mensen 
met een lichamelijke beperking en chronisch 
zieken”. 
“Rekening wordt gehouden met een 
voldoende aantal leeftijdsbestendige 
woningen” 
“De lokale regels voor het bouwen moeten 
waar nodig zodanig worden aangepast dat er 
meer leeftijdsbestendig en energiezuinig 
wordt gebouwd” 
“Het Vechtse Verbond is voorstander om de 
huursprong bij het verlaten van 
eengezinswoning naar een seniorenwoning 
tot maximaal € 50,00 te beperken”. 
“Wij vinden dat de voorzieningen voor de 
ouderen er op gericht moeten zijn de 
ouderen zolang mogelijk zelfstandig te laten 
wonen zo lang zij dat zelf willen en kunnen. 
Maatwerk is hiervoor belangrijk. Het is 
belangrijk hiervoor goede voorzieningen, 
zoals Tafeltje Dekje, Ouderenadviseur en 
Mantelzorg in stand te houden”. 

Spoedzoekers “Urgentie voor buitenstaanders gemeente en 
asielzoekers(statushouders) moet komen te 
vervallen”. 

 



Leefbaarheid “Schone straten en veilige leefomgeving; 
plaatsen van camera’s in wijken met 
overlast”. 
“Burgers onderhoud laten plegen aan het 
groen (vrijwilligers met groene vingers)”. 
“Enige vorm van bewapening voor BOA’s”. 
 
 

“Het Vechtse Verbond is voorstander van 
een hardere aanpak van woonfraude”. 
“Wijkagenten horen terug in alle wijken en 
dorpen, zij zijn de oren en de ogen in de wijk 
en aanspreekpunten”. 
“Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke 
pijlers in wijk en dorp”. 
“De dorpshuizen, verenigingen en de 

culturele instellingen verdienen onze steun, 

zij zijn het cement van de kernen”. 

“In een dorp wonen is plezierig en dat moet 
zo blijven. Dat betekent dat er voldoende 
voorzieningen gehandhaafd moeten worden 
om dat zo te houden. Dorps en- Wijkraden 
worden samen met de buurtbewoners actief 
betrokken bij de plannen over de 
ontwikkelingen die hen direct aangaan”. 
“De zorg voor onze openbare ruimte is een 
belangrijk item, dat nog steeds de nodige 
aandacht verdient. Groenonderhoud en 
hondenpoep, zwerfvuil, veilige fietspaden en 
veilige trottoirs zijn bijvoorbeeld items die 
veelvuldig naar boven komen in gesprekken 
met inwoners als ernstige vormen van 
ondervonden overlast”. 
 
 
 
 



“Initiatieven van inwoners ter verbetering 
van de leefomgeving zullen door de 
gemeente omarmt en ondersteunt moeten 
worden. Hondenpoep, vuilnis, 
geluidsoverlast en andere overlast kunnen 
uw woongenot verminderen. De gemeente 
krijgt er steeds meer mee te maken en kan er 
nauwelijks op handhaven”. 
Daarnaast aandacht voor obstakels in 
openbare ruimte zoals stoepen en 
overhangend groen. Het Vechtse Verbond 
vindt deze voorzieningen zeer noodzakelijk 
en zal handhaving van de huidige 
voorzieningen ondersteunen en zich inzetten 
voor de nodige verbeteringen. 
Inwoners vormen zelf de basis voor die 
veiligheid en leefbaarheid. 
“Een actieve houding en betrokkenheid van 
inwoners bij een veilige en leefbare 
woonomgeving is daarom belangrijk, waarbij 
zij moeten kunnen vertrouwen op een open, 
integere, betrokken, behulpzame en 
ondersteunende gemeente Stichtse Vecht!” 
“Het Vechtse Verbond maakt zich sterk voor 
het behoud en de versterking van de 
leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van 
het gebied tussen Amsterdam, Utrecht, het 
Gooi en Abcoude”. 



“Leefbaarheid in alle dorpskernen binnen de 
gemeente voor iedereen; dat vindt Het 
Vechtse Verbond heel belangrijk”. 

Overig relevant “Evenwichtige verdeling bevolkingsgroepen 
over de verschillende wijken, geen 
dominantie van één bevolkingsgroep”. 
“Wachtlijsten dienen opnieuw en eerlijk te 
worden beoordeeld”. 
 

“De gemeente dient een visie te ontwikkelen 
op de veranderende demografische 
ontwikkelingen. Ouderen willen wel 
doorstromen, maar er zijn onvoldoende 
betaalbare woningen om naartoe te 
verhuizen, in hun eigen wijk, dichtbij zorg en 
maatschappelijke instellingen”. 
“Familiehuizen, waar drie generaties van een 
familie met elkaar samenwonen, worden 
door de gemeente gestimuleerd door 
bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke 
heffingen”. 
“Bij nieuwe bouwprojecten moeten eisen 

gesteld worden aan projectontwikkelaars, 

ook te willen bouwen in de betaalbare 

segmenten voor starters en jongeren”. 

 
 
 
  



 Lijst 11 SP 
www.stichtsevecht.sp.nl 
 
“De SP zal altijd kiezen in het voordeel van 
mensen die zorg en hulp nodig hebben. In 
het voordeel van de mensen die een 
betaalbare woning zoeken”. 

Lijst 12 D66 
www.d66.nl/stichtse-vecht 
 
“Iedereen moet volwaardig kunnen 
deelnemen aan de maatschappij. Een 
maatschappij waarin je je vrij voelt om een 
leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te 
zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te 
houden van wie je wilt”. 

Sociale Woningbouw 
Betaalbaarheid en beschikbaarheid 

“Er worden harde en langdurige afspraken 
gemaakt met woningcorporaties over 
aantallen, locatie, soort en grootte van te 
bouwen sociale huurwoningen”. 

“De gemeente gaat een actieve rol 
opeisen  in de ontwikkeling van sociale 
woningbouwprojecten”. 

“Er komt een verbod op de verkoop van 
sociale huurwoningen en betaalbare 
koopwoningen aan beleggers”. 

“Tot de woningnood is opgelost  worden in 
ALLE nieuwbouwprojecten minimaal 50% 
sociale huur en 40% voor de 
middeninkomens (tot €55.000) betaalbare 
koopwoningen gerealiseerd”. 

“D66 SV wil dat er meer gebouwd gaat 
worden, met name in bebouwd gebied (…)”. 
“D66 SV stimuleert tijdelijke 
woonoplossingen zoals prefabbouw op 
tijdelijke locaties, maakt 
experimentele woonvormen toegankelijk en 
wil collectieve woonvormen ruimte geven, 
waar 
jongeren en ouderen samen betaalbaar 
kunnen wonen. En waarmee de doorstroom 
bevorderd 
wordt”. 
“D66 SV heeft extra aandacht voor de 
huisvesting van middeninkomens, die nu 
veelal tussen wal en 
schip vallen op de steeds krapper wordende 
huizenmarkt. Hierbij zet D66 SV ook in op de 
bouw en/ 
of beschikbaar maken van meer sociale 
huurwoningen”. 

http://www.stichtsevecht.sp.nl/
http://www.d66.nl/stichtse-vecht


“Gemeentegrond wordt alleen nog maar 
uitgegeven aan woningcorporaties t.b.v. 
sociale woningbouw”. 

“D66 SV wil dat er actief grondposities 
worden aangewezen voor de bouw van 
nieuwe sociale 
Huurwoningen”. 
“Wonen en samenleven in het groen Ons 
hoofddoel daarbij is om betaalbaar wonen 
bereikbaar te maken voor iedereen en 
doorstroom te bevorderen”. 

Kwaliteit en duurzaamheid “Alle oudere sociale huurwoningen 
moeten geïsoleerd  worden zodat de 
huurders (ondanks een hoger energielabel) 
door een lagere energierekening per saldo 
uitkomen op lagere maandelijkse 
woonlasten”. 

“D66 SV wil het voor alle inwoners mogelijk 
maken energieneutraal te wonen en 
werken”.  
“Onze ambitie is om een duurzame 
gemeente te worden, waarin ons woon- en 
duurzaamheidsbeleid elkaar versterken”. 

Huisvesting specifieke groepen “Leegstaande gebouwen willen we o.a. 
geschikt maken als ateliers waar kunstenaars 
kunnen werken en exposeren”. 

“D66 SV vindt dat preventief woonbeleid 
voor de meest kwetsbare doelgroepen 
binnen onze 
gemeente moet worden gesteund”. 

Wonen en Zorg “Mantelzorgwoningen op het erf  of als 
woningsplitsing worden gestimuleerd zolang 
er geen alternatieven zijn”. 

 

“D66 SV wil dat Stichtse Vecht een 
dementievriendelijke gemeente wordt, waar 
inwoners met 
dementie zo lang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen”. 

Spoedzoekers 
 
 
 
 

  



Leefbaarheid “Voldoende ontmoetingsruimtes in wijken en 
kernen waar inwoners elkaar kunnen 
ontmoeten voor een praatje, een kopje 
koffie, of om de krant te kunnen lezen. Dit 
welzijnswerk moet specifiek aandacht 
besteden aan eenzaamheid”. 

“Meer zichtbare wijkagenten op straat zijn 
nodig”. 

“Onveilige situaties en plekken in de 
openbare ruimte worden aangepakt”. 

“Onze jeugd krijgt plekken waar ze kunnen 
rondhangen en chillen”. 

“Bij aanleg van nieuwe wijken moet hiermee 
rekening worden gehouden en in bestaande 
wijken wordt deze voorziening, daar waar 
volgens de bewoners nodig, verruimd”. 

“Buitenspeelplekken dicht bij huis zijn altijd, 
maar zeker in deze corona tijd, belangrijk 
voor de kinderen. Ook de ouders ontmoeten 
elkaar daar; vooral in wijken met hoogbouw, 
met kleinere tuinen en waar veilige ruimtes 
tussen de huizenblokken kleiner zijn”. 

“De gemeente voert een actief aanschrijf- en 
vorderingsbeleid bij langdurige leegstand”. 

“D66 SV wil dat bewoners meer zeggenschap 
krijgen over de inrichting van bijvoorbeeld de 
speelvoorzieningen in hun wijk”. 
“D66 SV vindt het belangrijk dat de 
gemeente ook individueel bewegen in de 
openbare ruimte 
Ondersteunt”.  



Overig relevant “De SP wil een gemeentelijk woonbedrijf 
oprichten. Dat beheert een sociaal 
huurwoningbestand zodat de gemeenteraad 
directe invloed heeft op het woon- en 
toewijzingsbeleid. Huurders krijgen via 
ledenvergaderingen zeggenschap over hun 
eigen woningen”. 

“In onze gemeente wordt voor nieuwbouw 
een zelfbewoningsplicht ingevoerd, 
uitzonderingen zijn mogelijk voor mensen die 
de woning als pensioenvoorziening 
verhuren”. 

“Laat eigenaren, bewoners, 
woningcorporaties en beheerders niet 
opdraaien voor de kosten van schade door 
bodemdaling”. 

“Bouwgrond van speculanten die betaalbare 
woningbouw frustreren kan worden belast 
en gevorderd”. 

“Er wordt niet actief gezocht naar locaties 
voor snelle tinyhouses  of containerwoningen 
waardoor ook tekort aan tijdelijke woningen 
ontstaat”. 

“D66 SV wil betaalbaar wonen voor iedereen 
bereikbaar maken, door bijvoorbeeld 
herbestemming en 
splitsing van bestaande gebouwen te 
stimuleren, waarbij we speculatie door 
huisjesmelkers actief 
tegengaan en handhaven”. 
 

 

  



Zoals in de Var gepubliceerd 


