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Verandering is een proces
Participatie is een werkwijze
Bestuurlijke opschaling is efficiënt samenwerken
Dit verkiezingsprogramma is richtinggevend.
Betrokkenheid van inwoners bij het vormen van beleid is voor GBS uitgangspunt !! Geen
vaststaand collegeprogramma voor 4 jaar, maar een raadsprogramma met een prioriteitenlijst.
Deze wordt jaarlijks vastgesteld.
Burgerbetrokkenheid
Ontwikkel betrokkenheid (de kernen) bij bestuurlijke opschaling.
Medezeggenschap ontwikkelen en de inwoners stimuleren om mee te denken over zaken als zorg,
duurzaamheid, inrichting van de buitenruimte, wonen, sport, cultuur enz.
Wonen
Aandacht voor betaalbare woningen voor éénpersoons huishoudens, bv. Hofjes woningen
Betaalbare koop- en huurwoningen, ook voor starters
Bouwaanvragen voor mantelzorg woningen en kangoeroe woningen vereenvoudigen
Zorg voor veilige verblijf plaatsen voor statushouders en vergunninghouders.
Zorg en Welzijn
Goede zorg voor iedereen, die dat nodig heeft, is voor ons heel belangrijk !!
Alert zijn op de lucht- en geluidskwaliteit bij vliegroutes en hout stook
Goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de openbare ruimte en gebouwen
Laagdrempelig consultatiebureau voor ouderen (OOP)
Meer preventieve gezondheidszorg
Het ontwikkelen van een Seniorenbeleid
Ruimte voor bewegen, zowel binnen als buiten, voor jongeren en senioren
Het ondersteunen van mantelzorgers door het bevorderen van respijt zorg
Zo veel als mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk helpen
Bestuurlijk samengaan
Met "de inwoners centraal" als uitgangspunt en niet de Overheid, moet een nieuwe bestuurlijke
organisatie leiden tot bestuurlijke opschaling in SED verband.
Géén drie raden, géén drie colleges, géén drie beleidsprogramma's, géén ambtelijke huisvesting
op drie plekken.
Door decentralisatie van overheidstaken en 12 gemeenschappelijke regelingen, wordt er veel
gevraagd van het ambtelijk apparaat.
In 2021 komt de nieuwe Omgevingswet er nog bij.
Recreatie en water
De waterwegen goed doorvaarbaar houden. (Regelmatig baggeren)
Betere vaarverbinding(en) met de regio
Behoud "strandje van Vermeulen" en de buitenhaven voor de watersportvereniging en de inwoners
van Stede Broec
Financiën
De bestuurlijke organisatie moet doorzichtiger, democratischer en politiek en financieel in control
zijn
Minder bestuurlijke drukte en dus kosten, door bestuurlijke opschaling
Meer investeren in digitale dienstverlening
Investeer vooral in kwaliteit en kwantiteit van de organisatie
Door de samenvoeging van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED), kunnen de hierdoor
vrijkomende gelden, ingezet worden voor financiering van o.a. de ambtelijke organisatie.

Onderwijs
Wij streven naar een doorgaande ontwikkeling van kinderen, zowel in het basis- als in het
voortgezet onderwijs. Ontwikkeling begint al op de kinderopvang.
Door het inrichten van een Integraal Kind Centrum, waar de samenleving, sport, cultuur,
maatschappelijk werk en zorg en onderwijs, geïntegreerd gaan samenwerken
Ook het optimaliseren van het Speciaal Onderwijs heeft onze aandacht, zowel het primair- als het
voortgezet onderwijs, zodat ook kinderen met Autisme dichtbij huis, onderwijs kunnen volgen.
In elke wijk een buurtvoorziening zoals Kidzhonk. Jong en oud ontmoeten elkaar.
Andere belangrijke onderwerpen
Veiligheid en handhaving door Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa's)
Mogelijkheden voor startende ondernemers, maatwerk bij vergunningaanvragen, glasvezel
bevorderen in de buitengebieden
Het woon/werk verkeer via de Houtribdijk veiliger maken en snellere verbindingen met de
Randstad
Het in stand houden van ons cultureel erfgoed en meer kunst in de openbare ruimte
Wat groen is, moet groen blijven met meer biodiversiteit in de beplanting
Meer informatie over het Verkiezingsprogramma en onze kandidaten op de groslijst, kunt u vinden
op www.gbstedebroec.nl onder de button Verkiezingen 2018.

