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Voorwoord 

Lokaal Belang bruist! 
Voor u liggen de standpunten uit verkiezingsprogramma van de nieuwe lokale, zelfstandige en onafhankelijke 
politieke partij in de gemeente Barneveld; Lokaal Belang. Dit verkiezingsprogramma is het resultaat van twee jaar 
intensieve samenwerking van het team. Daarnaast hebben vele betrokkenen die Lokaal Belang een warm hart 
toedragen, input en commentaar geleverd. Daar ben ik erg dankbaar voor. Voor het volledige verhaal met uitleg, 
onderbouwing en argumenten kunt u het gehele verkiezingsprogramma lezen op  
www.lokaal-belang.com/programma  
 
Balans en waarden 
Het verkiezingsprogramma is een breed gedragen en gebalanceerd programma, gebaseerd op onze waarden en 
onze visie, dat bijdraagt aan een nog betere en mooiere gemeente Barneveld. 
 
Eigenheid en thema’s 
Elke kern in onze gemeente is belangrijk en dat zijn er volgens Lokaal Belang 10. Elke kern heeft zijn eigenheid en 
de voor die kern belangrijke thema’s. Lokaal Belang heeft oog voor deze eigenheid en thema’s. Daarom kent dit 
verkiezingsprogramma een apart hoofdstuk met de daarin specifieke aandachtspunten per kern.  
 
Frisse wind 
Lokaal Belang vindt het tijd voor een frisse wind. Het in links-rechts-, conservatief-progressief-, christelijk-niet-
christelijk-, liberaal-, sociaal- denken, is niet meer van deze tijd en werkt in de ogen van Lokaal Belang niet in de 
gemeentelijke politiek. Elke situatie vraagt om een open blik met afweging van alle belangen.  
Het belang van onze burgers en bedrijven staat hierbij centraal. En dat wil het team van Lokaal Belang in woord 
(het verkiezingsprogramma) en daad uitdragen. 
 
Verscheidenheid en het team 
De verscheidenheid van inwoners van de gemeente Barneveld is groot. En uiteraard moeten wij met elkaar samen 
leven en werken om de maatschappij vorm te geven. Het team van Lokaal Belang kenmerkt zich door de grote 
verscheidenheid in achtergrond. Op deze manier zijn wij breed in de samenleving vertegenwoordigd en handelen 
wij overeenkomstig de volgende passage in onze statuten “Wij willen de belangen van álle inwoners van de 
gemeente Barneveld vanuit een lokaal en breed perspectief kunnen dienen”. 
 
Toekomstgericht en verantwoordelijkheid 
Lokaal Belang is een toekomstgerichte en constructieve partij. Het verkiezingsprogramma is een richting.  
Dat betekent dat als er zich nieuwe onderbouwde inzichten voordoen, Lokaal Belang daarvoor de ogen niet sluit, 
maar daarnaar handelt. In samenwerking met anderen wil Lokaal Belang graag verantwoordelijkheid nemen voor 
de gemeente Barneveld en haar inwoners en wil daarom graag deelnemen aan een nieuwe coalitie. Lokaal Belang 
staat daarbij open voor alle partijen die op een positieve, constructieve en pragmatische manier willen samen 
werken in het belang van de gemeente Barneveld en haar inwoners. 
 
 
 
 
 
Mijntje Pluimers-Foeken 
lijsttrekker Lokaal Belang Gemeente Barneveld 
December 2017 

 

http://www.lokaal-belang.com/programma
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Missie 
Lokaal Belang wil de grootste partij van de gemeente Barneveld worden en zich samen met burgers en bedrijven 
inzetten voor deze prachtige gemeente zodat het voor iedereen een plezier is hier te wonen, te werken en te 
ondernemen. Hierbij hoort zeker ook een schoon, groen en veilig leefmilieu. 
 
Lokaal Belang is een lokale partij die staat voor een degelijk sociaal- en economisch beleid. Lokaal Belang is een 
praktische en no-nonsense partij die zeer betrokken is bij het wel en wee van de in de gemeente Barneveld 
wonende burgers en bedrijven.  
 
Lokaal Belang wil een gemeente die burgers en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun 
doelen en hun ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben. 
 
Lokaal Belang komt op voor de democratische rechten van burgers van onze gemeente.  
Wij willen niet mee werken aan het overhevelen van bevoegdheden van deze gemeente en dus van haar burgers, 
naar samenwerkingsverbanden waarop burgers geen invloed hebben. En wij zetten ons in voor een goede, open en 
eerlijke communicatie tussen de gemeentelijke overheid en haar burgers en de mogelijkheden van inspraak. 

Veiligheid 
• Actief en betrokken beleid om inwoners te beschermen. 

• Investeren in veiligheid waar nodig. 

• Zero Tolerance-beleid vandalen. 

• Investeren in nachtboa’s voor 7 nachten per week. 

• Investeren in drugsboa’s. 

• Investeren in mobiele camera’s. 

• Investeren in ANPR-camera’s bij alle toegangswegen in alle kernen van de gemeente. 

• Realisering en actieve communicatie gemeentelijk meldpunt drugshandel en ondermijning 

• Investeren in straatverlichting op donkere wegen. 

• Aanpak overlast bewoners Groot Batelaar-Domus+. 

Welzijn & zorg en Werk & inkomen 
• Beleid is vraag-gestuurd, flexibel en resultaatgericht. 

• Zorg voor regie bij zorgvraagstukken. 

• Verruimen openingstijden huisartsenpost buiten kantooruren en in het weekend. 

• Inclusief een apotheek in de gemeente Barneveld met dezelfde openingstijden. 

• Preventie van rook- / drank- en gok- verslaving van jongeren door goede voorlichting en het steunen van 
initiatieven. 

• Realisering huiswerkplekken. 

• Gratis zwemles voor kinderen uit de Glind. 

• Extra aandacht voor jonge mantelzorgers die (deels) de zorg voor een gezinslid op zich nemen.  

• Actief vormgeven Jeugdhulp18+. 

• Actief vormgeven regelingen voor ouderen. 

• Aandacht voor eenzaamheid onder ouderen. 

• Gemeentelijk dienstverlening voor ouderen laagdrempelig en toegankelijk. 

• Geen algehele verhoging van de inkomensgrens.  
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• Bestaande minimaregelingen beschikbaar laten blijven voor inwoners met een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm.   

• Hantering inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm bij maatregelen specifiek gericht op kinderen tot 18 
jaar. 

• Zo vroeg mogelijk opstarten van schuldhulpverleningstrajecten. 

• Aanbieden van re-integratie trajecten alleen als dit zinvol is.  

• Stimuleren van uitstroom statushouders van een uitkering naar een betaalde baan.  

• Geen invoer van basisinkomen. 

• Heldere communicatie van mogelijkheden ‘Werkgeversservicepunt Food Valley’, met de mogelijkheid om 
subsidie te krijgen voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Misbruik en fraude met het sociale vangnet voorkomen en consequent passende maatregelen te nemen  

Groen en Openbare ruimte  
• Beschermen en behouden van het groene kapitaal en de openbare ruimte. 

• Beleid ‘Behoud van bomen en bossen, tenzij…’ 

• Regie over de plannen met- en het onderhoud van de bossen bij de gemeenteraad. 

• Opstellen ‘Bossen en bomenverordening’. 

• Betere monitoring op de herplantingsplicht bij kappen van bomen. 

• Bij herplant een toekomstbestendige boom van enige omvang terugplaatsen. 

• Onderhoud en beheer van openbare ruimte flexibel en servicegericht. 

• Intensivering onderhoud van het (hoge) openbaar groen en de onkruidbestrijding  

• Intensivering van hoog onkruidbestrijding ter plaatse van kruispunten in het binnen- en buitengebied 

• Stevige aanpak van Vervuilers dienen kordaat en stevig te worden aangepakt. De opbrengsten van de 
boetes dienen direct terug te vloeien naar het (onderhoud van) openbaar groen.  

• Investeren in het aandeel ‘groen’ in bestaande en nieuwe woonwijken.  

• Realisering recreatief park nabij rotonde Thorbeckelaan-Schoutenstraat. 

• Investeren in de vergroening van het centrum van Voorthuizen.  

• Investeren in groen in het centrum van Stroe. 

• Gratis openbaar toilet in winkelgebied Voorthuizen en Barneveld 

• Inzet voorkoming lage vliegroutes over de gemeente Barneveld 

Economie en lokaal bedrijfsleven 
• Waarborgen van gelijkwaardige omgevingsdialoog in het kader van de omgevingswet en beschermen van 

het belang van inwoners. 

• Transparante communicatie van de gemeente van de criteria (b.v. juridisch) bij invoering ‘voortoets’ in het 
kader van de omgevingswet. 

•  Heldere communicatie en voorkoming en compensatie van schade voor inwoners door initiatiefnemer. 

• Actief zoeken naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. 

• Sterke lobby richting Den Haag ten aanzien van het knelpunt A1-A30. 

• Geen railterminal in de gemeente Barneveld. 

• Geen grootschalige perifere detailhandel in en rond de gemeente Barneveld. 

• Snel internet in het hele buitengebied van de gemeente Barneveld. 

• Actief ondersteunen van ondernemers bij het vinden van mogelijkheden om energie te besparen. 
• Ondersteunen van initiatieven om duurzame energie op te wekken  
• Instellen van een roulatiesysteem komt waardoor alle ondernemers de kans krijgen om diensten te leveren 

aan de gemeente Barneveld.  

• Realisering van Bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP-ers en startende ondernemers. 
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• Ruimte voor ondernemers in de horeca om vrij kunnen ondernemen en de ruimte krijgen om 
evenementen te organiseren.  

• Horecaoverlast daadkrachtig aanpakken indien de veiligheid in het geding komt.  

• Actief uitdragen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, de ondernemers en hun 
gasten om uitgaan in goede banen te leiden.  

• Geen versobering instaptijden en sluitingstijden horeca. 
 

Milieu en duurzaamheid 
• Zorgen voor een realistische, efficiënte duurzaamheidsagenda die het welzijn van de burgers dient en geen 

onnodig hoge belastingen met zich meebrengt.  

• In verband met de razendsnelle technische ontwikkelingen, niet voor vele jaren 
duurzaamheidsmaatregelen beleidsmatig vastleggen.  

• Geen windmolens in de gehele gemeente Barneveld. 

• Indien een meerderheid van de gemeenteraad toch windmolens wilt, moet de gemeente ook regelen dat 
omwonenden die schade lijden, bijvoorbeeld in de vorm van vermindering van de waarde van hun huis, 
door de initiatiefnemers worden gecompenseerd.  

• Onderzoek ter mogelijke realisering van een zonnepark iedere woonkern. 

• Plaatsing van zonnepanelen op daken van industriële gebouwen en schuren in het buitengebied. 

• Onderzoek naar mogelijke realisering geothermische energiecentrale (aardwarmte). 

• Onderzoek naar mogelijke realisering van een technisch hoogstaande mono-mestvergister. 

• Tempo met verdere implementatie van LED lampen ten behoeve van openbare verlichting.  

• Regelmatige evaluatie of huidige beleid betreffende afvalscheiding met vier kliko’s, wel het meest efficiënt 
en doelmatig is. Adequaat handelen naar aanleiding van uitslag evaluatie. 

• Geen ‘Diftar’ (betalen per kilo afval) in verband met risico op afvaldumping in de natuur. 

• Ontwikkeling van beleid door gemeente dat breder inzet op het verhogen van het hergebruik van 
grondstoffen (circulaire economie). 

• Verbetering luchtkwaliteit voor onze inwoners door de uitstoot van fijnstof zo veel mogelijk terug te 
dringen. 

• Formuleren en uitvoeren van actief ‘Gezonde lucht beleid’ gaat formuleren en uitvoeren. De vaststelling 
van dit beleid dient bij de gemeenteraad te liggen.  

• Onderzoek naar hoe kan worden voorkomen dat intensieve veehouderijen uit andere gemeenten zich 
verplaatsen naar onze gemeente. 

• Ontwikkeling buitengebied waarbij het buitengebied transformeert tot een gebied voor diverse bedrijven, 
zoals agrarische bedrijven, bedrijven op het gebied van nijverheid, handel, diensten en toerisme. Ook is er 
ruimte voor landelijk wonen. 

Verkeer, vervoer en Infrastructuur  
• Uitstekende wegen en fietspaden in de gehele gemeente Barneveld.  

• Voortdurende monitoring op kwaliteit van wegen en fietspaden. 

• Uitgangspunten van CROW zo veel mogelijk nastreven en alleen met zwaarwegende argumenten afwijken. 

• Gemeentelijk Vekeers- en Vervoersplan (GVVP) hanteren als dynamisch document en jaarlijkse bijsturing 
en besluitvorming door de gemeenteraad. 

• Investering in adequate oplossingen bij infrastructurele knelpunten. 

• Vooraf regelen van adequate infrastructuur bij nieuw- en/of verbouw van woonwijken, scholen, 
bedrijventerreinen etc.   

• Goede communicatie (tijdig, volledig, transparant) bij infrastructurele projecten. 

• Intensivering rol ambtenaar met de taak ‘regie infrastructurele projecten’ zich nog meer bezig houdt met 
een goede planning, organisatie en spreiding van infrastructurele projecten (Niet alles tegelijk, goede 
uitvoer en communicatie).  
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• Snelle aanleg oostelijke rondweg Barneveld. 

• Kansen ter verbetering op het gebied van veiligheid voor bestaande fietspaden aangrijpen door investeren.  

• Indien er goede fietspaden liggen, zullen er geen grootschalige en onnodige investeringen in deze 
fietspaden worden gedaan.  

• Realisering Vrij liggende fietspaden aan de Mr. Troelstralaan in Barneveld ten behoeve van o.a. de 
verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen en de doorstroming. 

• Onderzoek naar de veiligheid gerelateerd aan de verschillende snelheden van gebruikers op fietspaden. 

• Inzet op een totaaloplossing rondom knelpunt A1-A30 en de toegangswegen van en naar de kernen 
rondom dit gebied. 

• Intensivering van de communicatie ten behoeve van bekendheid van de Valleihopper (vervoer voor oudere 
mensen, mensen met een beperking of mensen zonder andere openbaar vervoersmogelijkheden). 

• Inzet en lobby voor realisering van een treinstop bij station Barneveld-Noord van de intercity Apeldoorn-
Amersfoort.  

• Inzet en lobby voor een treinstop in Stroe op de lijn Apeldoorn-Amersfoort.  

• Inzet en lobby voor de realisering van een kwartiersdienst van Valleilijn-treinen die uit Ede vertrekken of 
naar Ede doorrijden. 

• Actief optreden bij knelpunten met betrekking tot parkeren. 

• Behoud van gratis parkeren waar dat al gratis is (m.u.v. Transferium op de Harselaar). 

• Extra aandacht voor ‘belparkeren’ , een gemakkelijke en eerlijke vorm van achteraf betaald parkeren. 

• Zo min mogelijk inzet van Boa’s voor handhaving bij betaalds parkeren. 

• Alert blijven op mogelijke innovatieve parkeersystemen waarbij handhaving en slagbomen wellicht geheel 
overbodig zijn. 

• Mogelijke verruiming van parkeernormen. 

• Directe oplossing van storingen aan parkeervoorzieningen zoals parkeerautomaten en slagbomen. 

• Betaald parkeren bij Transferium invoeren. 

• Lokale infrastructurele belangen per kern te lezen op: www.lokaal-belang.com/dorpen  

Onderwijs 
• Aandacht van gemeente tijdens het overleg met scholen over de Nederlandse normen en waarden. 

• Organisatie van het leerlingenvervoer weer in handen van de gemeente. 

• Behoud van korte maatschappelijke stages van scholieren uit het voortgezet onderwijs. 

• Blijvende ondersteuning van huidige initiatieven op het gebied van de aanpak van laaggeletterdheid en 
waar mogelijk en nodig, uit te breiden.  

• Bij nieuwbouw scholen toekomstbestendig bouwen. 

• Bij kwaliteitsproblemen van bestaande scholen daar waar mogelijk en reëel, ondersteunen. 

• Voorstander van realisering één nieuw school waardoor de kinderen uit Terschuur en Zwartebroek samen 
met elkaar op één school kunnen leren en spelen. 

• Vooraf regelen van infrastructurele vraagstukken rondom een nieuw te bouwen schoolgebouw.  

• Mogelijke investering in verkeerstechnische verbetering rondom bestaande scholen in overleg met de 
besturen. 

• Ondersteunen van een initiatief, indien haalbaar, voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente 
Barneveld. 

• Voorstander van uitbreiding van (bestaande) MBO en HBO onderwijs waarbij er nadrukkelijk verbinding 
wordt gelegd met het bedrijfsleven en initiatieven zoals het Poultry Expertise Centre en Food Valley. 

• Handhaven van Internationale Schakel Klas (ISK) en ondernemen van actie bij knelpunten. 

http://www.lokaal-belang.com/dorpen
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Cultuur 
• Erkenning en waardering van belang muziekonderwijs. 

•  Behoud van dat de huidige vestigingen van de bibliotheek en daar waar nodig inspelen op ontwikkelingen. 

• Aandacht voor het cultureel erfgoed door het in stand houden van de in de gemeente aanwezige 
historische monumenten en karakteristieke plekken.  

• Behoud van het Schaffelaartheater, waarbij er gewerkt wordt binnen de gegeven financiële kaders. 

Sport 
• Adequate, doelmatige sportaccommodaties. 

• Verbouw en nieuwbouw van sportaccommodaties indien sportaccommodaties aantoonbaar problemen 
hebben (inzet op snelle tijdelijke en definitieve oplossing). 

• Alert blijven op ontwikkelingen met betrekking tot kunstgrasvelden en rubbergranulaat en indien nodig, 
nemen van maatregelen. 

• Realisering ‘Cruyff Courts’ (basketbal/tennis/voetbal/hockey) 

• Realisering van een atletiekbaan-skeelerbaan die in de wintertijd zelfs ingezet wordt als ijsbaan. 

• Blijvende aandacht en waar nodig investeren in sporten voor mensen met een beperking. 

Bestuur 
• Integer, betrouwbaar, zorgvuldig en transparant bestuur. 

• Blijvende ondersteuning Jongerenraad en samenwerking waar mogelijk. 

• Ruimte geven aan maatschappelijke organisaties om in het gemeentehuis te vergaderen (Gekoppeld aan 
het vergaderrooster van de gemeenteraad). 

• Instellen van ‘dorpsreferendum’ om dorpen de mogelijkheid te bieden om over ingrijpende lokale 
vraagstukken de inwoners te raadplegen. 

• Promoten app “BuitenBeter” ten behoeve van melding aantasting leefomgeving. 

• Geen coffeeshops in de gemeente Barneveld. 

• Daadkrachtig optreden tegen wietkwekerijen. 

Lokale democratie 
• Kritisch volgen van gang van zaken regionale samenwerking. 

• Niet overdragen van beleidsbepalende bevoegdheden aan regionale samenwerkingsverbanden. 

• Niet toestaan van het ontstaan van een nieuwe bestuurslaag in een regioverband. 

Communicatie en dienstverlening 
• Heldere, servicegerichte, tijdige, volledige en transparante communicatie. 

• Verdere verbetering toegankelijkheid en duidelijkheid gemeentelijke website. 

• Realisering van een ‘live-chat’ op de website mogelijk ook buiten kantooruren. 

• Efficiënt blijven vormgeven van communicatie via sociale media als Facebook en Twitter. 

• Beschikbaar houden van offline diensten voor ouderen. 

• Verruiming van openingstijden van het gemeentehuis alle werkdagen tot 17:00 uur met daarbij minimaal 2 
avonden tot 21:00 uur of een avond en een zaterdagochtend. 
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• Gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie naar uitvoerders aangaande afspraken rondom 
projecten. Ingrijpen wanneer dit nodig is. 

• De gemeente informeert haar inwoners over aangevraagde vergunningen, verleende vergunningen 
enzovoort. De toelichting op de gevraagde vergunningen en wijzigingen in het bestemmingsplan moeten 
uitvoeriger en duidelijker. 

• Draagvalk is erg belangrijk. Inspraak en advies van omwonenden vooraf moet mogelijk zijn en ook serieus 
genomen worden. De gemeenteraad beslist uiteindelijk. 

• Waardering en facilitering in ruimte voor de inwoners die zich in wijkplatforms (WPF) en/of plaatselijke 
belangen (PB) voor hun dorp inzetten. 

• Wijkplatforms en Plaatselijke Belangen zijn echter niet verantwoordelijk voor de uitvoer van gemeentelijke 
taken 

Bouwen en wonen 
• Invulling geven, daar waar mogelijk, aan lokale woningwensen. 

• Nastreven van gezonde mix van woningbouw. 

• Realiseren van mogelijkheid voor kopers een eigen woning op een kavel te bouwen. 

• Mogelijke realisering van specifieke woonvormen voor ouderen zoals ‘hofjes’ met daarbij een mogelijkheid 
van een zorgwoning voor zorgverleners.  

• Inzetten op voldoende woonruimte voor jongeren o.a. samen met de woningstichting, voor het bouwen 
van betaalbare huurwoningen en koopwoningen voor jongeren. 

• Aandacht voor duurzaam bouwen met daarbij de regelmatige herijking van de kaders daarvoor. 

• Onderzoek naar mogelijke aanleg van infrastructuur in nieuwe wijken voor het transport van waterstof. 

• Prominentere plaats voor groen bij alle toekomstig nieuwe woonwijken die ontwikkeld en gebouwd gaan 
worden.  

• Voorkomen van het verwijderen van groen in bestaande woonwijken. 

•  Onderzoek naar een mogelijke toekomstige verhuizing van de grote veevoederfabriek Rijnvallei in het 
centrum van Barneveld en een mogelijke toekomstige verhuizing van de veevoederfabriek Brons in een 
woonwijk in Voorthuizen.  

• Gefaseerde woningbouw in Garderen. 

Recreatie en toerisme 
• Ondersteunen van initiatieven die de gastvrijheid en daarmee het toerisme bevorderen. 

• Invoeren van een verbod van vrachtwagens in de dorpskern van Garderen (uitgezonderd 
bestemmingsverkeer). 

• Ondersteunen van initiatieven die het doel promotie dienen. Deze initiatieven zijn de ene keer gemeente 
breed, een andere keer gericht op een individuele kern en wellicht ook gemeentegrens overschrijdend. 

• Bij vergunningverlening in de toeristische sector behoort kwaliteit voorop te staan. 

• Stevig optreden bij overlast gevende en verloederde vakantieparken. 

Dierenwelzijn 
• Effectief en strikt optreden tegen bijtincidenten met agressieve honden.  

• Strikte handhaving van de wet zowel in het belang van dierenwelzijn als in het geval van de veiligheid. 

• Regelmatige controle van brandveiligheid van stallen. 

• Stimuleren van brandveiligheid van stallen gaat stimuleren. 

• Bij signalen van slechte staat van de brandveiligheid in stallen, moet de gemeente in het overleg met de 
betrokken diensten, deze controle en handhaving op brandveiligheid als prioriteit aanmerken zodat de 
diensten er naar kunnen handelen. 
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• Ingrijpen bij situaties waarbij het dierenwelzijn ernstig in het geding is.  

• Krachtig bestrijden van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing van zowel gezelschaps- als 
landbouwhuisdieren. 

• Instellen van speciale teams die deze vorm van criminaliteit, dierenmishandeling en dierenverwaarlozing, 
kundig kunnen opsporen en hard kunnen aanpakken.  

• Niet bezuinigen op het dierenasiel en de dierenambulance. 

Financiën en belastingen 
• Degelijk financieel beleid. 

• Een evenwichtige en sluitende begroting met voldoende reserves om tegenslagen op te vangen. 

• Bij de OZB moet de reële inflatie worden toegepast. Dat wil zeggen dat de inflatiecorrectie gelijk is aan het 
gemiddelde van de inflatie van de vijf daar aan voorafgaande jaren.  

• Verbetering van de solvabiliteit en de netto schuldquote door verdere afbouw van de schuldenlast. 

• Niet innemen van onnodige risicovolle grondposities. Voorkeur voor passief grondbeleid boven actief 
grondbeleid indien dat gelet op de beleidsdoelstellingen een goede keuze is. In sommige situaties kan het 
gewenste resultaat immers ook worden bereikt door Ruimtelijke Ordening-beleid en de mogelijkheden die 
de grondexploitatiewet biedt. 

• Zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en bedrijven. 

• Afschaffen van oneerlijke hondenbelasting. 
 
Voor elke kern hebben wij lokale aandacht, het lokale belang van elk van de 10 dorpskernen hebben wij 
uitgewerkt. Benieuwd? Lees verder:  www.lokaal-belang.com/dorpen  
 

http://www.lokaal-belang.com/dorpen

