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De gemeente moet conflicten vermijden en 
het belang van de inwoners voorop stellen
Het belang van inwoners komt voor Liberaal Bloemen-
daal op de eerste plaats. De gemeente is dienstbaar aan de 
inwoners en procedures moeten tot het absolute mini-
mum worden beperkt. Wij strijden voor een open, trans-
parant en rechtvaardig bestuur. Liberaal Bloemendaal 
vindt dat er veel beter naar de inwoners moet worden 
geluisterd. Liberaal Bloemendaal vindt het zorgwekkend 
dat veel burgers denken dat de overheid altijd aan het 
langste eind trekt, omdat geld geen rol speelt of omdat 
ambtenaren alle tijd hebben om een conflict juridisch uit 
te diepen. 
 
Laat de kwetsbare inwoners niet in de steek
Vanaf 1 januari 2015 staat de gemeente voor nieuwe zorg-
taken. Begeleiding, vervoer en persoonlijke verzorging 
vallen dan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Participatiesamenleving mag niet een dekmantel 
zijn om grootschalig te bezuinigen op zorg.

Geen Duinpolderweg: stoppen met dit  
project 
Liberaal Bloemendaal is tegen de Duinpolderweg.  
Uit onderzoek blijkt dat het verkeer door de kernen  
Bennebroek en Vogelenzang toeneemt als deze weg  
wordt aangelegd en daarom zegt Liberaal Bloemendaal: 
zet definitief een punt achter dit project. Ook de bij-
drage aan het Regionaal Mobiliteitsfonds moet worden 
beëindigd. Conserveer de landschappelijk waardevolle 
Vogelenzangse strandvlakte.

Verkeersveiligheid blijft een punt van  
aandacht
Liberaal Bloemendaal vindt het belangrijk dat de ver-
keersveiligheid van fietsers en vooral richting scholen en 
sportvelden dient te worden verbeterd. 

De gemeente dient een financieel solide 
beleid te voeren 
Het debacle rond het nieuw te bouwen raadhuis staat 
heel veel inwoners nog vers in het geheugen gegrift. 
Helaas is dat besluit onomkeerbaar. Het standpunt van 
Liberaal Bloemendaal is dat er een uitgavenplafond is 
en dat de beschikbare middelen beter moeten worden 
ingezet. Een voorbeeld: stop de subsidie op commerciële 
instellingen en gebruik dat geld voor bijvoorbeeld een 
bibliotheek in Vogelenzang of een gymzaal in Bloemen-
daal. De OZB mag niet meer worden verhoogd. Liberaal 
Bloemendaal vindt dat het financieel beleid van een ge-
meente solide moet zijn. Reserves moeten we gebruiken 
waarvoor ze gevormd zijn.

Geheime vergaderingen horen tot het  
verleden
Liberaal Bloemendaal vindt dat geheime vergaderingen 
niet meer mogen voorkomen, tenzij dit absoluut onver-
mijdelijk is. Vergaderingen van de gemeenteraad dienen 
openbaar te zijn. U mag weten wat er in uw gemeente 
speelt. 

Koester ons groen en cultureel erfgoed
Bloemendaal is het groene hart van Zuid-Kennemerland 
en dat moet zo blijven. De aanwezigheid van groen in de 
straten, van rust en stilte in het groen, het historische ka-
rakter van het landschap, dragen bij aan ons welbevinden. 
Bouwprojecten mogen niet ten koste gaan van de kwali-
teit van onze woonomgeving. Als er toch gebouwd wordt, 
dan moet dat met respect voor de omgeving gebeuren. 
Liberaal Bloemendaal gaat voor kwaliteit in plaats van 
kwantiteit. Monumenten mogen niet worden afgebroken.

Laten we onze kust mooi houden
Een ander onderwerp dat Liberaal Bloemendaal bezig 
houdt is het plan om vlak voor de kust van Zandvoort en 
Bloemendaal op minder dan 6 km afstand, honderden 

zeer hoge windturbines te plaatsen. Die lelijke gevaarten 
brengen een enorme horizonvervuiling met zich mee. Een 
mooie kust is van groot belang voor de economie en de 
werkgelegenheid, maar ook voor het welzijn en welbe-
vinden van de inwoners van Bloemendaal. Daar komt nog 
bij dat volgens deskundigen windenergie op zee heel erg 
duur is en niet erg efficiënt. Windmolenparken dragen 
nauwelijks bij aan de verbetering van het klimaat. 

Samenwerken met andere gemeenten kan, 
maar wel onder strikte voorwaarden
Voor Liberaal Bloemendaal staat voorop dat Bloemen-
daal als gemeente verantwoordelijk moet blijven voor 
de ruimtelijke ordening en verkeer. Samenwerking met 
andere gemeenten is soms nodig om een efficiencyslag  
te maken, maar dit moet dan wel gebeuren met een dui-
delijk mandaat van de gemeenraad. De democratie mag 
niet worden ingeperkt door overlegstructuren zonder 
democratisch mandaat (zoals dat wel is gebeurd bij het 
Breed Bestuurlijk Overleg dat in 2011 heeft besloten de 
Duinpolderweg aan te leggen, zonder dat inwoners daar 
ook maar iets over te zeggen hadden).

Sport en beweging
Uitgangspunt voor Liberaal Bloemendaal is het stimu-
leren van sport en beweging voor jong en oud. Liberaal 
Bloemendaal wil een beleid ontwikkelen samen met alle 
belanghebbenden. Kwaliteit gaat boven kwantiteit.

Groen en Bijen
Wij zijn voor de bescherming van de bijen en vinden het 
daarom een goed idee om braakliggende gronden, zoals 
het Marinehospitaalterrein, in te zaaien voor bijen en 
vlinders.

Ons verkiezingsprogramma 2014-2018 en  
onze kandidatenlijst kunt u vinden op 
www.liberaalbloemendaal.nl

LIBERAAL 
BLOEMENDAAL:
UW 
LOKALE 
PARTIJ
Liberaal Bloemendaal staat voor een eerlijke 
en transparante relatie met de inwoners van 
Bloemendaal. Wij zijn recht-door-zee en we 
houden ons aan de afspraken. Als lokale par-
tij zijn wij beter in staat om voor uw plaat-
selijke belangen op te komen dan partijen 
die aan landelijke standpunten gebonden 
zijn. Liberaal Bloemendaal heeft een verte-
genwoordiging in elke dorpskern en dat is 
in uw belang!
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