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Forza: er valt weer iets te kiezen! 

Wat is Forza? 
Forza is een brede beweging van betrokken burgers met liefde voor onze dorpen, en die wél luistert 
naar de wensen van de bevolking: we willen het dorpse en groene karakter van onze leefomgeving 
verdedigen. 

Forza: groen, dorps en veilig 
Forza wil het groene en dorpse karakter van onze gemeente behouden, zonder hoogbouw, rare 
zendmasten of windmolens, nieuwe chemische bedrijven en vinexwijken. Met veel meer 
verkeersveiligheid en zichtbare handhaving: optreden in plaats van waarschuwen! 
 
Wist u dat er plannen zijn om flats van 31 meter hoog te bouwen in het centrum van Bilthoven? 
En een hotel van 21 meter naast het station? En 15 grote windmolens verspreid over de gemeente? 
Vinexwijken in onze weilanden, en biochemische industrie op de Schapenweide? Onacceptabel! 
 
Forza is ook tegen woningbouw in de natuur: weilanden en zelfs bossen worden in de raad steeds 
vaker genoemd als mogelijke bouwlocaties. Forza wil het karakter van onze dorpen behouden, 
zonder hoogbouw, zendmasten of windmolens, want die laatste horen op zee. Steun ook voor lokale 
ondernemers, want die houden onze dorpen levendig! 

Er moet iets veranderen in de Biltse politiek 
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, en dan kunt u eindelijk meebeslissen over de 
toekomst van onze dorpen. Het is nu of nooit: dit zijn de laatste verkiezingen om de hoogbouw in 
Bilthoven-centrum te stoppen, of nieuwe biochemische industrie op de Schapenweide tegen te 
houden, want Forza wil daar liever woningen bouwen, terwijl vrijwel alle andere partijen daar 
risicovolle chemische bedrijven willen onderbrengen. 
 
U kunt het verschil maken op 21 maart: kies voor een lokale partij met oog voor lokale zaken die 
onze dorpen zo mooi maken: brede weilanden, schitterende bossen, gezellige dorpskernen: daar 
houden wij, burgers van deze gemeente, gewoon van, anders waren we wel in Zoetermeer gaan 
wonen. ;) 

Wat wil Forza? 
Forza spreekt duidelijke en eerlijke taal, Forza is makkelijk benaderbaar en lost échte problemen op: 
onzin als genderneutraliteit, containerwoningen voor asielzoekers en reclames in onze woonwijken 
gaan we zo snel mogelijk terugdraaien als de kiezer dat wil. De geluidsbescherming in Maartensdijk 
(A27) moet er komen, maar ook in de andere kernen krijgt die veel meer aandacht, net als 
handhaving: er moet meer blauw op straat komen. 

Handhaving en veiligheid 
Onze boa’s moeten ook ’s avonds gaan surveilleren, want veel ouders laten hun kinderen niet meer 
alleen door het donker fietsen. Handhavers, politie en boa’s moeten weer zichtbaar worden op 
straat: uit de auto en weer aanspreekbaar worden. Forza wil meer blauw op straat, bv. door onze 
boa’s ook ’s avonds te laten surveilleren. 
Hondenoverlast, hardrijden, parkeeroverlast, jongerenoverlast en sluipverkeer moeten keihard 
aangepakt worden: niet waarschuwen maar bekeuren! Het officiële gemeentelijke beleid om ‘een 
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goed gesprek aan te gaan’ met overtreders gaat veranderen: voor echte aso’s helpt alleen een boete! 
Weg met dat slappe beleid! 

Verkeer 
Het verkeer in onze gemeente moet veel veiliger, vooral voor fietsers en voetgangers, kinderen en 
ouderen. Veiliger en overzichtelijker rotondes, veel strenger handhaven op sluipverkeer, op 
parkeeroverlast en hardrijden. Forza wil snelheidsremmende maatregelen bij gevaarlijke kruisingen 
en bij scholen. 
In Maartensdijk, maar ook op andere plaatsen moet nu echt iets verbeteren aan de 
geluidsbescherming langs de A27.  

Een fijne groene woonomgeving met en voor voor burgers 
Geen hoogbouw, reclames of onnodige zendmasten en windmolens. En een directe invloed van de 
burger. Forza luistert naar burgers: we willen een lokaal referendum invoeren, burgers meer 
spreekrecht in de raadscommissies geven en de gemeenteraad meer in de kernen laten vergaderen. 
 
Forza is het afgelopen jaar enorm gegroeid: van een eenmansfractie naar een schaduwfractie met 13 
mensen, allemaal betrokken burgers die klaar zijn met het partijkartel dat hier al jaren de boel 
bestuurt: overal reclames, dreigende hoogbouw, windmolens en zendmasten, onveiligheid op straat 
en in het verkeer, torenhoge schulden... Doet u mee? Mail ons op info@forzadebilt.nl 
 
Een groene woonomgeving zonder hoogbouw, een sterke middenstand zonder ontsierende 
reclames of onnodige zendmasten en windmolens. Een veel veiliger verkeer voor onze kinderen, 
veel meer handhaving en directe invloed van de burger door referenda op belangrijke dossiers 
(zwembad, verkeer, immigratie): dat is Forza! U bepaalt de toekomst. Doet u mee?  
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Alle standpunten van Forza 

Dorps 
Wist u dat er plannen zijn om flats van 31 meter hoog te bouwen in het centrum van Bilthoven? 
En een hotel van 21 meter naast het station? En 15 grote windmolens verspreid over de gemeente? 
Vinexwijken in onze weilanden, zendmasten in woonwijken en biochemische industrie op de 
Schapenweide? Dat is niet dorps. 
 
Forza wil het groene en dorpse karakter van onze gemeente behouden, zonder hoogbouw, rare 
zendmasten of windmolens, chemie en vinexwijken. Met veel meer verkeersveiligheid en zichtbare 
handhaving die optreedt in plaats van waarschuwt! 
 
Concreet: 

 Stop hoogbouw waar dat nog kan, bv. in het centrum van Bilthoven en bij het station 

 De Dudok-flat wordt monument en er komt geen nieuwe flat tegenaan 

 Het plan om asielzoekers in containerwoningen her en der in onze dorpen te laten wonen 
moet van tafel! 

 Geen windmolens in onze gemeente: we houden van onze bossen en weilanden 

 Geen nieuwe zendmasten in onze woonwijken als omwonenden die niet willen 

 Geen grootschalige uitbreiding van woonwijken in weilanden of bossen: respecteer de rode 
contour (de lijn waarbuiten niet gebouwd mag worden) 

 De Schapenweide bij het RIVM wordt bestemd voor woningbouw, niet voor nieuwe 
industrie: ze ligt nota bene naast een woonwijk.  

 Dorpscentra worden veel verkeersveiliger: Hessenweg, Dorpsstraat, Blauwkapelseweg, 
Julianalaan, Dorpsweg, Dr. Welfferweg, KW-weg, Groenekanseweg 

 Voorzieningen in de dorpen zijn belangrijk: onze scholen, winkels, de pinautomaat; de 
gemeente heeft hierin beperkte mogelijkheden, maar we moeten ervoor knokken 

 Geen verdere bezuinigingen op groenonderhoud 

 Reclames worden verwijderd uit het straatbeeld 

 In Maartensdijk, maar ook op andere plaatsen moet nu echt iets verbeteren aan de 
geluidsbescherming langs de A27 

 Vrijwilligers vormen het cement van onze samenleving: ondersteun en beloon ze! 

Groen  
We hebben een groene gemeente en dat willen gewoon we zo houden! Onze brede weilanden, 
schitterende bossen, gezellige dorpskernen: daar houden wij, burgers van deze gemeente, gewoon 
van, anders waren we wel in Zoetermeer gaan wonen. Alle andere partijen beloven het, wij doen 
het! 
 
Concreet: 

 Niet bouwen in bossen en weilanden: bescherm onze flora en fauna 

 Terugdringen van de gemeentelijke kapwoede; voor elke gekapte boom moet er minstens 
één terug komen! 

 Laten we komende generaties niet opzadelen met onze milieuproblemen, maar wel 
realistisch: landelijke en Europese maatregelen zijn beter dan lokale  

 Windmolens horen op zee, niet in onze dorpen en weilanden  

 Geen verstoring van de natuur door loslopende honden  

 Geen verloedering van openbaar groen, niet afschuiven van beheer op goedwillende burger 
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 De rode contouren zijn belangrijk: daarbuiten bouwen we pas in uiterste noodzaak 

 Speelplaatsen voor kinderen zijn ontmoetingsplaatsen voor de buurt en dus goed 
onderhouden; waarom hebben we eigenlijk geen grote speeltuinvereniging? 

Veilig 
Veiligheid is topprioriteit! De meeste burgers doen het prima, maar er moet een boete volgen voor 
degene die zich niet aan de regels wil houden: de meeste overtreders weten echt wel wat de regels 
zijn. 
Handhaving in De Bilt is ver onder de maat: politie en boa’s zijn zeer gemotiveerd en doen hun best, 
maar ze zijn onderbezet waardoor we ze te weinig in de wijken zien. Hondenoverlast, 
parkeeroverlast, jongerenoverlast en ga zo maar door: steeds terugkerende ergernissen. 
 
Het officiële beleid dat handhavers ‘gastheren van de gemeente’ zijn en vooral moeten 
‘waarschuwen’ en ‘toespreken’ was leuk in de jaren zestig, maar is in onze tijd naïef en helpt echt 
niet: iedereen weet dat je je auto niet op een invalidenplek mag zetten en dat je je hond niet mag 
uitlaten op een kinderspeelplaats. Onze huidige boa’s schrijven 1 bon per persoon per week uit, 
volkomen ridicuul! Zo moeilijk is het allemaal niet: gewoon bekeuren doet wonderen. 
 
Forza wil dat de politie veel meer solosurveillance gaat doen: meer vervoermiddelen, dus meer 
plekken waar handhavers toezicht kunnen houden, dus meer veiligheid, ook in onze uitgestrekte en 
donkere buitengebieden. Bij sporadische zware noodgevallen is assistentie snel ter plaatse. 
 
Ook de tactiek van de politie moet veranderen: niet meer eindeloos in de auto rondjes rijden, maar 
op straat controles uitvoeren. Rood licht, snelheid in de wijken, hufterig gedrag en ga zo maar door, 
ook onopvallend. Bij calamiteiten spring je zó de auto weer in. 
 
Concreet: 

 Handhaving is belangrijk: niet waarschuwen maar bekeuren 

 Ook kleine vergrijpen aanpakken, zoals jongerenoverlast, hondenoverlast en rommel op 
straat 

 Politie en boa’s zichtbaar op straat, dat voorkomt geweld en inbraken 

 Veel hogere straffen zijn nodig om onze maatschappij veilig te houden! 

 Er moet structureel meer blauw op straat komen: onze boa’s moeten ook ‘s avonds en in het 
weekeinde gaan surveilleren: veel ouders laten hun kinderen al niet meer alleen door het 
donker fietsen 

 Politie en boa’s moeten strenger optreden: het officiële gemeentelijke beleid van eindeloos 
waarschuwen en gesprekken voeren moet veranderen; de meeste overtreders weten heus 
wel waar ze mee bezig zijn 

 Jongerenoverlast, hondenoverlast, hardrijden, parkeeroverlast, vuurwerkoverlast en 
sluipverkeer moeten streng aangepakt worden: niet waarschuwen maar bekeuren! 

 Hondenbelasting is een belangrijk instrument om het aantal honden controleerbaar te 
houden 

 Vuurwerk blijft toegestaan op 31 december, maar daarbuiten wordt streng gehandhaafd 

 Cameratoezicht voegt alleen op hele specifieke plekken iets toe in onze gemeente en helpt 
ook weinig: er wordt toch te weinig naar gekeken; meer toezicht door boa’s en politie helpt 
wel, daarom: politie en boa’s uit de auto en op straat, en meer solo-surveillance: dat 
verhoogt de pakkans en het gevoel van veiligheid 

 Forza stimuleert buurtpreventie-WhatsApp-groepen  
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Woningbouw 
Al jaren worden er geen sociale huurwoningen gebouwd, terwijl de wachttijd meer dan 9 jaar is! De 
Schapenweide (naast RIVM) staat al decennia leeg, omdat er zogenaamd life-sciencebedrijven 
moeten komen. Forza wil deze life-sciencegedachte deels loslaten: we willen geen potentieel 
gevaarlijke (biochemische) bedrijven meer binnen de gemeentegrenzen. We willen woningen 
bouwen op de Schapenweide: sociaal, midden en koop in een goede mix (geen nieuw Overvecht 
creëren). SSW wil graag bouwen en heeft het budget klaar liggen. Forza heeft het college inmiddels 
zover gekregen dat het de Schapenweide als serieuze optie wil ‘onderzoeken’, maar verreweg de 
meeste partijen willen de ‘life-science-gedachte’, dus biotechnische en -chemische industrie, niet 
loslaten. Terwijl Bilthoven inmiddels genoeg vaccinproducenten in een woonwijk heeft. 
 
Senioren- als starterswoningen zijn zeer gewenst, maar vergeet de studentenwoningen niet: vlak bij 
Utrecht geven ze levendigheid en kleur aan onze dorpen. Woonoverlast gaan we streng aanpakken. 
 
Concreet: 

 Schapenweide (bij RIVM) wordt alleen gebruikt voor woningbouw: geen nieuwe 
biochemische industrie 

 Liefst 30% sociaal, maar altijd in goede mix: geen nieuw Overvecht creëren! 

 Woningbouw past altijd in de omgeving: storende hoogbouw wordt vermeden 

 Inwoners van onze gemeente hebben voorrang bij het toewijzen van sociale huurwoningen 

 Voor ouderen wordt meer gebouwd, maar voor jongeren en starters ook 

 Ongebruikte kantoren of andere gebouwen worden studentenwoningen: studenten zijn zeer 
welkom in de gemeente: vlak bij universiteit en hogeschool en ze zorgen voor levendigheid 
en omzet in de gemeente 

 SSW en gemeente gaan woonoverlast streng bestrijden: wie overlast bezorgt is niet meer 
welkom: geen pappen en nathouden! 

Stop Hoogbouw Bilthoven-centrum 
Wist u dat er plannen zijn om flats van 31 meter hoog te bouwen in het centrum van Bilthoven?  
En een hotel van 21 meter naast het station? En 15 grote windmolens verspreid over de gemeente? 
Vinexwijken in onze weilanden, en biochemische industrie op de Schapenweide? Onacceptabel! 
Deze megalomane gekte moet gestopt worden. 
 
Kies dus voor een lokale partij met oog voor lokale zaken die onze dorpen zo mooi maken: brede 
weilanden, schitterende bossen, gezellige dorpskernen. Daar houden wij, burgers van deze 
gemeente, gewoon van, anders waren we wel in Zoetermeer gaan wonen. Kijk hier naar de video van 
hoe het nieuwe centrum er volgens dit college uit moet komen te zien: een afschrikwekkend 
voorbeeld! Forza wil het groene en dorpse karakter van onze gemeente behouden, zonder 
hoogbouw, rare zendmasten of windmolens, chemie en vinexwijken. 
 
Concreet: 

 Geen hoogbouw in het centrum van Bilthoven en bij het station 

 Het nieuwe hotel (De Timpe) naast station Bilthoven moet lager, en eigenlijk op de Driehoek 

 Geen windmolens in onze gemeente: die horen op zee, als ze al nodig zijn 

 Schapenweide (bij RIVM) wordt alleen gebruikt voor woningbouw: geen nieuwe potentieel 
gevaarlijke (biochemische) bedrijven meer binnen de gemeentegrenzen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lt359pVK6TQ&amp=&feature=youtu.be
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Verkeersveiligheid moet veel beter 
Onze gemeente is te onveilig voor vooral jonge en juist oudere verkeersdeelnemers: Forza wil veel 
meer veiligheid voor fietsers en voetgangers, door meer handhaving en veiliger aanleg van wegen 
(snelheidsremmers). De verkeersveiligheid scoort in De Bilt al jaren onder het landelijk en provinciaal 
gemiddelde: rotondes zijn prima, maar worden onveilig aangelegd met afleidende objecten als een 
‘Herbie’, kunst en reclames. Nieuwe wegen en kruisingen ook: Forza wilde snelheidsremmers op het 
Dr. Letteplein, maar het college en de raad vonden het niet nodig. 
 
Ook de 1e Brandenburgerweg is gevaarlijk: de drempels die er liggen zijn te laag om het verkeer af te 
remmen, en dat in een schoolomgeving! Het sluipverkeer in Westbroek, Groenekan en De Bilt is al 
jaren een probleem, maar de wil om te handhaven is er niet. 
 
De snelheden in de wijken zijn vaak veel te hoog, en parkeeroverlast rond verzorgingshuizen of RIVM 
loopt de spuigaten uit. Blauwe zones zijn daar de oplossing, maar dan moet er wel gehandhaafd 
worden! 
Concreet: 

 Woonwijken worden grotendeels 30 km/u 

 Strenge handhaving krijgt prioriteit, ook door onze boa’s: landelijke regels zijn in de maak 

 Schoolzones worden veel veiliger voor fietsende kinderen 

 Kruisingen en winkelgebieden krijgen indien nodig meer snelheidsremmende maatregelen  

 Sluipverkeer wordt écht aangepakt, in Westbroek, maar ook in Groenekan en Maartensdijk 

 Eenrichtingverkeer instellen waar de verkeersdruk te groot wordt, zoals Dorpsstraat, 
Blauwkapelseweg en ingang Bilderdijklaan 

 Forza houdt van kunst in de openbare ruimte, maar niet op rotondes: daar past geen 
reclame, kunst of andere zaken: verkeersveiligheid staat daar voorop 

Migratie en asiel 
Nederland en onze gemeente zitten aan de grenzen van de mogelijkheden: we hebben landelijk een 
werkloosheid van 450.000 en een schuld van bijna 500 miljard! Ook onze cultuur en tradities komen 
steeds meer onder druk te staan, zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. 
Echte vluchtelingen blijven welkom, maar zelfs volgens de EU is 75% economisch migrant. Opvang in 
de regio is de enige reële oplossing, en veel strengere grensbewaking hoort daarbij! 
 
Concreet: 

 Het plan om asielzoekers in containerwoningen te plaatsen in onze gemeente wordt 
definitief ingetrokken (het ligt nl. nog steeds op de loer) 

 We vragen de landelijke overheid steeds weer om de gevolgen van haar onzalige 
migratiebeleid niet steeds weer op de gemeenten af te wentelen 

Kunst en cultuur  
We werken om te leven, niet andersom! Veel inwoners van onze gemeente houden van kunst en 
cultuur: ze zijn niet alleen een verbindend element in onze samenleving, maar drukken ook uit wie 
we zijn. 
Er is bijna niemand die niet van muziek houdt, klassiek of pop, iedereen kijkt graag naar acteurs, in 
theater of op de tv. Onze cultuur wordt zo doorgegeven. We willen een gemeente waar iedereen kan 
genieten: sport en cultuur worden daarom krachtig ondersteund. Ze geven zin aan het leven en 
verbinden onze burgers. 
Ook onze culturele tradities zijn belangrijk: Zwarte Piet blijft zwart, Kerstmis wordt geen 
‘Winterfeest’ en paaseitjes geen ‘verstop-eitjes’. Genderneutraliteit vinden we onzin: we zijn mannen 
of vrouwen, wie daarover twijfelt wordt gerespecteerd, maar het beleid wordt er niet aan aangepast. 
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Concreet: 

 De 7% bezuiniging (2016) wordt teruggedraaid, in ieder geval voor de kleinste instellingen 

 Het Lichtruim wordt verder afgewerkt en krijgt een ontmoetingsfunctie 

 De bibliotheek kan waarschijnlijk niet in het Lichtruim blijven: die hoort gewoon in bv. een 
leeg en opgeknapt schoolgebouw en komt weer terug onder regie van de gemeente 

 kunst in de openbare ruimte wordt toegejuicht, beeldentuin Jits Bakker blijft behouden 

 sportaccommodaties zijn goed onderhouden  

 de gemeentelijke plannen voor een Biltse Cultuurfederatie worden teruggedraaid: het 
kunstveld wil het niet, het is te duur en het veld kan dit prima zelf 

 er komt een (twee)jaarlijkse Uitmarkt als start van het culturele seizoen, liefst icm. de 
bestaande Kunstmarkt 

 Muziek- en theatercursussen worden ook in Maartensdijk aangeboden 

 Kunstwerken worden uit depot gehaald en in het straatbeeld geplaatst 

 Het prachtige beeld ‘Fietsspel’ (Jits Bakker) wordt zsm. voor het station geplaatst 

 Kunst op rotondes past niet: men kijkt of naar het verkeer en mist het kunstwerk, of men 
kijkt naar de kunst en ziet het verkeer over het hoofd 

 De bibliotheek is onmisbaar maar blijft een zorgenkind. Onderzocht moet worden of er geen 
‘eenvoudiger’ locatie kan worden gevonden, zodat subsidies omlaag kunnen maar de 
openingsuren verruimd 

 Jongeren verdienen een eigen plek: we ondersteunen jeugdhonken, discoavonden en 
‘hangplekken’ waar die geen overlast geven 

 Genderneutraliteit wordt teruggedraaid in onze gemeente, en we gaan de burgers weer 
gewoon aanspreken met ‘meneer’ en ‘mevrouw’ 

 Schoolgebouwen zijn excellent; alle scholen worden gelijk behandeld 

Sport 
De inwoners van onze gemeente sporten graag, en vaak op hoog niveau: het is niet alleen ontzettend 
leuk, maar leert jongeren ook een aantal kernwaarden in onze samenleving, zoals sportiviteit en 
doorzettingsvermogen. Sportbeoefening wordt daarom krachtig ondersteund.  
 
Concreet: 

 Sportaccommodaties zijn goed onderhouden 

 Sportverenigingen blijven toegankelijk voor lage inkomens 

 Het nieuwe zwembad wordt te krap, het is al maanden geleden gezegd. Herzie waar mogelijk 
de plannen 

De Bilt blijft zelfstandig 
Een fusie met buurgemeenten is geen optie: de maximale bestuurlijke schaal van onze gemeente is 
bereikt. Onze bestuurders en volksvertegenwoordigers moeten benaderbaar blijven: we willen niet 
naar Utrecht of Zeist om onze raadsvergaderingen te kunnen bijwonen, een bouwplan te kunnen 
inzien of een paspoort te kunnen ophalen. 
 
Concreet: 

 Fuseren met andere gemeenten, zoals Utrecht, Zeist of Hilversum, is geen optie: het 
bestuurlijk maximum is bereikt 

 Samenwerken met andere gemeenten is prima, maar lokale zeggenschap en democratische 
controle moeten versterkt worden 

 Overlap en verspilling in de vele samenwerkingsverbanden moet worden tegengegaan 
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Referendum invoeren in De Bilt 
Forza wil, net als andere partijen, ‘echt’ naar de burger luisteren, en Forza doet het ook! Natuurlijk 
realiseren ook wij ons dan lang niet altijd burgers het met elkaar eens zijn, maar neem ze in ieder 
geval serieus en betrek ze vroegtijdig bij plannen! 
 
Laat burgers eindelijk eens meebeslissen: ze hebben vaak prima ideeën en weten wat er speelt. Er 
komt, als het aan Forza ligt, een raadgevend referendum in De Bilt, zodat burgers bij belangrijke 
beslissingen kunnen meepraten. Forza heeft inmiddels een voorstel voor een burgerreferendum 
ingediend, dat helaas door alle andere partijen is tegengehouden. Een directe invloed van de burger 
door referenda op belangrijke dossiers (zwembad, verkeer, hoogbouw, immigratie) moet er na de 
verkiezingen toch komen. 
 
Maar ook bij andere zaken die de burger direct raken moet naar hem of haar geluisterd worden: 
hondenoverlast, sluipverkeer, een onveilige trap bij het station of containerwoningen voor 
asielzoekers: allemaal dossiers waar burgers massaal over klagen en waar nauwelijks naar geluisterd 
wordt. 
 
Concreet: 

 Burgers krijgen het recht om een referendum aan te vragen bij onderwerpen die ze echt 
belangrijk vinden 

 Naar burgers gaat veel beter geluisterd worden bij nieuwe plannen, en worden ook beter 
geïnformeerd; ook Forza luistert naar burgers en helpt ze bij concrete vragen en problemen: 
info@forzadebilt.nl 

 Burgers vroegtijdig informeren en betrekken bij plannen 

 Vast spreekrecht burgers bij commissievergaderingen, ook over ‘vrije’ onderwerpen 

 Raadscommissies vergaderen twee maal per jaar in de kernen 

 Verder hebben we behoefte aan een veel klantvriendelijker gemeente: het inzien van 
vergunningen etc. moet veel makkelijker worden, en reisdocumenten worden gewoon aan 
huis of op het werk bezorgd. 

Goede zorg voor wie die echt nodig heeft 
We moeten meer naar elkaar omzien en elkaar helpen. Waar dat niet lukt, heeft de overheid een 
taak om kwetsbare mensen te ondersteunen, maar de verspilling in de zorg moet afgelopen zijn, net 
als het eindeloze papierwerk voor zorgverleners! 
 
Concreet: 

 Geen verdere bezuinigingen op de zorg, er is de afgelopen jaren genoeg bezuinigd! 

 De topsalarissen in de zorg moeten stoppen: dat geld moet naar de patiënten 

 De managerscultuur moet weg: de menselijke maat moet terugkeren 

Ouderen 
Ouderen verdienen onze niet-aflatende steun: zij hebben dit land opgebouwd! Bij de digitalisering 
van de overheid moetrekening gehouden worden met mensen die wat minder vaardig zijn op de 
computer.   
 
Concreet: 

 De veiligheid en toegankelijkheid openbare ruimte moet ook voor ouderen ongehinderd zijn 

 De gemeente is hulpvaardig en klantvriendelijk, zeker voor ouderen 

 Er moet een coördinerend wethouder voor ouderen komen, want onze gemeente vergrijst 
en met hun belangen moet zorgvuldig worden omgesprongen 



Forza De Bilt – Verkiezingsprogramma 2018 

Een krachtige lokale economie 
Winkelcentra versterken, de Kwinkelier eindelijk aantrekkelijk maken en de koopzondag afschaffen: 
niemand zit erop te wachten en omwonenden en kleine winkeliers hebben er last van. 
Lokale ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en gezellige winkelstraten: zij verdienen onze 
krachtige ondersteuning. 
 
Concreet: 

 Goede en gratis parkeervoorzieningen zijn een must: zo houden we winkels bereikbaar 

 Winkelcentra in onze buitengebieden zijn geen optie: ze trekken klanten weg uit het centrum 

 Het plan om de plaatselijke middenstand te helpen met een systeem van lokale bezorging en 
een spaarsysteem moet ondersteund worden 

 De gemeente moet haar ambtenaren eindelijk eens een Bilts kerstpakket geven, met lokale 
producten en een waardebon van onze eigen ondernemers 

 De gemeente gaat, waar mogelijk, inkopen bij de lokale ondernemers 

 Om leegstand tegen te gaan kan de gemeente in het uiterste geval ertoe overgaan een boete 
te geven aan eigenaren die bedrijfspanden leeg laten staan 

 Minder regeldruk voor ondernemers, makkelijker aanvragen van vergunningen 

Kernen zijn de ziel van onze gemeente 
Groenekan, Westbroek, Hollandsche Rading en Maartensdijk: ze horen er net zo bij als De Bilt en 
Bilthoven, en hebben volledig recht op hun eigen, traditionele identiteit. We hebben elkaar nodig en 
vullen elkaar perfect aan!  
 
Concreet: 

 Dorpspleinen moeten gezellige ontmoetingsplekken zijn, met laagbouw, openbare kunst en 
leuke terrassen 

 De identiteit van de kernen wordt gerespecteerd, bv. als dat gaat om zondagsrust 

 Kernen (dorpen) worden veel beter betrokken bij het beleid dat over die kern gaat 

 Snel internet voor de kernen is belangrijk 

 OV in de kernen waar mogelijk versterken 

Openbare ruimte 
Op groenonderhoud is al jaren bezuinigd in onze gemeente, dat moet stoppen. Groenonderhoud 
door burgers is prima en werkt verbindend, maar mag geen bezuinigingspost zijn! 
 
Concreet: 

 Geen verdere bezuinigingen op groenonderhoud 

 Reclames worden verwijderd uit het straatbeeld 

 Kunst in de openbare ruimte wordt toegejuicht, maar die mag niet politiek, 
levensbeschouwelijk of religieus van aard zijn 

 Op rotondes komt geen reclame, kunst of andere zaken: verkeersveiligheid staat daar voorop 

Milieu en duurzaamheid 
Laten we nou eens echt beginnen met het beschermen van het milieu, zowel lokaal als met globale 
maatregelen: de aarde moet gered worden! De meeste maatregelen zijn echter alleen zinvol als ze 
landelijk of wereldwijd genomen worden, maar de kleine stapjes die we zelf kunnen zetten moeten 
we ondersteunen, denk aan zonnepanelen en isolatie. 
 
  



Forza De Bilt – Verkiezingsprogramma 2018 

Concreet: 

 Windmolens horen niet in woonwijken en ook niet in onze weilanden: die horen op zee! 

 De 4e kliko kan afgeschaft worden: nascheiding (in een fabriek) is veel efficiënter en 
goedkoper. Bovendien hebben velen er geen plek voor! 

 Zonnepanelen en isolatie moeten bevorderd worden, zeker op gemeentelijke gebouwen, 
zoals sporthallen, scholen en natuurlijk het zwembad 

 Bedrijven moeten hun steentje bijdragen aan energiebesparing 

 Nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluitingen, uit solidariteit met de Groningers 

 Forza maakt zich sterk voor een verbetering en uitbreiding van de bijenstand: bijen zijn de 
basis voor de bestuiving van bloemen en gewassen, en zonder bijen ontstaat er ontwrichting 
in de oogsten van onze groenten en fruit 

 Statiegeld moet terugkomen voor blikjes en flesjes 

 Dierenwelzijn: de huidige wetten worden in onze gemeente strikt gecontroleerd  

 In Maartensdijk, maar ook op andere plaatsen moet nu echt iets verbeteren aan de 
geluidsbescherming langs de A27 

Klantvriendelijker gemeente 
In onze gemeente worden simpele dingen veel te ingewikkeld gemaakt: vergunningen moeten online 
in te zien zijn, reisdocumenten moeten op het werk of thuis kunnen worden bezorgd, evt. tegen 
kleine extra vergoeding. Regels moeten duidelijker, transparanter en eenvoudiger worden. 
 
Concreet: 

 Bezorg reisdocumenten thuis of op het werk tegen kleine vergoeding; in andere gemeenten 
gebeurt dit al 

 Vergunningen moeten digitaal in te zien zijn, zeker bij grote projecten als Kwinkelier en 
Maertensplein 

 Laat ambtenaren meedenken met de burger die een aanvraag doet of een verzoek doet: niet 
alleen ‘nee’ verkopen 

 Onze schulden stijgen de komende jaren van 71 naar 82 miljoen: onacceptabel! Onze 
kinderen moeten dit namelijk terugbetalen, in verlies aan koopkracht of welvaart 

 Onze gemeente is niet genderneutraal dus onze burgers worden voortaan gewoon weer 
aangesproken met meneer of mevrouw 

Topsalarissen moeten weg! 
Ook in onze gemeente worden soms gigantische vergoedingen betaald aan onnodig dure adviseurs 
en externe partijen. Weg ermee! 
 
Concreet: 

 Partijen die voor de gemeente werken houden zich aan de Wet Normering Topsalarissen 

 Onderzocht wordt of topsalarissen bij bv. bibliotheek en andere ‘verbonden partijen’ in 
overeenstemming kunnen worden gebracht met maximaal een wethouderssalaris 

 Dure ingehuurde krachten in de gemeenten worden tot een minimum beperkt: alleen als het 
echt niet anders kan! 
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Armoede 
Schrijnende armoede door overmacht wordt bestreden, bv. met de U-pas, maar mensen hebben ook 
een eigen verantwoordelijkheid: de overheid kan niet alles oplossen.  
We hebben een verantwoordelijkheid voor komende generaties: we mogen niet op hun kosten 
leven! Van uitkeringsgerechtigden mag in sommige gevallen best een passende tegenprestatie 
gevraagd worden, dat kan ook mantelzorg of lokaal vrijwilligerswerk zijn. Ook wordt de taaleis 
(beheersing van het Nederlands) gehandhaafd. 
 
Concreet: 

 De U-pas blijft bestaan 

 Inwoners die buiten hun schuld echt in de problemen zitten worden actiever begeleid met de 
vele, soms onoverzichtelijke regelingen en tegemoetkomingen, en krijgen ook praktische 

hulp bij het aanvragen ervan (bijzondere bijstand, kwijtscheldingen etc). 

 Eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd 

Financieel 
Op een begroting van 100 miljoen heeft onze gemeente binnenkort een tekort van 81 miljoen! Onze 
kinderen zullen dit later moeten terugbetalen, in geld of in verlies van welvaart. Onacceptabel! 
 
Concreet: 

 Minder geld voor prestigeprojecten, alleen naar zaken waar de burger écht iets aan heeft 

 Minder geld naar inhuur van externe adviseurs, die kosten handen met geld 

 OZB niet verhogen, eerder verlagen! 

 Minder geld naar allerlei werkloosheidsprojecten: onderzoek toont aan dat dit weggegooid 
geld is; je kunt een baan maar aan een iemand tegelijk geven 

 Schulden moeten naar beneden, al was het maar omdat we elk jaar 6 miljoen uitgeven aan 
rente alleen al! 

 Belastinggeld beter volgen: heeft het ook effect? 
 
 
 

 


