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Met pit tot de pit

Energiek

Actiegericht

Handen uit de mouwen

Kritisch op  
de uitgaven

Kennis & 
netwerk 
benutten

In verbinding met inwoners

+ +

De coalitie heeft een frisse stijl: 

energiek, in verbinding met inwoners 

en ondernemers, actiegericht, 

normale taal en de handen uit de 

mouwen. Kortom, met pit. 

En Pit is ook belangrijk omdat we  

in onze aanpak eerst náár de pit,  

de kern, van onze opgaven gaan.  

Wat veroorzaakt de uitdaging? En wie 

heeft nu eigenlijk de sleutel in handen 

tot een oplossing? Met pit. Tot de pit. 

Alles gericht op het prettig (samen)

leven en werken in Molenlanden.

Molenlanden
Zorgen voor  
voldoende woningen

Samen zorgen voor onze  
familie, vrienden en 
buurtgenoten

Omgaan met de 
klimaatverandering en de 
gevolgen hiervan 

Beter omgaan met  
ons gebied

Goede aansluiting van 
onderwijs op arbeidsmarkt, in 
het belang van onze bedrijven

Genieten van onze  
groene oase, voor  
inwoners & toeristen

Samen van start!
Om voordeel te ervaren van de 
nieuwe manier van werken is 
het belangrijk met de inwoners, 
ondernemers en andere 
partijen door te praten. Dit 
gesprek voeren we vanaf de 
start. Dit is tenslotte slechts 
een akkoord op hoofdlijnen. 

Wat betekent dit?

Wij zijn 
bereikbaar

Aansluiten als dat 
waarde toevoegt

Zondagsrust

De inwoner kiest,  
de gemeente is flexibel.

Samen boeken wij 
mooie resultaten.

We hechten aan de  
rustdag met respect  
voor elkaars identiteit.

Kritisch op de 
uitgaven

€
OZB

Hiermee streven we naar 
beperking van de woonlasten 
en daling van de OZB.

Wending

•  Het huidige plan  
De Hoeken krijgt geen 
steun. We doorlopen 
een nieuw transparant 
proces.

•  Kinderdijk: we zorgen 
dat inwoners meer 
directe invloed krijgen.

•  Voor de woning nood 
zijn creatieve 
oplossingen nodig, 
zoals ‘tiny houses’. 
Met de corporaties 
gaan we op zoek naar 
de mogelijkheden. 

Inwoners Andere 
partijen

Ondernemers
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Waar staan we voor aan de lat?
Molenlanden is een prachtige gemeente om in te wonen en te 

werken. Het is er groen, je hebt er de ruimte en het is goed 

samenleven. Molenlanden is ook dynamisch! Inwoners zijn 

actief en investeren in hun omgeving. Economisch gaat het 

goed. Willen we die prachtige en ook dynamische (woon)

omgeving houden, dan staan we samen, inwoners, gemeente 

en haar partners, voor een aantal uitdagingen. 

Belangrijk zijn:

• Zorgen voor voldoende woningen, die aansluiten bij wat 

onze inwoners nodig hebben en die ze ook kunnen betalen. 

• Samen zorgen voor onze familie, vrienden en buurtgenoten 

die dat nodig hebben en dit betaalbaar houden.

• Omgaan met de klimaatverandering en de gevolgen hiervan 

(wateroverlast, zoeken naar andere energiebronnen).

• Beter omgaan met ons gebied (verminderen afval, 

duurzaam gebruik land en gebouwen, verhogen van de 

biodiversiteit en kwaliteit van ons voedsel en actief omgaan 

met bodemdaling).

• Het gelijktijdig kunnen genieten van onze groene oase, voor 

inwoners en toeristen, met aandacht voor rust, 

bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid. 

• Goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, in het 

belang van onze bedrijven.

Frisse stijl
De gemeente helpt om de doelen te behalen. Van ‘ons’ als 

gemeente mag verwacht worden dat:

• We aanwezig zijn in onze dorpen en stad en in verbinding 

staan met de mensen die hier wonen en werken. Hierdoor 

weten we wat belangrijk is.

• We onze kennis en ons netwerk benutten om vooruit te 

kijken. Hierdoor weten we wat op Molenlanden afkomt.

• We goed nadenken over de rol die de gemeente moet of kan 

innemen. Hierdoor weten we hoe we met onze invloed om 

moeten gaan.

• We niet doen aan ‘pleisters plakken’ of 

symptoombestrijding. We gaan naar de pit, de kern van de 

zaak. Hierdoor doen we wat nodig is. 

• We onze inwoners en ondernemers hun invloed laten 

ervaren. We gaan op zoek naar vernieuwende methoden. 

Hierdoor heeft het zin om als inwoner van je te laten horen. 

• We onze budgetten kritisch tegen het licht houden. 

Hierdoor beheersen we de inkomsten en uitgaven en 

beperken we de woonlasten. 

Doordat we de goede vragen stellen, op tijd aan de bel 

trekken, samen optrekken en de handen uit de mouwen 

steken, houden we een mooi leven in Molenlanden.  

Dat is ons DNA!

Voor Molenlanden slaan Doe mee!, CDA en VVD de handen ineen! De coalitie heeft 
een frisse stijl: energiek, in verbinding met inwoners en ondernemers, actiegericht, 
normale taal en de handen uit de mouwen. Kortom, met pit. 

En Pit is ook belangrijk omdat we in onze aanpak eerst náár de pit, de kern, van onze 
opgaven gaan. Wat veroorzaakt de uitdaging? En wie heeft nu eigenlijk de sleutel in 
handen tot een oplossing? Met pit. Tot de pit. Alles gericht op het prettig (samen)
leven en werken in Molenlanden.
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Wat betekent dit?
Dit is vooral een manier van werken. Een belofte in de aanpak. 

Dit geldt voor alle thema’s. We zetten niets op voorhand vast. 

Dat zou geen recht doen aan de werkelijkheid. Neem de 

stijgende kosten van de jeugdzorg. Hier heeft het hele land 

mee te maken en het is niet eenvoudig op te lossen. We willen 

weten waar de stijging door komt. Wat is er aan de hand in 

onze maatschappij? We moeten naar de kern, of de ‘pit’. Pas als 

je die hebt bereikt, kun je met een passende oplossing komen. 

Bereikbaar
Om onze manier van werken mogelijk te maken, ontmoeten 

we onze inwoners graag thuis of ergens anders in het dorp of 

per maart op een van de servicepunten. De inwoner kiest, de 

gemeente is flexibel. De coalitie vindt dat inwoners snel bij de 

gemeente terecht moeten kunnen. Korte lijnen! Daarom 

introduceren wij de dorpsregisseur. Met één telefoontje 

meteen iemand aan de lijn die de inwoner wegwijs maakt.  

Of je nu wilt weten waar je terechtkunt voor je paspoort,  

of als je een mooi idee hebt voor je buurt. Medewerkers van  

de gemeente die belangrijk zijn voor de ontwikkeling in het 

dorp staan gewoon met hun 06-nummer op de site. Niet 

doorverbinden, direct in gesprek. Wethouders verbinden zich 

aan de dorpen en de stad door kernwethouders te benoemen.

Aansluiten als dat waarde toevoegt
Dankzij de inzet van de ‘dorps’overleggen worden er mooie 

zaken gerealiseerd. De gemeente sluit graag aan op momenten 

dat dit meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld door te faciliteren in 

(onafhankelijke) verbinders die verschillende groepen samen 

brengen als deze mooie voorbeelden willen uitwisselen. Verder 

werken deze groepen op een manier die zij prettig vinden en 

ondernemen zij actie wanneer zij vinden dat het ertoe doet.

Zondagsrust
Daarnaast bewaken we wat van waarde is. Neem de 

zondagsrust. De zondag is voor iedereen. Een kwaliteitsdag  

in de 24 uurseconomie. We hechten aan de rustdag met 

respect voor elkaars identiteit. Waarbij draagvlak van het dorp 

of de stad een voorwaarde is ten aanzien van de invulling. 

Kritisch op de uitgaven
Door kritisch te zijn op onze uitgaven en opbrengsten en op de 

uitgangspunten waarop we de budgetten en belastingen 

baseren, zorgen we uiteindelijk voor beperking van de 

woonlasten. Zodra dit mogelijk is, daalt de OZB. Dat is ons 

streven. We voorkomen sowieso een verdere stijging van de 

OZB. Maatschappelijke verenigingen en zwembaden 

compenseren we voor hun lasten.

Wending
De nieuwe manier van werken betekent in een aantal gevallen 

wel een wending van hoe het tot nu toe ging:

• Zo zien we bij ‘De Hoeken’ in Hoornaar dat niet optimaal is 

aangesloten op wat het dorp belangrijk vindt. Het huidige 

plan krijgt dan ook geen steun van de coalitie. Bij een 

eventueel vervolg doorlopen we een nieuw proces waarin 

transparantie en draagvlak van groot belang zijn. Dat deze 

manier van kijken ook past bij de nieuwe Omgevingswet 

versterkt ons idee. 

• Kinderdijk heeft onze verscherpte aandacht. Het grote 

aantal toeristen overspoelt het dorp. We zorgen ervoor dat 

inwoners van Kinderdijk meer directe invloed krijgen. Om 

samen met hen en andere belanghebbenden zo snel 

mogelijk een plan te hebben om de overlast te verminderen. 

• We gaan actief met de woningcorporaties aan de slag om te 

kijken wat we kunnen doen aan de ongewenste gevolgen 

van de wettelijke inkomensgrenzen die worden toegepast 

bij het krijgen van een woning. Als je inkomen te hoog of 

soms ook te laag is, kun je niet huren. We willen verder 

inzetten op de flexibilisering van de woningmarkt, waarmee 

we voor inwoners die lastig aan een huis kunnen komen 

oplossingen willen zoeken. We denken daarbij bijvoorbeeld 

aan ‘tiny houses’. Zowel oplossingen op korte termijn, als 

duurzame oplossingen.

Samen van start
Om voordeel te ervaren van de nieuwe manier van werken is 

het belangrijk met de inwoners, ondernemers en andere 

partijen door te praten. Dit is tenslotte slechts een akkoord op 

hoofdlijnen. Hebben we de juiste thema’s in het vizier? Hoe 

moeten we die uitwerken? Ook willen we bepaalde begrippen 

verder ‘afpellen’. De coalitie vindt draagvlak en invloed erg 

belangrijk. Het moet voor inwoners en ondernemers weer 

nuttig zijn om mee te praten. Maar wanneer ervaart een 

inwoner invloed (en wanneer niet)? En wanneer is er voldoende 

draagvlak voor een initiatief? Door dit goed te bespreken, te 

wikken en te wegen, voorkomen we herhaling van initiatieven 

en processen die juist niet goed zijn aangepakt. Dit gesprek 

zetten we als eerste op onze actielijst… 
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