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INLEIDING

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat is een nieuwe onafhankelijke, lokale partij die 
zich niet laat sturen door een landelijke partij. Lijsttrekker is Max de Goede, Milieu- en 
Klimaatdeskundige die in Naarden (KTV buurt) woont. 

Onze visie op (het nieuwe) Gooise Meren 

We staan nu in Gooise Meren op een belangrijk beslispunt in de geschiedenis van de mens.

Veel inwoners van Nederland, en zeker ook van Gooise Meren, maken zich niet alleen oprecht 
grote zorgen over de klimaatverandering, milieuaantasting en verlies van natuur, maar ook 
over hun woning, baan, inkomen, familie en gezondheid.  Dit is ook een grote zorg van veel 
jongeren en kinderen, die vooral veel nadelen kunnen gaan ervaren in hun verdere leven. 
De Coronacrisis heeft ons al direct laten zien wat er gebeurt als een natuurverstoring de 
samenleving ernstig ontregelt. 

De nieuwe Partij voor Leefomgeving En Klimaat is door een ervaren Milieu- en 
Klimaatdeskundige, en een aantal andere betrokken inwoners (buurtbewoners, ondernemers, 
onderwijzers enz.) opgestart, omdat de oprichters deze zorgen delen. We vinden het nu echt 
tijd voor een snel, serieus en stevig klimaatbeleids- en duurzaamheidsplan en meer zorg 
voor natuur en leefomgeving. Met dit plan komen we in actie om de allergrootste dreigingen 
voor de mens, natuur en economie van deze tijd; de combinatie klimaatcrisis, natuurcrisis 
en milieucrisis, krachtig aan te pakken.  

Dat is nu meer dan ooit nodig, gezien de grote opdoemende risico’s veroorzaakt door 
de klimaat- en milieucrisis. Een mooie toekomst voor onze Gooise PLEK wordt alleen 
veiliggesteld als we nu echt snel en voortvarend en met verstand van zaken het roer 
omgooien in de landelijke en de gemeentepolitiek.  Daar hebben we leiderschap, kennis 
en een lange termijn visie voor nodig. Dat is wat de Partij voor Leefomgeving En Klimaat de 
inwoners van Gooise Meren wil bieden. 

Alleen dan zal de toekomst van Gooise Meren en onze geliefde Gooise PLEK bewaard 
kunnen blijven voor onszelf , onze kinderen en voor toekomstige generaties inwoners. De 
klimaatverandering en milieuvervuiling maken geen onderscheid tussen rijk en arm, jong 
en oud of je culturele achtergrond. We zullen dus allemaal de gevolgen van deze catastrofale 
crises gaan ondervinden als we nu niet in actie komen en kiezen voor een andere aanpak 
en verandering. Kiezen voor een moedige gemeentepolitiek! Wij zetten de belangen van de 
aarde en al haar inwoners centraal in al ons beleid.

Dit is de allereerste lokale Gooise partij die echt slagvaardig en ondernemend opkomt 
voor een veel steviger aanpak van klimaatverandering. We willen snel omschakelen naar 
een duurzame samenleving en een groene, schone en veilige leefomgeving realiseren, 
met betaalbare energiezuinige woningen. We streven naar een gezonde, lokale en groene 
economie. De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil de aanjager zijn van een fundamentele 
positieve verandering van de (lokale) maatschappij.   

Wij realiseren ons daarnaast dat de overheid in onze participatiesamenleving op het gebied 
van gezondheid, financiën en arbeidsmarkt soms onrealistisch hoge eisen stelt aan het 
‘doe vermogen’ van inwoners. We willen dan ook dat de gemeente haar best doet om onze 
samenleving minder ingewikkeld te maken. Nederland is één van de rijkste en gelukkigste 
landen ter wereld en tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen met problemen op verschillende 
gebieden zoals financiën, wonen en (psychische) gezondheid. Zelfredzaamheid is niet 
alleen een kwestie van kennis en intelligentie. De gemeente is er voor de inwoners en niet 
omgekeerd.
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De Partij voor Leefomgeving En Klimaat is bereid zijn nek uit te steken en ‘out of the box’ 
te denken. We zijn bereid het vanzelfsprekende ter discussie te stellen en gaan moeilijke 
beslissingen niet uit de weg. Niet lullen maar poetsen. Kenmerkend voor ons is dat we 
durven te kiezen voor minder voor de hand liggende oplossingen. We denken groots, want je 
lost zeer grote problemen niet op met een kleinschalige ‘tiny’ aanpak. Uiteraard leggen we 
verantwoording af voor gemaakte keuzen en stellen we ons daarbij open voor kritiek.

Gooise Meren is, in de ogen van De Partij voor Leefomgeving En Klimaat, een gemeente 
waar inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijfsleven sámen de lokale samenleving 
vormgeven. Dat betekent ook dat wij vinden dat de gemeente goed moet luisteren naar 
haar inwoners en ondernemers die echt meer te zeggen moeten krijgen over de vormgeving 
van hun fysieke en maatschappelijke leefomgeving. Onze inwoners worden meegenomen 
in vroege stadia van bouwplannen, van verandering in openbare ruimte en groen. Dit komt 
onder andere samen in de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente, maar ook bij de 
aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals armoede en eenzaamheid en natuurlijk 
de klimaatcrisis. Luisteren en echt meedenken met bewoners(platforms) en het goed 
benutten van alle aanwezige kennis in de samenleving en de inzet van de vele vrijwilligers. 

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat neemt u in dit uitgebreide verkiezingsprogramma 
mee naar een aantal kernonderwerpen die goed weergeven wat onze identiteit is als lokale 
partij. Deze onderwerpen hebben we verder uitgediept, zodat u als lezer daar een goed beeld 
van kan krijgen en ook van welke acties en aanpak wij concreet voor ogen hebben wanneer 
wij in de gemeenteraad en eventueel in het College terechtkomen. 

Dat kan uiteraard alleen worden bereikt met UW STEM! 
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ONZE SPEERPUNTEN 

De 24 belangrijkste speerpunten van Gooise PLEK voor 2022 en verder….

1. PLEK wil een concreet gemeentelijk klimaatbeleidsplan opstellen, met concrete 
projectplannen en maatregelen en met een tijdsgebonden uitvoeringsprogramma, met 
controle op de uitvoering, waar nodig bijsturing en verslag van de bereikte resultaten.

2. PLEK kiest alleen voor duurzame energiebronnen die echt bewezen duurzaam zijn. Dat 
betekent dus geen biomassacentrales, restwarmte uit fossiele industrieën of kernenergie.

3. PLEK kiest voor een rechtvaardig milieu- en klimaatbeleid. De vervuiler betaalt en de 
lagere inkomens worden als eerste geholpen met de energietransitie om energieneutraal 
te worden en van het gas af te komen. We pakken de energiearmoede hard aan met zeer 
gunstige renteloze financiële ondersteuning bij verduurzaming van lage inkomens huizen 
en helpen met aanschaf van zonnepanelen. PLEK zet groots in met haar verduurzamingsplan 
van 160 miljoen euro.

4. PLEK wil dat de gemeente leiderschap toont door zelf het goede groene voorbeeld te 
geven door het versneld verduurzamen van de eigen gemeentelijke organisatie en vastgoed, 
met verduurzaming en frisse-scholen-aanpak van alle basisschoolgebouwen als eerste 
stap!

5. ALLE projecten en beleidsplannen van de gemeente worden aan een 
duurzaamheidstoets getoetst. Is een project of plan niet bewezen duurzaam dan gaat deze 
gewoon niet door.

6. PLEK wil snel inzetten op grootschalig duurzame energieopwekking in eigen beheer.

 Zonne-energie op daken en enkele windturbines zonder overlast voor inwoners en 
natuurgebieden. Alles in eigendom van de inwoners zelf. Goed voor draagvlak en goed voor 
de portemonnee! 

7. PLEK wil ook grootschalig inzetten op energiebesparing bij inwoners en bedrijven. 
Uitgebreid isoleren is de allerbelangrijkste eerste stap. Isoleren tot passiefhuisniveau waar 
dat kan. 

8. PLEK wil nu echt een stevige handhaving invoeren voor o.a. de verplichte 
energiebesparings- en milieuafspraken voor bedrijven. Maar ook op natuur-, milieu- en 
verkeersovertredingen door inwoners.  

9. PLEK wil milieu, groen, natuur, duurzaamheid, gezonde leefomgeving en 
klimaatdoelen in een goed uitgewerkte gemeentelijke Omgevingsvisie glashelder juridisch 
vastleggen en beschermen.

10. PLEK wil de lokale luchtkwaliteit sterk verbeteren om de blootstelling aan schadelijke 
luchtverontreiniging snel te beperken. We zetten een uitgebreide professionele luchtmeetnet 
op om in te kunnen grijpen en sluiten direct aan bij het landelijke Schone Lucht Akkoord. 
We treden stevig op tegen plaatselijke luchtvervuilers.

11. PLEK wil geluidsoverlast in de wijken aanpakken. Dat betekent een snelle plaatsing 
van geluidswallen dichtbij drukke wegen en spoor, snelheidsbeperking van alle verkeer, 
maar ook geen lawaaierige bladblazers, kettingzagen, tractoren, diesel generatoren, 
bestelbussen en  vuilniswagens meer toestaan die op vieze fossiele brandstoffen draaien.
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12.  PLEK wil (plastic) afval bij de bron aanpakken en streeft naar een plastic- en restafval 
arme gemeente! In het lokale afvalbeleid moeten maatregelen komen om de (plastic)
afvalberg te  voorkomen. We willen dat de gemeente geen afval blijft aanleveren voor de 
verbrandingsovens. Nu wordt maar ongeveer 15 procent van de totale hoeveelheid plastic 
echt gerecycled. Dat is niet milieuvriendelijk. 

13. PLEK wenst meer natuurrijke vergroening van de openbare ruimte, bedrijventerreinen 
en tuinen en het klimaatbestendig maken van onze woonwijken. Door de aanplant van veel 
meer oppervlakte inheemse soorten bomen, struiken, wilde bloemen en minder bestrating.

14. PLEK wil keihard kappen met bomen kappen, achteruitgang van de biodiversiteit en 
de huidige kaalslag van het gemeentegroen. Dit door een strikter bomenbeleid en invoering 
van een echt ecologisch groenbeheer onder leiding van een ervaren Stadsecoloog.

15.  De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil een Gemeentelijk bouwbedrijf laten 
oprichten. De gemeente neemt met de urgente woningbouwopgave de rol van regisseur 
en treedt op als bouwer van betaalbare duurzame woningen in samenwerking met lokale 
woningcorporaties. De gemeente bouwt tegen kostprijs plus kleine marge nieuwe woningen 
voor starters en jongeren met regels tegen speculatie. (bewoningsplicht) 

Minstens 40 % van alle nieuwe koopwoningen zijn betaalbare koopwoningen met een 
maximale verkoopprijs van ca. 250.000 euro.

16. Woningen worden natuur-inclusief gebouwd volgens het passiefhuis bouwmethode 
met zongerichte verkaveling. 

17. PLEK wil meer sociale huurwoningen laten bouwen per bouwlocatie. 40 % betaalbare 
sociale huurwoningen i.p.v. 30% moet de nieuwe norm worden. Inwoners krijgen voorrang 
bij inschrijving. 

18. PLEK wil armoede voorkomen door mensen te helpen aan een leefbaar inkomen. Dit 
door het faciliteren van bij- en herscholing en door de gemeente stage- en opleidingsplaatsen 
aan te laten  bieden en door het opzetten van gedegen volwasseneneducatie. PLEK wil dat 
de gemeente de mogelijkheden bekijkt om deel te nemen aan een pilot basisinkomen. 
Gemeente Gooise Meren verruimt de regels voor mensen in de bijstand. De menselijke maat 
moet terug. 

19. PLEK zet zich proactief in om een goed ondernemersklimaat te creëren voor lokale 
bedrijvigheid en de ondernemers. Door de lokale eigen economie ruimhartig te stimuleren 
en ondersteunen, groene bedrijven te lokken, autoluwe winkelgebieden te creëren en het 
bestaande centrumplan Bussum nu eens echt duurzaam en snel uit te gaan voeren voor 
een vitale samenleving.

20. In Gooise Meren is een relatief hoog percentage jongeren. Voor hen willen we een 
jongerenraad instellen. We willen Gooise Meren hiermee naast betaalbaar, ook mooier en 
interessanter maken voor jongeren om te wonen en verblijven. Een belangrijke stap daarbij 
is dat er een structurele stem voor jongeren in de politiek komt. Het gaat over hun toekomst!

21. PLEK wil dat de gemeente veel transparanter wordt en goed luistert naar haar 
inwoners die verenigd zijn in o.a. lokale Bewonersplatforms en buurthuizen. Iedereen die 
werkzaam is bij de gemeente moet ervan doordrongen zijn dat de gemeente er is voor 
de inwoners is en niet andersom. Dure externe inhuur zorgt ervoor dat kennis niet bij de 
gemeente blijft, maar tijdelijk is. Dat vindt PLEK een verkeerde keuze. Minstens 90 % van de 
medewerkers in vaste dienst. Zo zorgen we voor behoud van kennis, binding met inwoners 
en lagere kosten. 

22. Voor belangrijke activiteiten die voor de inwoner impact heeft, moeten ambtenaren 
vooraf contact zoeken met direct betrokkenen voor overleg. Op ambtelijke stukken wordt 
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onder het kop Participatie verantwoord op welke wijze daaraan uitvoering is gegeven, dan 
wel verantwoord waarom dit niet is gebeurd. We willen een inloopspreekuur bij ambtelijke 
afdelingen met de garantie dat vragen binnen vijf dagen beantwoord worden. We willen 
kleinschalige rondetafelgesprekken met gerichte grootse onderwerpen op de agenda.

23. PLEK wil goede maatschappelijke zorg bieden voor zowel haar jongeren als ouderen 
door o.a. betere dienstverlening en ondersteuning (thuishulp, jeugdzorg, vervoer, bibliotheek, 
buurthuizen enz.) We strijden tegen vereenzaming, sociale isolatie en armoede en helpen 
mensen met een fysieke of psychische beperking. Iedereen moet mee kunnen doen in de 
samenleving.  

24. De Partij voor Leefomgeving En Klimaat (PLEK) wil de veiligheid en leefbaarheid van 
alle wijken verbeteren en wil eerst beginnen met de fysieke en sociale revitalisering van 
achtergestelde wijken zoals o.a. de KTV buurt in Naarden (Keverdijk-Thijsepark-Vierhoven) 
of de buurt Wester Eng in Bussum. Verbetering en behoud van o.a. groen, verkeersveiligheid 
verbeteren en alle (wijk)voorzieningen op peil brengen. 
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1 .  EEN STEVIGE AANPAK VOOR DE NATUURCRISIS, 
DE MILIEUCRISIS EN DE KLIMAATCRISIS 

Inleiding

De klimaat- en milieucrisis en de daarbij hoognodige energietransitie en vergroening van 
de maatschappij en economie zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. Doelgerichte en 
concrete maatregelen zijn hard nodig om onze planeet te beschermen tegen de desastreuze 
gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling. Verlies aan biodiversiteit, aantasting 
van het milieu en klimaatverandering zijn de onvermijdelijke gevolgen van ons eigen 
handelen. Verduurzaming is geen optie meer, maar keiharde noodzaak!

Daarom zet de Partij voor Leefomgeving En Klimaat (afgekort PLEK) maximaal in op 
energiebesparing, schone en duurzame energiebronnen zoals zon en wind, aardgasvrije 
wijken, duurzaam (ver-)bouwen van betaalbare woningen, schone mobiliteit, 
milieubescherming, meer inheems groen, een circulaire lokale economie, een sterke natuur 
(biodiversiteit) en klimaatadaptatie (klimaataanpassing)   

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dit alles realiseren door bij de drie belangrijkste 
pijlers van duurzaamheid (klimaat, milieu en natuur) de gemeente proactief, concreet en 
voortvarend op te laten treden. Dat betekent een stevig duurzaamheidsbeleid (inclusief 
klimaatbeleid) uitvoeren met een bijbehorende planning, projectmatige aanpak en gedegen 
controle. Geen halve hapsnap maatregelen zoals nu gebeurt, voor wat de grootste opgave 
van onze tijd is. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in het totale klimaat-, natuur- 
en milieubeleid op het gebied van energiestransitie, klimaatadaptatie, circulaire lokale 
economie en natuur en milieu. De partij kiest vol overtuiging en met concrete plannen 
en bijbehorende projecten voor een duurzame toekomst waarin welzijn, werk, natuur, een 
schone leefomgeving, energie- en klimaatrechtvaardigheid bovenaan staan. 

I .  KLIMAATAANPAK EN KLIMAATRECHTVAARDIGHEID 

Een krachtige doelgerichte klimaataanpak voor een stevige reductie van alle 
broeikasgassen, waaronder CO2 , om de gevolgen van klimaatverandering tegen te 
gaan, is hard nodig. Uiteindelijk leidt dit volgens de Partij voor Leefomgeving En 
Klimaat tot veel geldbesparing, een veilige, gezonde en prettige leefomgeving (voor 
mens en natuur) meer financiële gelijkheid en meer banen. PLEK wil hierbij ook streven 
naar Klimaatrechtvaardigheid en zo een rechtvaardige energietransitie stimuleren. 
Dat wil zeggen: degene die de grootste schuld hebben aan klimaatverandering en 
milieuvervuiling moeten ook het meest betalen en het meest in actie komen om het 
probleem op te lossen. Het is namelijk ook een sociaal economisch probleem. Mensen 
met lage inkomens hebben meestal een kleine klimaatvoetafdruk. Het ‘vervuiler-
betaalt-principe’ is hier van toepassing.  

Dat betekent: 

•	 Een concreet Gooise Meren klimaatbeleidsplan opstellen. PLEK wil dat de 
gemeente Gooise Meren concrete invulling geeft aan de landelijke en Europese 
klimaatdoelstellingen (minimaal 55 % reductie van broeikasgassen in 2030 t.o.v. 
1990) en wil daarvoor een concreet gemeentelijk klimaatbeleidsplan op stellen, op 
projectmatige basis met een bijbehorend tijdsgebonden uitvoeringsprogramma 
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(met controle) geldig voor de hele gemeente.  Daarin staat de noodzakelijke  
jaarlijkse reductie van broeikasgassen (vanaf nu ondertussen ongeveer 6% per 
jaar!) en duidelijke streefdoelen voor de gewenste energiebesparing en -opwekking. 
Tevens staat hierin hoe we dit concreet gaan bereiken (SMART geformuleerd met 
exacte projecten, aanpak, stappenplan, budget en tijdsplanning) Het Gooise Meren 
Klimaatbeleidsplan van PLEK is een integraal organisatie overkoepelend plan dat 
voor alle gemeentelijke afdelingen zal gelden. Iedereen is dus verantwoordelijk voor 
het behalen van de doelen.

•	 Alleen kiezen voor echt duurzame energie. PLEK kiest voor duurzame 
energieprojecten die echt bewezen duurzaam zijn.  Biomassacentrales en kernenergie 
zijn dat absoluut niet, daar beginnen we niet aan. Dit zijn respectievelijk Groenlinks 
en VVD, CDA en D66 ideeën maar we geloven niet in deze niet-duurzame oplossingen. 

•	 Geen toepassing van Carbon Capture and Storage (CCS) ofwel geen opvang en 
onder de grond stoppen van afgevangen CO2 en overige broeikasgassen. Dat is 
geen oplossing van het probleem van teveel CO2, maar het vuil onder het tapijt vegen 
en wegstoppen voor toekomstige generaties. PLEK vindt dat de gemeente dit moet 
verbieden op haar grondgebied en er niet aan moet meewerken elders. Doel moet 
zijn te komen tot een snelle reductie van dit soort broeikasgassen. 

•	 Een klimaatrechtvaardig klimaatbeleid hanteren: De vervuiler betaalt! In het 
kader van klimaatrechtvaardigheid en risico op energiearmoede bij de lagere 
inkomens wil de Partij voor Leefomgeving En Klimaat zoveel mogelijk de lage 
inkomens voorrang en voordeel geven bij maatregelen en projecten op het gebied 
van de energietransitie. We willen wijken met lagere inkomens als eerste van het gas 
afhelpen.  De energietransitie moet voor iedereen mogelijk zijn. Hiervoor heeft de Partij 
voor Leefomgeving En Klimaat al een mooi, groots en gunstige financieringsplan klaar 
liggen. PLEK wil hiermee een zeer gunstige lange termijn (woning gebonden) lening 
regelen voor de lagere (en midden-) inkomensgroepen die normaal gesproken geen 
duurzaamheidslening kunnen krijgen. Dit wordt over een lange looptijd stapsgewijs 
terugbetaald via de bestaande (lagere) energierekening per huishouden. Zodoende 
voelen inwoners geen nadelige gevolgen in hun portemonnee. Sterker nog; ze hebben 
geen last meer van stijgende energieprijzen in de toekomst. De lagere inkomens 
hebben meestal een veel lagere klimaat- en milieuvoetafdruk, maar ook weinig 
financiële middelen voor de energietransitie. De meest kapitaalkrachtige inwoners 
zijn vaak ook de grootste vervuilers. Die zijn prima in staat om zelf de kosten te 
dragen voor het terugbrengen van hun vervuiling en uitstoot aan broeikasgassen. 
Daarmee is het ook meteen de vervuiler die betaalt. 

•	 Goed voorbeeld doet volgen. Behalve uitvoerder van het Klimaatbeleidsplan 
richting inwoners en bedrijven geeft de gemeente Gooise Meren ook zelf het goede 
voorbeeld door het versneld verduurzamen van de eigen gemeentelijke organisatie 
en het eigen vastgoed met daarbij een jaarlijks vast energiebesparingsdoel. 
Hierbij zijn invoering van een Milieuzorgsysteem en een Energie Management 
Systeem hard nodig.  Dit omvat maatregelen voor o.a. duurzaam/circulaire inkopen, 
reductie van energieverbruik, energieneutraal worden van gemeentevastgoed en 
afvalreductie maar ook bijvoorbeeld hoe de gemeente Maatschappelijk Verantwoord 
Onderneemt.                                                                                                         Het gemeentelijk beleid 
wordt vooraf getoetst aan een gemeentelijke duurzaamheidstoets, een meetlat voor 
duurzaamheid. Niet duurzaam, dan niet uitvoeren!

•	 Resultaten en successen laten zien. De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil 
dat de voortgang van dit vastgestelde gemeentelijke Klimaatbeleidsplan en de 
verduurzaming van de eigen organisatie  jaarlijks wordt getoetst en waar nodig 
bijgestuurd (volgens een plan, do, check, act aanpak) Behaalde resultaten worden 
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 Partijleider Max de Goede bij een lokale 
zonnepanelen installateur.

in een transparant duurzaamheidsoverzicht vertoond en online zichtbaar gemaakt 
voor iedereen. Daarnaast wordt jaarlijks een helder duurzaamheidsjaarverslag 
uitgebracht, met klimaat-, milieu- en natuurresultaten, om ambtenaren, bewoners 
en bedrijven een totaalbeeld te geven van ‘behaalde winsten’, kosten en baten in de 
totale omvorming naar een duurzame samenleving in Gooise Meren.   

•	 PLEK wil een verbod op reclame in openbare ruimtes voor producten en diensten 
die het gebruik van fossiele energie stimuleren. Dat betekent bijvoorbeeld geen 
reclameborden meer voor grote auto’s met fossiele verbrandingsmotor, korte 
afstandsvliegvakanties of energie uit kolen of gas. 

•	 Woningcorporaties zijn nu aan zet met de verduurzaming van hun woningen. 
De partij wil dat de woningcorporaties haast maken met de verduurzaming en 
het gasloos maken van hun woningbestand en zal dit realiseren door betere 
samenwerking en bindende prestatieafspraken met de woningcorporaties te maken. 
We willen samen met lokale woningcorporaties onderzoeken hoe men een versnelde 
uitrol van zonnepanelen op alle daken kan stimuleren.  

•	 De gemeente moet energieregisseur worden bij de energietransitie. De Partij voor 
Leefomgeving En Klimaat vindt dat de gemeente zelf de regie stevig in handen moet 
nemen en zet proactief in op grootschaliger opwekking van duurzame energie en 
uitrol van gasloze wijken. Dit doet ze door geschikte energie locaties zoveel mogelijk 
zelf te gaan onderzoeken en benutten voor lokale energieopwekking in samenwerking 
met bewoners en lokale bedrijven. 

•	 De gemeente heeft een regierol als het gaat over alle wijken van het gas af krijgen. 
De partij wil dat de gemeente proactief als trekker optreedt bij de omschakeling 
naar duurzame energie en warmte in alle woningen. Niet meer zo afzijdig blijven 
zoals het College nu doet.  

•	 Windenergie is onmisbaar in de energiemix. Windenergie moet worden ingepast 
binnen de gemeentegrenzen, maar dan alleen met toepassing van een zeer beperkt 
aantal windturbines (ca. twee tot drie stuks) Dit  MAAR  ALLEEN als dat ook daadwerkelijk 
goed ingepast kan worden (volledig rekening houdend met voldoende veilige 
plaatsingsafstand tot woonwijken, kwetsbare natuur en gezondheidsrisico’s) Hoewel 
we hier in Gooise Meren weinig ruimte hebben voor windturbines, is opwekking door 
windturbines volgens PLEK onmisbaar in een totaalpakket van energieopwekking. 
Uit eerste RES-onderzoeken blijkt dat er op enkele plaatsen nog geschikte ruimte is 
voor plaatsing; denk aan langs een drukke snelweg of andere afgelegen uithoek. Als 
plaatsing in Gooise Meren helemaal NIET haalbaar 
is dan wil de Partij voor Leefomgeving En Klimaat 
onderzoeken of enkele windturbines eventueel 
in een buurtgemeente geplaatst kunnen worden 
(bijvoorbeeld in de Flevopolder) Alleen met zonne-
energie gaan we het niet redden. Kortom de juiste 
energiemix realiseren. Dat is ook belangrijk voor 
energiestabiliteit in levering en netwerk maar ook 
voor een eerlijke energie solidariteit. We nemen 
ons eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot 
opwekking van schone energie!

•	 Here comes the sun. De Partij voor Leefomgeving 
En Klimaat is vooral grote voorstander van veel 
meer lokale opwekking van stroom door zonne-
energie. Omdat we binnen de gemeentegrenzen 
beperkte ruimte hebben voor het plaatsen van 
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windturbines , is zonne-energie dan ook een van de allerbelangrijkste en goedkoopste 
bronnen voor lokale energieopwekking. Daarom gaat PLEK volop inzetten op deze 
betaalbare en goed renderende bron van energie voor met name opwekking in de 
bebouwde kom. Zonnepanelen horen allereerst op daken van woningen en bedrijven, 
bedrijventerreinen, parkeerplaatsen en bijvoorbeeld geluidswallen MAAR BESLIST 
NIET plaatsten in weilanden en natuurgebieden. We wekken stroom op op de plek 
waar dat nodig is, namelijk in stedelijk gebied. Nu nog zijn veel te weinig Gooise 
daken van zonnepanelen en –collectoren voorzien. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat zonne-energieopwekking snel en 
grootschalig wordt uitgerold met o.a. een proactieve voorlichtingscampagne en 
door wettelijke belemmeringen voor plaatsing van zonnepanelen op daken weg te 
werken. Voor lagere en middeninkomens wordt een gunstige renteloze zonnelening 
geregeld zodat men ook een zonne-energie installatie op eigen dak kan plaatsen bij 
gebrek aan eigen financiële middelen. Terugbetaling van deze zeer gunstige (0%) 
lening vindt dan plaats via de bestaande energierekening, zodat men gegarandeerd 
niet duurder uit is. Op korte termijn kunnen ook de lagere inkomens dan profiteren 
van een veel lagere energierekening, want de panelen zijn na gemiddeld 6 tot 7 
jaar terugverdiend en gaan dan nog zeker 20 jaar mee. Zonnepanelen huren wordt 
sterk afgeraden door de partij, want zelf aanschaffen is uiteindelijk goedkoper dan 
zonnepanelen huren. Financiële gelijkheid en klimaataanpak in één, dat is Partij 
voor Leefomgeving En Klimaat klimaatrechtvaardigheid in de praktijk!

•	 Bedrijven worden door PLEK gestimuleerd om zelf duurzame energie op te wekken 
op hun eigen daken of in collectief verband op een bedrijventerrein. Door een eigen 
collectieve aanpak profiteren alle bedrijven. Collectieve inkoop bijvoorbeeld bespaart 
flink op de kosten van bijvoorbeeld zonnepanelen.  

•	 Geschikte zonneprojecten die zijn ontstaan vanuit lokale bewonersinitiatieven 
woorden van harte ondersteund mits ze echt (ethisch, rechtvaardig, milieu- technisch 
en economisch) haalbaar zijn voor inwoners en met genoeg draagvlak. PLEK wil 
ook dat alle gebruikte zonnepanelen onder verantwoorde  arbeidsomstandigheden 
en met zoveel mogelijk circulaire materialen worden gemaakt. We willen niet dat 
deelnemers onnodig extra moeten betalen voor deelname of dat winsten hiervan 
naar derden doorstromen. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat de lokale samenleving eigenaar 
van haar eigen energieopwekking wordt. Samen met bewoners wordt de gemeente 
initiatiefnemer en eigenaar van de lokale energieopwekking, zodat de financiële 
winsten van duurzame energieopwekking weer volledig terechtkomen bij de eigen 
bevolking en niet verdwijnt in de zakken van (buitenlandse) investeringsbedrijven 
en multinationals, zoals nu vaak het geval is. 

•	 Dit kan in de vorm van een gemeentelijk/coöperatief energiebedrijf met een beperkt 
aantal windturbines in lokaal eigenaarschap en met volledige participatie door 
inwoners. Een voordeel van windturbines is dat ze een beperkt ruimtegebruik 
(fysieke oppervlakte) hebben ten opzichte van bijvoorbeeld zonneweides en ze een 
aanzienlijke hogere opbrengst kunnen bereiken. Twee 5 Megawatt windturbines 
kunnen al bijna 7500 woningen van goedkope schone stroom voorzien. Dat betekent 
heel snel klimaat- en energiedoelstellingen halen! Eerst zal goed milieutechnisch 
onderzocht moeten worden naar beschikbare geschikte locaties. Hiervoor wil de Partij 
voor Leefomgeving En Klimaat een openbare inschrijving (een public tender) voor 
de eigen inwoners en bedrijven organiseren. Hiermee wordt en goede verdeling van 
de lasten en lusten van de energietransitie bereikt, waarvan de lokale omgeving 
profiteert.
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•	 De Partij wil in vastgesteld woonbeleid maximaal in gaan zetten op Duurzaam 
bouwen en verbouwen. Energieneutrale woningen en gebouwen zijn de norm. PLEK 
accepteert de gangbare Bijna EnergieNeutraal Gebouw norm NIET! (de zogenaamde 
BENG bouwnorm) Dit bereiken we samen met bewoners en bedrijven en zal waar 
nodig wettelijk worden verankerd. Met de gemeentelijke Transitievisie warmte en het 
gemeentelijke Klimaatbeleidsplan werken we samen aan het bereiken van volledig 
energieneutrale gasvrije woonwijken. Bewoners moeten weten waar ze aan toe zijn 
en alle ondersteuning krijgen bij de transitie naar gasloos en energieneutraal wonen. 
PLEK wil, met een op te richten, ervaren gemeentelijk  kennisteam de ingewikkelde 
energietransitie en gasloos wonen ondersteunen, versnellen en faciliteren. Goede 
voorlichting en bewustwording! De partij wil alle huiseigenaren goed helder 
informeren over verduurzamingsmogelijkheden. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat vindt energie besparen de allereerste 
en belangrijkste stap. Energiebesparing stimuleren bij inwoners en aanpakken 
bij bedrijven. Er wordt gericht ingezet op energiebesparing in de hele gebouwde 
omgeving. Handhaving van de verplichte energiebesparingsregels en afspraken 
in de Wet Milieubeheer voor bedrijven zal worden aangescherpt en (milieu-)
handhavingscapaciteit uitgebreid. 

•	 PLEK eist dat de lokale woningcorporaties snel de slecht geïsoleerde woningen 
met waardeloze energie slurpende energielabels gaan isoleren, verduurzamen en 
energieneutraal maken. 

•	 Milieubewust wonen: Mooie groene circulaire woonwijken. Voor alle nieuwbouw 
komt toepassing van de hoogst haalbare duurzaamheidsbouweisen. Er wordt 
gefocust op o.a. gebruik van milieuvriendelijke circulaire (kringloop) bouwmaterialen, 
natuur inclusief bouwen, verplichte zongerichte verkaveling voor Passiefhuisbouw, 
hout(skelet)bouw enz. Passiefhuisbouw wordt de norm. Er komt een standaard 
minimum hoeveelheid groen in de wijk. 
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I I .  MILIEUAANPAK: voor een schone en veil ige leefomgeving

Milieuvervuiling is een onzichtbaar maar zeer dreigend probleem. Vooral concentraties 
vervuiling zoals fijnstof, stikstof, zwavelstofoxiden, benzeen, dioxine, chemicaliën,  
bestrijdingsmiddelen, PFAS, zware metalen enz. maar ook geluidsoverlast komen regelmatig 
ver boven veilige normen en zijn schadelijk voor mens en natuur. De Partij voor Leefomgeving 
En Klimaat wil een gezond milieu en natuur met schone lucht, bodem en water. 

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat vindt bescherming van de volksgezondheid en 
de natuur een van haar allerbelangrijkste actiepunten. De (lokale) overheid heeft een 
wettelijke zorgplicht naar haar inwoners. Dat betekent dat de gemeente haar inwoners en 
natuurlijke leefmilieu actief moet gaan beschermen. We willen binnen de gemeentelijke 
organisatie een helder en doelgericht milieu(beleids)visie en milieuaanpak formuleren 
en invoeren en dit inbedden in o.a. de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente in 2022. 
Een schoon milieu is een eerste levensbehoefte voor een gezonde leefomgeving voor al 
het leven: mens, dier, insecten en planten. De nieuwe Omgevingswet en bijbehorende 
gemeentelijke Omgevingsvisie moet daarvoor als één van de allerbelangrijkste 
beschermingsinstrumenten gaan functioneren. De Partij voor Leefomgeving En Klimaat 
wil zich er sterk voor maken dat dit juridisch wordt verankerd. 

Dit betekent:

•	 De Omgevingswet wordt via de gemeentelijke Omgevingsvisie één van de 
belangrijkste milieu- en klimaatinstrumenten om verantwoorde keuzes over 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving bindend vast te leggen. Dat gaat over 
de hele fysieke leefomgeving waaronder o.a. bouwwerken, water, infrastructuur, 
bodem, lucht, natuur, emissies (zoals straling en vervuiling) , cultuur en erfgoed. 
Een Omgevingsvisie bepaalt de toekomstige strategische koers voor de fysieke 
leefomgeving en de Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat die blijvend groen 
en duurzaam is ingericht. Daarom willen we dat de gemeente milieu, groen, natuur, 
duurzaamheid, gezonde leefomgeving en klimaatdoelen in een goed uitgewerkte 
gemeentelijke Omgevingsvisie glashelder vastlegt en stevig waarborgt.  

•	 Uitstoot landbouwvervuiling sterk terugdringen. PLEK stimuleert alle boeren op haar 
grondgebied over te schakelen naar een biologische en duurzame bedrijfsvoering.

•	 PLEK wil de hele gemeente tot een volledig gifvrije gemeente verklaren. Ook 
buiten de landbouw worden giftige middelen zoals Roundup/Glyfosaat nog vaak 
gebruikt in privétuinen. Gifstoffen moeten verbannen worden uit de gemeente. In 
haar eigen ecologisch groenbeheer, dat immers ecologisch verantwoord moet zijn, 
is dat vanzelfsprekend.

•	 Schone Lucht Akkoord. De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil de gemeente 
direct laten aansluiten bij het Schone Lucht Akkoord. Dat is nu nog niet het geval.

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat streeft ernaar veel strengere 
luchtkwaliteitsnormen te hanteren en luchtkwaliteit lokaal te meten De recent 
aangescherpte WHO luchtkwaliteitsnormen worden opgenomen in plannen en 
binnen de gemeentelijke Omgevingsvisie en worden ook vast onderdeel van alle 
gemeentebeleid. De lokale luchtkwaliteit wordt hierbij ook actief gemeten. PLEK wil 
dat de gemeente in actie komt om de luchtkwaliteit sterk te verbeteren. 
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•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil hiervoor een eigen lokaal 
luchtkwaliteitsmeetnet opzetten, want meten is weten. Minimaal 20 hoogwaardige 
professionele meetkasten worden verspreid geplaatst in diverse woonwijken met 
daarnaast enkele mobiele meetkasten. Daarmee wordt de plaatselijke luchtvervuiling 
gemeten waarbij men goed zicht krijgt op uitstootniveaus en bronnen van onder 
andere fijnstof, roet, stikstof, zwaveldioxide, CO2, ozon enz. Doel hiervan is om de 
blootstelling aan schadelijke luchtverontreiniging voor iedereen inzichtelijk te 
maken en snel tot een minimum te kunnen beperken, met name voor (kwetsbare) 
burgers en natuur. 

•	 Maatregelen tegen overlast gevende houtrook. Houtrookoverlast veroorzaakt 
veel meer lokale luchtvervuiling en ernstige gezondheidsschade dan men eerst 
dacht. PLEK wil vooral door voorlichting en ontmoediging houtrookoverlast 
tegengaan. Handhaving moet bij notoire overlast veroorzakers. Door invoering van 
het meetnetwerk kunnen overlast veroorzakers lokaal beter worden opgespoord en 
aangepakt. Wanneer het niet lukt om openhaard verbruik drastisch te verminderen-
eventueel uit te bannen dan zal PLEK voor een algeheel houtrookverbod moeten 
kiezen.  

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat streeft naar noodzakelijke krimp van 
de luchtvaart. Dit is nodig om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, 
leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. In de praktijk betekent 
dit dan een verlaging van het aantal vliegbewegingen naar maximaal 300.000 
vluchten per jaar en geen luchthaven Lelystad erbij en het liefst nog veel minder 
vluchten. Echt duurzaam vliegen bestaat nog niet! De gemeente moet zich harder 
gaan opstellen bij regionale overleggen.

•	 PLEK wil stapsgewijs invoering van autoluwe kernen, autovrije straten en 
plaatselijke milieuzones. De oude dorpskernen (met de beide vestingen als 
eerste) worden autoluw en deels autovrij gemaakt en krijgen spoedig op sommige 
plaatsen een milieuzonering. De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dit eerst 
gaan uitproberen en toetsen met een pilot (proefproject) in Vesting Naarden. We 
geven fietsers en voetgangers meer voorrang en veilige bewegingsruimte. De auto 
is te gast. Dit zal uiteindelijk inwoners en lokale ondernemers ten goede komen met 
schonere lucht, meer voetgangers, terrassen en groene zitplekken en recreatieruimte. 
Uit ervaringen van andere gemeentes blijkt dat dit goed is voor de middenstand. 
Elektrisch vrachtvervoer in woonkernen wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Vieze 
diesel bestelbussen en vrachtverkeer 
worden snel geweerd in woonkernen. 

•	 Opzetten kleine lokale elektrische vloot 
bestelbussen met ondernemers,  De 
Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil 
ondernemers(verenigingen) in Gooise 
Meren faciliteren bij het eventueel 
opzetten van een kleine vloot van schone 
elektrische bestelbussen voor lokale 
distributie van goederen en bestellingen/
bezorging. 

•	 PLEK wil onderzoeken of  een compacte ronde ondergrondse parkeergarage kan 
komen net buiten de Vesting Naarden met misschien een extra parkeergarage 
vlakbij het winkelcentrum van Bussum. We denken als voorbeeld aan 
parkeergarage Houtwal in Harderwijk, dat meer dan 450 auto’s geheel uit zicht kan 
parkeren, waardoor het centrum van Harderwijk mooi autovrij is geworden!
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•	 Beperking van de maximum verkeerssnelheid. PLEK wil de nieuwe landelijke 
snelheidsverlaging van 30 km/u versneld invoeren binnen de hele bebouwde kom 
en op een aantal hoofdwegen maximaal echt 50 km/u, en zich inzetten voor 80 km 
op snelwegen grenzend aan woonwijken in de gemeente. 

•	 PLEK wil woonerven realiseren in kinderrijke gebieden en straten (verkeers)veilig 
inrichten

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil een goed vestigingsklimaat voor 
groene circulaire bedrijven. Vervuilende bedrijven worden weghouden. Wij 
wensen namelijk een groene en circulaire lokale economie zonder milieuvervuiling 
en aantasting van groen. 

•	 Afvalpreventie i.p.v. afvalproductie. Afvalproductie moet worden teruggedrongen 
en waar het toch overblijft moet afval volledig circulair zijn. De partij wil zo min 
mogelijk restafval overhouden. Verder geen schijnoplossingen accepteren zoals 
bijvoorbeeld rubbergranulaat van autobanden gebruiken op sportvelden. Dat is ook 
de reden waarom wij willen werken naar het uitfaseren van kunstgras op sportvelden 
en teruggaan naar echte gras.  

•	 PLEK wil dat de gemeente meer 
doet tegen plastic afval. In 
het lokale afvalbeleid moeten 
maatregelen komen om de 
afvalberg bij de bron aan te 
pakken. Preventie van plastic- 
en nutteloos restafval wordt het 
uitgangspunt in het afvalbeleid 
van de gemeente. Achteraf plastic 
inzamelen en hergebruiken is 
vaak niet haalbaar gebleken 
in de praktijk. De kosten van 
afvalinzameling door de GAD 
rijzen de pan uit. PLEK wil plastic 
free shoppen stimuleren via voorlichting. Inwoners financieel belonen voor het 
reduceren van aangeboden hoeveelheden restafval en plastic door bijvoorbeeld een 
reductie op de gemeentelijke afvalstoffen heffing. Afvalenergiecentrales zijn wat PLEK 
betreft uit den boze en moeten zo veel mogelijk worden vermeden. Afvalverbranding 
veroorzaakt onacceptabele milieuvervuiling, maar wordt vaak ten onrechte verkocht 
als milieuvriendelijke oplossing. We willen blijven voorlichten over nut en noodzaak 
van afvalrecycling en afvalscheiding.

•	 Invoering van een kritisch duurzaamheids- klimaat- en milieutoets voor alle 
nieuwe projecten binnen de gemeente. We willen dat het steeds creëren van nieuwe 
milieuproblemen wordt voorkomen. Dat houdt in dat bij alle nieuwe renovatie, infra- 
en bouwprojecten eerst wordt beoordeeld of gebruikte materialen schoon en circulair 
zijn en geen toekomstige milieuvervuiling kunnen veroorzaken. Daarnaast moet 
alles klimaatneutraal zijn. Een algehele duurzaamheidstoets voor alle projecten dus.
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I I I .  NATUURAANPAK.  Meer inheems groen,  natuurbehoud en inzetten 
op meer biodiversiteit 

Een groene leefomgeving is erg belangrijk voor het woonplezier, de gezondheid, natuur en 
de biodiversiteit. Vooral inheemse planten en bomen zijn belangrijk. De natuurkwaliteit 
(biodiversiteit) van onze natuur en stadsgroen holt dramatisch snel achteruit. De 
insectensterfte is schrikbarend. Vogeltellingen laten een afname zien in vele soorten 
broedvogels. Zelfs de egel is een zeldzaamheid geworden in ons groen. De kwaliteit van 
water- en bodemleven is niet veel beter. Veel bodems zijn zwaar beschadigd.  Ecologisch 
waardevolle en schone natuur zorgt voor meer biodiversiteit.

De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil snel een stevig ecologisch groenbeleid 
en natuurbehoud gaan realiseren. Een rijke en veerkrachtige natuur creëren van 
natuurgebied tot plantsoen en tuinen.

Dat betekent: 

•	 PLEK wenst meer natuurrijke vergroening van de openbare ruimte, 
bedrijventerreinen en tuinen en het klimaatbestendig maken van onze 
woonwijken. Door de aanplant van veel meer vierkante meters oppervlakte 
inheemse soorten bomen, struiken, wilde bloemen, bosjes en natuurhagen dan nu 
het geval is, en een strikter bomenbeleid hanteren. Niet maar een tiny forest van 200 
m2 neerzetten zoals nu het geval maar snel echt meerdere hectares extra bomen 
en struiken aanplanten. PLEK wil echt een verschil maken. PLEK wil een streng 
bomenbeleid opstellen en hanteren. Natuurkwaliteit opnemen in de gemeentelijke 
Omgevingsvisie en natuurbeleid.  

•	 Invoering van een gemeentelijk ecologisch groenbeheer onder leiding van 
een ervaren stadsecoloog als belangrijkste instrument voor meer en beter 
biodiversiteit en stadsgroen. De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil een stevige 
slag maken in bevordering van de lokale biodiversiteit. Ecologisch groenbeheer 
wordt daarom de nieuwe norm bij alle groenbeheer. Dit betekent geen gifgebruik, 
minder maaien en meer ruigere inheemse groengebieden. Dit bespaart de gemeente 
niet alleen dure onderhoudskosten, maar verhoogt ook de natuurbeleving. Het  creëert 
vooral meer leefruimte voor insecten, vogels en zoogdieren. Meer biodiversiteit en 
gelijktijdig ook een goede maatregel voor klimaatadaptatie, ofwel aanpassing aan 
klimaatverandering. Denk hierbij aan een betere regenwaterberging, verkoeling van 
stedelijk gebied en het voorkomen van plaagdieren zoals de eikenprocessierups.

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil schone en stille groenonderhoud 
DUS GEEN LAWAAIERIGE EN VIEZE BLADBLAZERS meer! De uitvoering van 
werkzaamheden tijdens groenonderhoud gebeurt voortaan ook op echt groene 
duurzame wijze. PLEK wil dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van lawaaierige 
vieze gereedschappen zoals bladblazers, kettingzagen en tractoren die fossiele 
brandstof gebruiken. Evenmin zware machines inzetten in stadsgroen. 

•	 PLEK wil een economische waarde toekennen aan groen en natuur. Om 
de investeringen in ons gezamenlijke stadsgroen en natuur beter te kunnen 
onderbouwen en financieel te kunnen verantwoorden krijgen onze ecosystemen 
een economische waarde toegekend in alle ruimtelijke plannen. Waterberging, 
luchtzuivering, verkoeling, biodiversiteit, groenrecreatie en natuurbehoud zijn ook 
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economisch waardevolle onderdelen in de samenleving en lokale economie die 
meegenomen moeten worden in de gemeentelijke economische visie. 

•	 Natuurvriendelijk tuinieren stimuleren. De partij wil dit doen door voorlichting 
te geven en een financiële prikkel: hoe groter de verstening van een tuin, hoe 
hoger het te betalen bedrag voor de rioolheffing moet zijn. Immers de vervuiler 
betaalt. Weer een goed voorbeeld van toepassing van een maatregel voor meer 
klimaatrechtvaardigheid.

•	 PLEK wil dat openbare ruimtes waar mogelijk minder worden bestraat. Dat is 
beter voor de afvoer van de steeds zwaardere regenbuien en hittestress die ontstaan 
door klimaatverandering.  

•	 We willen meer aaneengeschakelde hoogwaardige ecologische verbindingen 
creëren. Voor het tegengaan van verarming en versnippering van natuurgebieden. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil de uitvoering van NME (Natuur- en 
Milieu Educatie) op peil houden en waar nodig zelfs gaan opschalen. Alle inwoners 
moeten blijvend worden geïnformeerd om goede keuzes te kunnen maken. Dit laten 
we vooral door  bestaande milieu- en natuurorganisaties uitvoeren (o.a. IVN, GNR, 
Vlinderstichting, Groen Muiderberg  enz.) Daarnaast brengen we, in samenwerking 
met NME organisaties, per seizoen een gecombineerde klimaat, natuur en milieu 
krant uit voor alle huishoudens in Gooise Meren. Hierin staan nuttige tips, (beleids-)
informatie, subsidies en kortingen voor een duurzamer levensstijl (tuin, woning, 
energie, voedsel enz.) 

•	 Natuurwaarden en kwaliteit ecologie 
laten meten: want meten is weten! 
Resultaten van natuurmetingen en 
projecten van natuurorganisaties kunnen 
goed van pas komen bij het toetsen van alle 
beleidsresultaten op het gebied van natuur, 
biodiversiteit- en milieubeleid. Er zijn 
veel gedreven natuurvrijwilligers die met 
een juiste ondersteuning en stimulering 
graag zeer nuttig milieu- en natuurwerk 
verrichten. 

•	 Opstellen van een natuuratlas voor Gooise Meren. Als resultaat van alle 
mooie natuurmetingen wil de Partij voor Leefomgeving En Klimaat dat er een 
biodiversiteitsatlas van Gooise Meren komt waarin wordt aangegeven wat de huidige 
stand van natuurkwaliteit  is in de gemeente. Welke positieve gevolgen heeft het 
nieuwe beleid voor de soortenrijkdom en lucht- en waterkwaliteit? Bedreigingen 
worden dan ook duidelijk. Hiermee kan ook beleid worden aangestuurd. De nieuwe 
stadsecoloog moet dit gaan regelen.

•	 Goede opvang van wilde dieren. Naast de opvangmogelijkheden voor huisdieren 
meer middelen voor opvang van wilde dieren, zoals vogels en egels; verbetering van 
het welzijn van deze dieren.

•	 PLEK wil ook de bestaande dierenasielen in Gooise Meren financieel blijven 
ondersteunen. Dit voor o.a. vogels, katten en honden enz.

•	 Waardevolle groeninitiatieven sneller uitvoeren, mits deze initiatieven 
daadwerkelijk bijdragen aan meer biodiversiteit. Natuurlijk komt ook meer geld 
beschikbaar voor initiatieven voor biodiversiteit. 
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2.  VOLDOENDE PASSENDE BETAALBARE 
WONINGEN

Gemeentelijk bouwbedrijf  opzetten. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil een huur- en koopwoningbeleid dat 
inspeelt op veranderende omstandigheden en behoeften en er voor zorgt dat iedereen 
binnen enkele jaren passende woonruimte vindt. We willen meer betaalbare koop- 
en huurwoningen realiseren en meer woningen voor starters. We moeten steeds 
checken of de woningaanbod nog matcht met de vraag. Belangrijk is een goede mix 
te vinden in sociale huur/koop en de duurdere segmenten, met daarnaast aandacht 
voor zowel jongeren- als ouderenhuisvesting en voor inwoners met een beperking.  De 
Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil hierbij ook een Gemeentelijk bouwbedrijf 
laten oprichten. De gemeente neemt met de urgente woningbouwopgave de rol van 
regisseur en treedt op als bouwer van betaalbare woningen in samenwerking met 
lokale woningcorporaties. 

•	 PLEK wil zorgen voor voldoende sociale huurwoningen. Op dit moment is het 
percentage betaalbare woningcorporatie woningen in de gemeente veel lager dan 
de Nederlandse gemiddelde. Daarom wil de Partij voor Leefomgeving En Klimaat 
verplichten dat de percentage nieuwbouwwoningen voor minstens 40% uit nieuwe 
sociale huurwoningen zal bestaan.  

•	 De gemeente bevordert snel de bouw van meer betaalbare kleinere woningen voor 
starters en jongeren. Dit worden volwaardige, maar wel kleinere woningen die 
betaalbaar zijn gebouwd volgens Passiefhuis standaard. Dit betekent zongericht 
en zeer goed geïsoleerd, energieneutraal, met zonnepanelen en zonneboiler 
Gebouwd met milieuverantwoorde bouwmaterialen, zoals houtbouw en  natuurlijke 
bouwmaterialen. 

•	 PLEK wil meer jongerenwoningen laten realiseren  om de wachtlijsten te 
verkorten. Studio’s of tweekamer woningen tot maximaal 50m2 als eerste stap 
op de woningmarkt. Jongeren van 18 tot en met 30 jaar mogen daar wonen via een 
jongerencontract. De algemene inschrijfduur voor overige woningen blijft geldig. 
Hierbij kan ook een aantal voorzieningen voor jongeren worden toegevoegd zoals 
supermarkt, horeca, sportfaciliteiten, bewaakte fietsenstallingen en dicht bij OV 
lijnen zoals trein en busverbindingen. Kortom een soort jongeren wooncampus. 

•	 PLEK wil bevordering van doorstroming van huurders naar meer te bouwen middel- 
dure huurwoningen, zodat betaalbare sociale huurwoningen vrijkomen voor starters. 
Jongeren willen graag in hun eigen woonomgeving blijven wonen. Door de hoge 
woningprijzen en te kort aan huurwoningen is dit momenteel niet mogelijk. 

•	 De partij kiest ervoor dat minstens 40% van alle nieuwe koopwoningen betaalbare 
koopwoningen zijn met een maximale verkoopprijs van ongeveer 250.000 euro. 
De gemeente bouwt tegen kostprijs plus kleine marge nieuwe kleinere woningen 
voor starters en jongeren met regels tegen speculatie, duur doorverkopen, enz. We 
voeren een zelfbewoningsplicht in bij alle koopwoningen. Projectontwikkelaars en 
speculanten worden zo geweerd. Woningen zijn om in te wonen en niet om mee te 
speculeren. Daarom moet de lokale overheid het heft in eigen handen nemen en 
regels op stellen voor een eerlijkere woningmarkt. 

•	 PLEK wil senioren, stimuleren te verhuizen naar een van alle gemakken voorziene 
kleinere woning met behoud van hun huurvoorwaarden en met een verhuisvergoeding, 
zodat achtergelaten woningen beschikbaar  komen voor gezinnen. Bouwvormen die 
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sociaal contact bevorderen, bijvoorbeeld hofjes of meergeneratie- woningen worden 
door PLEK toegejuicht. Waar winkels en zorg binnen handbereik zijn. Hierdoor zal ook 
de eenzaamheid deels verholpen kunnen worden onder ouderen. Jongeren kunnen 
ouders helpen en andersom. 

•	 We willen ervoor zorgen dat we bij stadsinbreiding geen aantasting van bestaand 
stadsgroen veroorzaken en bouwhoogte monitoren. PLEK wil zo min mogelijk bouwen 
toestaan in het buitengebied.

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat is voorstander van het verbouwen 
van leegstaande kantoorgebouwen en bedrijfspanden tot starterswoningen, 
jongerenwoningen of ouderenhuisvesting of bedrijfsverzamelgebouw. Nieuw te 
bouwen panden worden vooraf zodanig ontworpen dat ze eventueel gemakkelijk 
en duurzaam omgezet kunnen  worden naar andere toekomstige gebruiksfuncties 
zoals wonen enz.  als dat later nodig zou zijn.
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3.   LOKALE ECONOMIE,  WERKGELEGENHEID EN 
ARMOEDEBESTRIJDING  

Werk, inkomen, welvaart en lokale economie

De economie en werkgelegenheid is van veel externe factoren afhankelijk. Toch denkt de 
Partij voor Leefomgeving En Klimaat  op lokaal niveau met onderstaande standpunten 
en acties de lokale economie en werkgelegenheid een goede stimulans te kunnen 
geven. Als gemeente zijn wij er om te zorgen voor een inkomen en bestaanszekerheid. 
Maar wij willen onze inwoners ook een stap verder helpen, een weg úit de bijstand en 
uit de armoede. Naar een betere en duurzame toekomst op de arbeidsmarkt, liefst met 
aandacht voor de persoonlijke situatie van mensen. Dat was ook de oorspronkelijke 
gedachte achter de grote transitie in bijvoorbeeld de Participatiewet: gemeenten staan 
het dichtst bij de inwoners en kunnen beter inspelen op hun persoonlijke behoeften.                                                                               
PLEK weet dat de gemeente een belangrijke rol heeft in het zorgen van passend werk 
voor iedere inwoner die dat wil. Soms ook door vrijwilligerswerk te doen of stage te 
lopen wanneer deelname aan de betaalde arbeidsmarkt niet (direct) mogelijk is. Werk 
in welke vorm dan ook (vrijwillig, als stage of betaald) biedt inwoners de beste sociale 
en economische zekerheid. Nog te veel mensen zijn werkloos, dit moet veranderen vindt 
PLEK. Niemand verdient het om in armoede te leven en op te groeien. Gooise Meren 
is, wat de Partij voor Leefomgeving En Klimaat betreft, een sociale gemeente, met oog 
voor de menselijke maat. De gemeente zal zich meer inspannen , om samen met het 
bedrijfsleven duurzame lokale werkgelegenheid in Gooise Meren te creëren. Bestrijding 
van armoede is ook in Gooise Meren hard nodig. We hebben te veel mensen die hier in 
ons eigen gemeente onder de armoedegrens leven. Dat kan en mag niet meer in een 
rijke gemeente en land als Nederland. 

Dit betekent:

•	 Er wordt gericht gekeken hoe mensen met een beperking of afstand tot de 
arbeidsmarkt zo goed mogelijk geholpen kunnen worden aan een zinvolle 
dagbesteding/werk. Er wordt meer ingezet op een goede begeleiding. 

•	 PLEK vindt dat armoede niet iets is om je voor te schamen, daarom is ook 
laagdrempelige hulp hard nodig in de gemeente. De gemeente functioneert als partner 
en steun; de hulpvraag staat centraal en niet ‘het systeem’. Voorzieningen moeten 
beter bekend worden en toegankelijker worden gemaakt. PLEK wil laagdrempelige 
hulp/budgetcoach en preventiehulp regelen voor mensen in financiële noodsituaties 
om erger te voorkomen.

•	 PLEK is voorstander van het actief promoten van de mogelijkheden van het 
minimabeleid van de gemeente. Mensen moeten weten wat er kan en hoe ze dat 
kunnen aanvragen. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat er grenzen aan de economische groei 
worden gesteld. We kunnen niet eindeloos blijven doorgroeien in een eindige wereld. 
Dat geldt ook op lokaal gebied. De gemeente zal hier meer aandacht en actie aan 
moeten besteden. Weg met de wegwerp economie en op naar een circulaire groene 
economie met meer ambacht en kwaliteit. Welvaart en geluk van de mens is niet 
alleen te meten in pure economische groei maar vooral in gezonde en tevreden 
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inwoners die voldoende gezonde leefruimte hebben, veel groen en natuur in de 
buurt en een mooie ‘rijke’ culturele en sociale samenleving. Een samenleving waar 
armoede niet bestaat en iedereen zich kan ontplooien, gelijke kansen heeft, veilig 
kan wonen en waar mogelijk werken. Dat is pas echte welvaart.

•	 We ondersteunen maatschappelijke organisaties die uit zichzelf onze inwoners 
helpen, zoals de Voedselbank.

•	 PLEK faciliteert bij- en herscholing door de gemeente stage- en opleidingsplaatsen 
aan te laten  bieden en door het opzetten van gedegen volwasseneneducatie.

•	 PLEK wil dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt om deel te nemen aan een 
pilot met het basisinkomen. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat de gemeente zelf met een minimum 
inkomen werkt van tenminste 15 euro per uur. PLEK vindt dat het minimumloon 
significant omhoog moet want een behoorlijk loon is de enige sleutel tot succesvol 
uit de armoede komen.

•	 De partij voor leefomgeving en klimaat wil dat de gemeente Gooise Meren de regels 
verruimt voor mensen in de bijstand. PLEK streeft naar een compleet andere visie op 
armoedebestrijding want dat is cruciaal. Weg met de kostbare bureaucratie en terug 
naar de menselijke maat. 

•	 Het streven van PLEK is het voor lokale MKB-ondernemers financieel aantrekkelijk 
te maken om iemand met een bijstandsuitkering of een verstandelijke of 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. 

•	 PLEK wil dat de plaatselijke klimaataanpak en energietransitie wordt gekoppeld 
aan een leer-werk traject voor jongeren in de wijk. Zij leren hierbij technische 
vaardigheden.

•	 Horeca, cultuur en middenstand bevinden zich in zwaar weer en daarom moet 
de gemeente ze volgens PLEK meer steunen en tegemoetkomen. Dit o.a. door 
bijvoorbeeld ruimere mogelijkheden voor terrassen (meer terrasruimte in autovrije/
autoluwe straten!)

•	 PLEK wil dat ondernemerscollectieven subsidie kunnen aanvragen voor initiatieven 
die de lokale economie stimuleren.

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat de reeds gemaakte plannen zoals uit 
de gebiedsvisie/centrumplan Centrum Bussum of aanpak van o.a. de Veerstraat of 
Scapinoterrein  nu eindelijk worden uitgevoerd. Daar wachten lokale ondernemers 
en inwoners al jaren op. PLEK WIL NU ACTIE! 

•	 De verhouding van wonen en werk moet in balans worden gebracht binnen de 
gemeentegrenzen.  Nu gaan nog te veel van de werknemers uit Gooise Meren de stad 
uit voor werk elders. Dat creëert veel extra verkeersbewegingen en files, sluipverkeer 
door verschillende wijken en is ook de bron van geluidsoverlast en plaatselijke 
luchtvervuiling. PLEK wil dat er veel meer mogelijkheden komen om binnen de eigen 
gemeentegrenzen te blijven werken. 

•	 Een goed ondernemersklimaat is belangrijk voor de lokale bedrijvigheid. De Partij 
voor Leefomgeving En Klimaat wil een zo goed mogelijke omgeving creëren voor 
lokale bedrijvigheid. 

•	 Gooise Meren kent veel Zzp-ers, bijna een kwart van alle banen zijn Zzp banen, meer 
dan het dubbele van Nederland. Daarom wil de Partij voor Leefomgeving En Klimaat 
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deze mensen faciliteren om zoveel mogelijk thuis of in de buurt te werken in goed 
uitgeruste lokale werkhubs. Hier kunnen ook start-ups en zzpers hun werkplek 
vinden tegen betaalbare kantoorprijzen. We verbouwen waar nodig bestaande 
leegstaande panden om tot werkPLEKken voor start- ups en zzp’ers.

•	 PLEK wil de oudere bedrijventerreinen gaan revitaliseren. We gaan ze een 
flinke duurzame facelift geven door o.a.  meer vergroening, energieneutraal en 
klimaatbestendig te maken. Passend voor een toekomstbestendige nieuwe 
milieubewuster samenleving. 

•	 Volgens PLEK dient gemeentelijke organisatie haar uit te besteden taken zo veel 
mogelijk toe te kennen aan Gooise of regionale ondernemers. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil verbeteringen in het openbaar vervoer en 
fietspaden verbeteren voor het vestigingsklimaat.

•	 De gemeente moet Gooise Meren promoten en faciliteren als een gunstig 
vestigingsklimaat voor klimaatbewuste en groene bedrijven en dienstverleners. 
We hebben geen autohandelaren, wegwerp bedrijven of vervuilende bedrijfstaken 
meer nodig in onze gemeente dus die gaan we weren. Gooise Meren moet een 
gemeente zijn voor innovatieve duurzame start-ups en creatieve schone bedrijven 
die toekomstbestendig en duurzaam werken.  
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4.  EEN GEMEENTE WAAR IEDEREEN ZICH VEILIG 
EN THUIS VOELT 

Gooise Meren moet wat de Partij voor Leefomgeving En Klimaat betreft een gemeente worden 
waar iedereen zich thuis voelt. Gooise Meren is een gemeente waarin het verenigingsleven 
groeit en bloeit. Een gemeente met een rijk cultureel leven. De kernen moeten duurzamer 
worden ingericht en alle basis levensvoorzieningen moeten per woonkern (dorp) binnen 
handbereik liggen. Fietsers en wandelaars hebben weer voorrang en de auto is beperkt te 
gast in alle dorpen. Fiets- en voetpaden moeten waar mogelijk breder worden, desnoods ten 
koste van autoverkeer. Er zijn nog te veel onveilige voet- en fietsverkeer situaties die snel 
opgelost moeten worden. 

Dit zal zorgen voor meer ruimte voor recreatie en stadsgroen, sociale cohesie, een verhoogde 
verkeersveiligheid en meer lokale economie.  De verkeersveiligheid in de hele gemeente 
en vooral in de woonwijken verdient snel extra aandacht (bijvoorbeeld de Ceintuurbaan) 
Daarom zal er ook extra controle en snelheid beperkende maatregelen worden ingevoerd 
om de snelheid echt tot 30 km per uur te beperken en waar echt nodig lager. Op hoofdwegen 
wordt 50 km per uur echt de topsnelheid, zoals bijvoorbeeld de drukke Rijksweg. Daartoe 
worden maatregelen genomen om daadwerkelijk hiervoor te zorgen. PLEK wil dat Gooise 
Meren autoluwer wordt en in bepaalde plaatsten helemaal autovrij (zoals bijvoorbeeld een 
deel van Bussum centrum)

PLEK wil:

•	 Voldoende bankjes in de openbare ruimte en zeker in de binnenstad. We creëren ook 
meer ontmoetingsplekken in de wijk, voor jong en oud. 

•	 Overlast serieus nemen en mensen stimuleren om aangifte te doen en dit proces 
makkelijker maken.  

•	 Dat de gemeente Gooise Meren een woonplaats wordt met een hoge kwaliteit van 
leven, wonen, leren en werken. Alles moet daarom goed op elkaar worden afgestemd. 
Kinderen maken gebruik van de doorlopende ontwikkeling van hoge kwaliteit op 
(school)locaties die zijn afgestemd op de allerbeste kwaliteitsniveau van deze tijd: 
mooie nieuwe aangepaste ruimtes die passen bij deze tijd qua duurzaamheid, 
energiezuinigheid en gezonde materialen. Schoolgebouwen gebouwd om duurzaam 
en toekomstbestendig te zijn en lang mee kunnen gaan.

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil ervoor zorgen dat er voldoende 
voorzieningen zijn in de wijk. Buurthuizen, speelplaatsen en ontmoetingsplekken 
voor jongeren en ouderen worden ruimhartig gefinancierd. 

•	 PLEK wil met gerichte subsidies ‘het sociaal cement’ van wijken versterken en wil 
enthousiaste en hardwerkende vrijwilligers in de wijk laagdrempelig ondersteunen.

•	 Initiatieven op straat- of buurtniveau worden ondersteund door de gemeente zoals 
een straatfeest of buurt BBQ.

•	 Graag met jongeren in gesprek gaan om hen te betrekken bij de optimalisering van 
de binnenstad, 

•	 Privé auto’s zoveel mogelijk op eigen erf laten parkeren of in een garage. Parkeren in 
de centra van de verschillende kernen is een groot probleem in Gooise Meren, omdat 
er simpelweg te veel auto’s zijn. Dit leidt tot ruimtegebrek, vervuiling en onveilige 
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verkeersituaties. De parkeerdrukte lost men niet op door meer parkeerplekken aan 
te bieden. PLEK wil dat de gemeente dit aanpakt. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat durft zijn nek uit te steken om voor een 
schoner, stiller, veiliger straatbeeld te zorgen in stadscentra. We denken aan o.a. 
elektrische deelauto’s, deelfietsen en deelscooters, en minder openbare ruimte 
beschikbaar stellen voor parkeerplekken. We zullen een ontmoedigingsbeleid 
moeten invoeren om het veelvuldige gebruik van auto’s uit de kernen te weren en 
autogebruik in het algemeen te ontmoedigen. Uiteraard moet dan de focus komen op 
goede fiets-, OV- en wandelverbindingen. Investeren in fiets- en wandelinfrastructuur 
om autogebruik terug te dringen. 

•	 We willen een beperkt aantal parkeerplaatsen aanbieden, geconcentreerd in een 
aantal (ondergrondse) parkeergarages rond de binnenstad en buiten de vestingen.  
Vooral in de beide oude vestingssteden Muiden en Naarden moet de auto sterker uit 
het straatbeeld worden geweerd. De kleine straten zijn niet gemaakt voor de veelal 
grote SUV’s en bestelbussen die er nu vaak te vinden zijn. Parkeren op eigen erf of 
anders beperkt parkeren aan de rand van de stad en beslist buiten de vestingwallen. 

•	 In de kernen wordt een frequent rondrijdend klein elektrisch busje ingezet om 
ouderen en overige minder mobiele inwoners een regelmatige en openbaarvervoer 
te bieden tussen de verschillende woonkernen en winkelgebieden. De busjes rijden 
regelmatig een handige rondje langs o.a. bejaardenhuizen, huisartsen en winkels. 
Deze bussen verbinden wijken dorpskernen en zijn goedkoop. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat zal zich inzetten om de toegankelijkheid van 
gebouwen en openbare ruimte te verbeteren voor mindervalide mensen.   
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5.   ZORG EN WELZIJN,  KUNST EN CULTUUR  

In Gooise Meren maken momenteel ongeveer 20% van alle huishoudens gebruik van zorg en 
ondersteuning op grond van de WMO, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. 

Marktwerking verziekt nu de zorg

Het zorgt ervoor dat bedrijven met elkaar gaan concurreren voor zo laag mogelijke kosten, 
in plaats van inzetten op de best mogelijke zorg voor onze inwoners. De schaal van de 
zorginstellingen moet terugkeren naar de menselijke maat. Dit moet om de problemen in 
bijvoorbeeld de thuiszorg op te lossen: kwaliteitsverlies, vergrijzing, stijgende kosten en 
gebrek aan personeel.  Welzijn is niet vanzelfsprekend, dat zien we nu vaak wat jeugdzorg 
betreft. Lange wachttijden, een toename van instroom en meer vraag naar speciale hulp en 
zorg, die samen een zware last leggen op het beperkt budget van de gemeente.  Daar moet 
verandering in komen.

•	 PLEK wil een gemeentelijke thuiszorgorganisatie van ons allemaal i.p.v. marktwerking. 
De zorg aan mensen meer op buurt- en wijkniveau organiseren, kortom als buurtzorg. 
Deze buurtzorgorganisatie is onderdeel van de gemeente. De wijkverpleegster komt 
terug in beeld. Dit soort buurtzorg kan worden toegepast op de verschillende soorten 
zorg die de gemeente nu aanbiedt. Thuiszorg, jeugdzorg enz. Inwoners van Gooise 
Meren mogen van de gemeente verwachten dat de zorg van topkwaliteit is. Er moet 
een transparant jeugdzorgaanbod zijn. Het is nodig dat jeugdigen en hun ouders 
goed worden geïnformeerd over de mogelijkheden om mee te praten. 

•	 Ten eerste moet er meer geld naar goede welzijn en jeugdzorg. Dat moet landelijk 
geregeld worden. PLEK wil dat de gemeente zich daarvoor inspant. 

•	 Bij inkoop van jeugdzorg moet er zoveel mogelijk worden gezorgd dat de zorg gericht 
is op daadwerkelijke zorg (door specialisten) 

•	 PLEK wil dat WMO-vervoer zo goed mogelijk ingepland wordt, zodat een betere 
beschikbaarheid bereikt wordt. Hierbij een goede routeplanning om zodoende kosten 
te besparen en cliënten beter vervoer op te leveren.  Prioriteit van WMO vervoer moet 
worden verplaatst naar vervoer naar ziekenhuis, therapie of begrafenissen. 

•	  PLEK wil dat de gemeente betere toegang tot jeugdzorg regelt, en hierover duidelijker 
communiceert. 

Cultuur 

•	 PLEK wil optimaal ondersteuning van verenigingen in onze gemeente. Goede 
culturele voorzieningen zorgen voor ontmoeting en verrijken de woonomgeving. 
Kunst en cultuur dragen bij aan het welzijn van mensen, ontwikkeling van jongeren, 
economische innovatie en een prettig woon- en werkklimaat. 

•	 Ook sport moet voor ALLE inwoners toegankelijk en betaalbaar worden gemaakt.

•	 Er moet een aantrekkelijk en betaalbaar cultuuraanbod zijn voor alle doelgroepen. 

•	 PLEK vindt dat Gooise Meren locaties moet bieden voor nieuwe kunstenaars en pop 
up kunst.   
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6.  ONDERWIJS

•	 PLEK vindt het belangrijk dat onze jeugd dicht bij huis, in goed ingerichte, gezonde 
en duurzaam ontworpen schoolgebouwen, onderwijs kan volgen.  Als het aan PLEK 
ligt wordt de nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum (IKC) in Muiderberg de 
duurzaamste schoolgebouw van Nederland en dus helemaal energieneutraal en 
volledig duurzaam en circulair. Niet bijna energieneutraal. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil bibliotheken in alle kernen van voldoende 
budget voorzien.

•	 Gooise Meren moet voldoende, laagdrempelige voorschoolse en naschoolse 
voorzieningen realiseren. In bijvoorbeeld wijk De Krijgsman is er te weinig van dit 
soort voorzieningen. Plek wil dit beter regelen.  

•	 PLEK wil dat Gooise Meren scholen stimuleert zich breed in te zetten in de directe 
omgeving om zo te werken aan burgerschap van leerlingen. 

•	 PLEK wil dat de gemeente zelf stages gaat aanbieden (zie tekst elders) PLEK ziet 
mogelijkheden om vanuit de gemeente het ‘leren in de wijk’ meer te ondersteunen 
bijvoorbeeld bij de energietransitie (zie tekst elders)

•	 Er wordt in het algemeen niet bezuinigd op onderwijs. 
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7.  VEILIGHEID

Een gemeente is niet fijn en prettig om te leven of te werken als het er niet veilig is. 100% 
veiligheid is niet te garanderen. Wel kun je de leefbaarheid van een stad vergroten door een 
gemeente schoon, heel en veilig te houden. Woonwijken en bedrijventerreinen dienen goed 
te worden onderhouden. De openbare ruimte is geen opslagterrein. Nu zien we helaas nog 
dat sommige gebouwen op bedrijfsterreinen aantrekkelijk zijn voor criminele zaken. We 
zien als partij liever dat dit soort zaken bemoeilijkt wordt door een betere controle.   

•	 PLEK streeft naar krachtige handhaving. Wij zijn ook voorstander van plaatsing van 
camera’s (tijdelijk of permanent) op de openbare weg als er sprake is van wanordelijk 
of overlast gevend gedrag. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in 
de professionalisering van de boa’s. We vinden het belangrijk dat de capaciteit van 
handhaving in de wijken goed op peil is, zodat in samenwerking met de politie op een 
professionele manier overtredingen aangepakt kunnen worden om de leefbaarheid 
en de veiligheid in de gemeente te kunnen verbeteren.

•	 We willen dat er per wijk een wijkpost komt waar de wijkmanager, de wijkagent 
en wijkhandhavers (boa’s) op gezette tijden aanwezig zijn. Op deze manier zijn zij 
makkelijker en laagdrempelig aanspreekbaar voor de bewoners. 

•	 PLEK wil de gehele week voldoende handhaving geregeld hebben. Hierdoor wordt 
goed gecontroleerd en opgetreden tegen o.a. burenoverlast, vervuiling zoals rook- of 
geluidsoverlast, afvaldumping, dierenmishandeling, of andere illegale activiteiten 
in de wijk. De politie trekt zich de laatste jaren helaas teveel terug uit de buurten. 
Daarom is het noodzakelijk om in de stad en in de buurten, daar waar de politie 
zich terugtrekt, meer handhaving in te gaan zetten om de buurten veilig en vooral 
leefbaar te houden.  

•	 De geluidsnormen bij bouwwerkzaamheden en groenonderhoud (generatoren, 
bladblazers, kettingzagen enz.) dienen continu nauwlettend in de gaten gehouden 
te worden. Dit geldt tevens voor overige geluidsoverlast zoals van motoren. Dit 
gemeten moeten worden met de eerder voorgestelde maatregel van meetkasten voor 
de luchtkwaliteit, door deze uit te breiden met een extra geluidsmeting onderdeel.

•	 PLEK wil dat handhaving extra ingezet wordt bij de aanpak van jeugdoverlast. Door 
direct het contact met de jongeren te zoeken en op te treden waar nodig is wordt het 
mogelijk om sneller verdere escalatie te voorkomen. 

•	 PLEK streeft naar regelmatige inspecties op milieuovertredingen, brandveiligheid en 
gevaarlijke opslag bij bedrijven enz.

•	 Verkeersveiligheid, zeker bij de locatie van scholen. De school moet op een veilige 
manier bereikbaar zijn voor de kinderen en de ouders. PLEK maakt daar werk van. 
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8.   INSPRAAK, BESTUUR EN BELASTINGEN 

•	 PLEK wil een maximale grens van externe inhuur gemeente.  Daar gaat nu te veel 
geld naar toe. We kiezen voor maximaal 10% van alle personeelskosten van de 
gemeentelijke organisatie mag naar  dure externe inhuur gaan. Externe inhuur is 
vaak duurder dan mensen in vaste dienst en zorgt ervoor dat kennis niet bij de 
gemeente blijft, maar tijdelijk is. Dat vindt PLEK een verkeerde keuze. Door minstens 
90 % van de medewerkers in vaste dienst te nemen, zorgen we voor behoud van 
kennis en veel lagere kosten. 

•	 De partij wil dat nieuwe overheidsambtenaren op het stadhuis en ondersteunende  
diensten zoveel mogelijk in de gemeente zelf wonen of gaan wonen. 

•	 De Partij voor Leefomgeving En Klimaat wil dat iedereen die werkzaam is bij de 
gemeente ervan doordrongen is dat de gemeente er voor de inwoners is en niet 
andersom. PLEK wil dat de gemeente veel transparanter en pro-actiever meewerkt 
en luistert naar bewoners verenigd in lokale Bewonersplatforms. Dat is belangrijk 
want de inwoner ervaart resultaten van beleid op eigen woonniveau. 

•	 Inwonersparticipatie heeft in alle fasen van het beleidsproces een meerwaarde. 
Voor belangrijke activiteiten die voor de inwoner impact heeft, moeten ambtenaren 
contact zoeken met direct betrokkenen voor overleg en meningsvorming. Op 
ambtelijke stukken wordt onder het kop Participatie verantwoord op welke wijze 
daaraan uitvoering is gegeven dan wel verantwoord waarom dit niet is gebeurd. In 
specifieke gevallen, bij onderwerpen die zich daarvoor lenen, ligt het voor de hand om 
de bevolking van Gooise Meren daar over mee te laten beslissen. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen op het gebied van de energietransitie/van het gas af komen.  

•	 PLEK is voor het instellen van kleinschalige rondetafelgesprekken met gerichte 
grootse onderwerpen op de agenda.

•	 We willen een inloopspreekuur bij ambtelijke afdelingen met de garantie dat vragen/
klachten binnen vijf werkdagen beantwoord worden. 

•	 PLEK zorgt ervoor dat de gemeente werkt aan democratische vernieuwing en om 
meer vertrouwen in de lokale politiek terug te winnen.  Dit kan bijvoorbeeld door 
bevordering van e-democracy: het online peilen van meningen door de gemeenteraad. 
De gemeente(raad) moet zich pro-actiever laten zien, door o.a. online meningen te 
peilen, vragen te stellen en vaker oproepen te doen om te participeren in Gooise 
Meren.
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9.  JONGEREN 

In Gooise Meren is een relatief hoog percentage jongeren. Voor hen willen we een jongerenraad 
instellen.

Jongeren zijn sterk ondervertegenwoordigd in de (lokale) politiek en ambtenarij. Dit zorgt 
ervoor dat keuzes die worden gemaakt, lang niet altijd in het belang zijn van jongeren. 
Zo wordt Gooise Meren door jongeren als een wat slaperige gemeente gezien. We willen 
Gooise Meren mooier en interessanter maken voor jongeren om te wonen en verblijven. Een 
belangrijke stap daarbij is dat er een structurele stem voor jongeren in de politiek komt.


