
B-Boskoop
De politieke partij voor de kernen in de ABR gemeente.

Besturen vanuit de kern. 



Besturen vanuit de kern.

B-Boskoop wil na de ABR fusie het geluid uit de kernen in onze nieuwe gemeente 
laten horen. Het ABR fusie proces is niet vanzelf gegaan want ondanks afspraken 
staan de drie huidige gemeenten en hun huidige politici, anders in deze fusie. 
Boskoop heeft het voortouw voor de fusie genomen omdat het zich realiseerde dat 
met de verschuiving van rijksoverheidstaken richting de lokale overheid de grootte 
van Boskoop onvoldoende was om deze taken uit te gaan voeren. 
De bestaande Boskoopse politieke partijen zijn opgegaan, overgenomen, door hun 
evenknie uit Alphen en Rijnwoude, waar de gevestigde, oude, politiek de dienst uit 
blijven maken. 
Vandaar dat er een nieuwe politieke partij nodig is, die niet gebonden is aan een 
landelijke leiband en geen verleden heeft in één van de huidige gemeenten. 

Een nieuwe gemeente, een nieuwe partij! Voor jong en oud. 

We zijn straks een 100.000+ gemeente en Alphen wil allerlei 
grootheidswaanzinideeën gaan uitvoeren. Tegen deze megalomane ideeën zal B-
Boskoop zich verzetten. Een professionele voetbalclub? Alphen een 
hogeschool/universiteit? Als het er komt prima, maar niet met gemeenschapsgeld. 
Dit schaarse goed moet besteedt worden aan zaken waar het echt nodig is. 

In dit programma kunt u lezen wat wij willen in de nieuw gevormde gemeente. 
Met als uitgangspunt dat hetgeen wat nu goed geregeld is in de kernen, daar ook 
moet blijven. Waar mogelijk de voorzieningen in de kernen, dicht bij de inwoners, 
uitbreiden en daarbij de burgers zoveel mogelijk te betrekken. 
Bij elk gemeentelijk voorstel hoort een hoofdstuk: “Impact op de kernen, nu en in 
de toekomst”. 
'Besturen van uit de kern' is niet voor niets onze slogan.
Ook al staat ‘Boskoop’ in onze naam, we zullen oog hebben voor alle kernen en 
wijken in de nieuwe gemeente. 



Beleid vanuit de kernen.
In de kernen en wijken leven onze burgers, hier doen we het voor! Dit is wat in 
een grotere gemeente nog wel eens vergeten wordt. Het politieke klimaat in het 
huidige Alphen is daar helaas een voorbeeld van. Met B-Boskoop aan het roer zal 
er naar de burgers geluisterd worden. Via bestaande belangen- en advies-organen 
maar ook via verschillende inspraak mogelijkheden. Inspraak zowel digitaal als 
direct met de gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren, zoals nu de rondetafel 
gesprekken in Boskoop. Maar inspraak betekent niet dat alle wensen kunnen 
worden overgenomen. Belangen zullen tegen elkaar moeten worden afgewogen, en 
dan geeft bij ons het belang van de burger de doorslag.

Beheersbare financiën.
In de gemeente gaat veel geld om, en dit gemeenschapsgeld moet goed besteed 
worden. Wij zijn voor een solide financieel beleid. Niet meer uitgeven dan dat er 
binnenkomt. Geen risicovolle projecten van wethouders om hun naam in de 
geschiedenis boekjes te krijgen. Een gedegen financieel beleid waardoor we 
toekomst bestendig blijven en de burgers niet de rekening laten betalen voor 
onnodige projecten. Subsidies zijn er ter ondersteuning van initiatieven, bestaande 
en nieuwe, niet om iets te bekostigen waar geen behoefte aan is. Een gemeente is 
geen vastgoed beheerder en financiële risico's nemen bij (bouw)project laten we 
aan de markt over. Kosten voor de burger moeten in evenwicht zijn met de 
geboden voorzieningen. Waarbij de gebruiker van de voorzieningen een bijdrage 
kan worden gevraagd. 

Bereikbare kernen.
Veel van onze inwoners werken op een plek waarvoor gereisd moet worden. 
Lopend, fiets, scooter, auto of motor. Al deze verkeersdeelnemers moet zich op een 
veilige en snelle manier kunnen verplaatsen. Verkeersluwe kernen met rondwegen 
waardoor het vrachtverkeer voor industrie en andere bedrijvigheid zonder de 
bewoonde gebieden door te hoeven om op hun plaats van bestemming te komen. 
In de bebouwde kom, 50km/u waar het kan, 30km/u of langzamer waar het moet.
Een tweede oeververbinding over de Gouwe waar deze het meeste rendement 
oplevert.
Frequentie en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer vergroten waar daar 
behoefte aan is. Specifiek vervoer voor doelgroepen die zich niet zelfstandig, of 
zonder hulp van de nabije omgeving, kunnen verplaatsen.



Bewoonbare kernen. 
De woonomgevingen in onze nieuwe gemeente zijn gevarieerd. Van het stadse 
zoals ze dat in Alphen beleven tot het dorpse in de kleinere kernen. Elk met zijn 
eigen charme. Dit moet behouden blijven door winkels en andere voorzieningen 
naar lokale behoefte te ondersteunen. Voorzieningen moeten goed verspreid zijn 
over de kernen, dus niet 1 groot 'cultuur'- of 'gezondheids'-centrum. 
Buurtgerichte initiatieven waarbij de burgers betrokken worden verdienen de 
voorkeur boven vanuit het glazenhuis bedachte projecten. Buurthuizen en 
sportaccommodaties moeten een centrale rol krijgen in het betrekken van burger 
bij hun woonomgeving. Scholen op fiets afstand, waar ook naschoolse activiteiten 
gecoördineerd kunnen worden. 
Waar iemand zijn buren kent, is meer saamhorigheid en sociale cohesie. De nieuw 
te bouwen woningen moeten aansluiten bij de, toekomstige, behoefte van de 
bevolking. Initiatieven van de huidige bewoners om hun woning aan te passen of 
nieuwbouw moet zo min mogelijk gehinderd worden door regels. Bouwkoppen op 
kwekerijpercelen zijn daar een goed voorbeeld van. Gevarieerde sociale 
woningbouw moet gettovorming voorkomen. 
Groen in de woonkernen kan de levensvreugd verhogen, ook hierin kunnen 
bewoners hun voorkeuren aangeven en is het gezamenlijk onderhoud een prima 
bindmiddel in de buurt.

Blauw op straat.
De burgers kunnen niet alleen voor de veiligheid in hun woonomgeving zorgen. 
Een zichtbare en benaderbare wijkagent geeft burgers veiligheid en is een 
aanspreekpunt richting de gemeente. Samen met de buurt kan ervoor gezorgd 
worden dat iedereen zich, veilig, elke moment van de dag, over straat kan 
begeven. Goed verlichting en inrichting van de openbare ruimte helpen daarbij. 
Maar waar nodig moet er ook stevig opgetreden kunnen worden. Voor de 
signalering zijn technische hulpmiddelen een constant oog die toekijkt, dat de 
pakkans vergroot. Voorkomen is beter dan moeten handhaven. De kenmerken van 
de kernen of wijk moeten worden aangevoeld door de sterke hand, in plaats van 
het strikt naleven van regeltjes. 
Gebiedsverboden voor draaideur criminelen en lik op stuk beleid moeten de 
burgers laten zien dat er opgetreden wordt bij ongewenst gedrag. BOA's zijn er 
mede voor om overlast gevende situaties aan te pakken. Bonnen schrijven voor het 
ontbreken van een blauw kaart op een verder leeg parkeerterrein kan niet op onze 
sympathie rekenen. 



Behulpzame gemeente.
Informatie van en over de gemeente moet op vele manier beschikbaar zijn, van 
digitaal op internet tot een persoonlijk gesprek, wanneer het u uitkomt. Bij vragen 
moet de burger snel en deskundig geholpen worden, in de kernen of thuis waar 
nodig. 
In de nabije toekomst zal de gemeente steeds meer taken vanuit het rijk krijgen op 
het gebied van het ondersteunen van mensen die daar behoefte aan hebben. Het 
WMO-beleid moet op een integere en ruimharige manier worden uitgevoerd, 
waarbij wordt gekeken waarmee de burger het meest geholpen is. 'De beschaving 
van een samenleving kan je meten aan hoe er met de meest kwetsbare wordt 
omgegaan' (Simone de Beauvoir). Voor degene die het nodig hebben moet de 
compenserende maatregelen toereikend zijn, daarvoor moet misbruik streng 
worden aangepakt. 
De gemeente zal helpen bij het vinden van werk of een andere nuttige 
dagbesteding daarbij is de inzet en motivatie van de burger zeker zo belangrijk. 
Van iedereen die mee kàn doen, verwachten we dat er ook meegedaan wordt. 
Profiteren op kosten van de gemeenschap is er niet bij.
We staan voor een kleine slagvaardige, kwalitatief hoge, gemeentelijke organisatie. 
Waar de burgers het zelf kunnen regelen, moet de gemeente zich er niet mee gaan 
of willen bemoeien.

Betrokken en bevlogen burgers.
De gemeente doet het voor, maar zeker ook met de burgers. De inwoners kunnen 
van onze gemeente een aantal zaken verwachten maar zo kan de gemeente ook van 
haar inwoners verwachten dat zij betrokken zijn bij de gemeenschap. Door naast 
het werkzame leven zich ook in te zetten voor de buurt of via vrijwilligerswerk. 
De gemeenschap draait op vrijwilligers, deze moeten dan ook ondersteund 
worden, in plaats van ontmoedigd worden door regeltjes. Iedereen erbij betrekken 
voorkomt onbegrip en vereenzaming. En als we daarbij allemaal dezelfde, 
Nederlandse, taal spreken worden onze verschillen in afkomst een verrijking, in 
plaats van een splijtzwam, in de samenleving. Daarbij vragen we vooral 
aanpassing van de nieuwkomers. Jong en oud moeten elkaar kunnen ontmoeten 
zodat van elkaars sterke punten gebruik gemaakt kan worden.
De mening van onze inwoners is een belangrijke bron waar de gemeente zich mee 
bezig moet houden. 



Bedrijvigheid stimuleren. 
Met de samenvoeging van de drie gemeenten worden ook een aantal verschillende 
industrieën onder 1 bestuur gebracht. De land en tuinbouw in delen van Rijnwoude 
en Boskoop is een unieke bedrijfstak waar veel inwoners direct en indirect hun 
boterham mee verdienen. De boomkwekerij moet de letterlijk de ruimte krijgen 
om te ondernemen. Greenport regio Boskoop voegt iets uitzonderlijks toe aan 
Nederland en dat moet zo blijven, een aantrekkelijk visitekaartje in binnen- en 
buitenland. 
Ook de andere industrieën moet door vermindering van regels worden 
gestimuleerd om uit te breiden en zo te zorgen voor werkgelegenheid. Zowel door 
de weeks als in het weekend, waarbij door in te zetten op de groei van het toerisme 
onze gemeente een recreatieplaats midden in het groene hart van Nederland kan 
worden.

Brede vrijetijdsmogelijkheden.
Het rijke verenigingsleven in de huidige gemeenten moet in stand worden 
gehouden. Nieuwe initiatieven zijn goed, maar moeten niet de voorkeur krijgen 
boven bestaande goed werkende structuren. Samenwerking tussen verschillende 
verenigingen kan de diversiteit vergroten zodat er voor elk wat wils aangeboden 
kan worden.
Kinderen moeten van jongs af aan met elkaar kunnen spelen en ravotten. Goed 
verspreide accommodaties, voor zowel binnen als buiten activiteiten, zijn daarbij 
essentieel. 
Jongeren moeten zich kunnen ontplooien en elkaar ontmoeten, of die nu op 
sportief, cultureel of maatschappelijk vlak is maakt niet uit. De ideeën van 
jongeren moeten een kans krijgen, ook al zal daarbij rekening gehouden moeten 
worden met andere leeftijdsgroepen in de samenleving. Ouderen hebben kennis en 
kunde om het verenigingsleven draaiende te houden, laten we zorgen dat deze 
kennis wordt overgedragen op de jongeren.
De horeca moet de ruimte krijgen om een gevarieerd en onderscheidend aanbod 
voor de burgers te ontwikkelen. Voor alle leeftijden moet er wat te doen zijn, 
groot- of kleinschalig, te veel regels helpen niet bij het ontplooien hiervan, dus 
minimaliseren. 



Burger ideeën



Contact  informatie:

Wilt u meer informatie of lid worden, dan kan dat, hieronder vindt u onze URL 
naar de internetsite en ons e-mailadres. 

Gegarandeerd bericht terug.

Op- en aanmerkingen worden gewaardeerd.

Internet:
www.b-boskoop.nl

E-mail:
info@b-boskoop.nl 

Twitter:
B-Boskoop

https://twitter.com/bboskoop
mailto:info@b-boskoop.nl
http://www.b-boskoop.nl/

