Spakenburgse Vrijheidspartij
”…politiek in het Bunschoter belang met vertrouwen in de burger…”
Een samenvatting van het ‘verkiezingsprogramma 2010-2018’
Algemeen Bestuur
- Zelfstandige gastvrije gemeente, trots op eigen cultuur en identiteit
- Dualisme, scheiding tussen college en gemeenteraad, zoals het bedoeld is
- Afschaffen raadscommissies en burgerleden
- Één informatieve raadsvergadering met veel spreekrecht burgers
- Één raadsvergadering met besluitvorming
- Twee fulltime wethouders en 1 burgemeester met goedgevulde portefeuilles
- Sobere invulling rekenkamercommissie met raadsleden en burgers
- Geen overbodige samenwerkingsverbanden
- Welstandscommissie afschaffen, alternatief met meer inspraak burgers
Openbare orde en Veiligheid
- Terugdringen drugshandel en drugsgebruik
- Functionele en strenge straffen baldadige jeugd, recidive criminelen en drugsdealers
- Terugkeer fatsoen op straat, dus meer fatsoen via gezin, opvoeding, school, politie
- Gebiedsverbod criminele hangjongeren
- Vrijwillige burgerwacht/politievrijwilligers in het weekend
- Kritische houding tav overlegorganen zoals b.v. het Veiligheidshuis Amersfoort
- Terugdringen huiselijk geweld, kindermisbruik en stalking
- Behoud eigen politiebureau
- Drankverbod tijdens de voetbalderby heroverwegen
Verkeer en Vervoer
- Geen dure overbodige rotondes
- Vlotte ontsluiting werkverkeer
- Minder drempels
- Bushokjes van vandalisme bestendig materiaal
- Bij betaald parkeren garage een licht tarief voor kostendekking, de rol van reclame
stimuleren, de vervuiler betaalt!
- Stimulering fietsverkeer
- Stoppen met mega verkeersproject VERDER
Onderwijs en Vorming
- Geen aparte islamitische scholen
- Onderwijs en vorming gebaseerd op Joods-christelijke humanistische grondslag
- (Gast)lessen alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele voorlichting, pesten,
taalverruwing, nationale identiteit en geschiedenis, EHBO en veiligheid, reanimatie etc.
- Goede invulling leerplichtambtenaar
- Brede school in Rengerswetering met speciaal onderwijs en meer samenwerking,
denominaties (Gereformeerd, Protestants Christelijk, Katholiek, Openbaar)
- Maatschappelijke stage scholieren handhaven en stimuleren
Cultuur, Recreatie en Sport
- Meer ontspanning op zondag (zwembad, terrassen,musea) burgerinitiatief gewenst
- Nuchterheid in behoud cultureel erfgoed, niet alles willen restaureren
- Stimulering particulier initiatief bij behoud cultuur (zie Korenmolen de Hoop)
- Eenmalig gratis lidmaatschap jeugd voor sport, meer bewegen meer denken
- Uitbreiding mogelijkheden tot overnachten Bed & Breadfast, kamperen bij de boer
- Het bevorderen van toerisme zowel als dag- als verblijfstoerisme
- (gratis) openen van de pont Eemdijk op zondag
- Behoud eigen bibliotheek

Ruimtelijke Ordening
- Progressieve ontwikkeling gemeente, uitvoering Toekomstvisie
- Balans tussen ambitieniveau en financiële uitvoerbaarheid
- Geen (nieuwe) moskeeën, geen nieuwe kerken - eerst maar eens het schuiven met
kerkelijke gemeente grenzen onderzoeken
- Cultureel centrum, wijk- en of muziekcentrum, trapveld in Rengerswetering
- Positieve houding projecten Zuyderzee, Laakzone, Rengerswetering
- Geen woningbouw Kortelanden
- Trapveld en speelveld Eemdijk verdient goed onderhoud
Economie
- Geen 24-uurs economie, uitzonderingspositie horecagerelateerde winkelpanden
- Gezonde financiële gemeente
- Geen stijging gemeentelijke lasten met uitzondering financiering parkeergarage
- Structurele kosten dekken door structurele inkomsten
- Een zo klein mogelijke organisatie van het ambtelijk apparaat
- Renovatie bestaande woningen en voldoende aanbod huurwoningen
- Bezuinigen op lidmaatschap VNG, samenwerkingsverbanden, citymarketing, subsidies,
salaris raadsleden, wethoudersformatie, rekenkamercommissie en overbodig extern advies
- Cultuur zesde macht (gebruik externe adviesbureaus) nog meer terugdringen
Zorg
- Menswaardige zorg voor ouderen en gehandicapten
- Goede implementatie taken Jeugdzorg, WMO, participatiewet vanuit landelijke overheid
- Ambulancedienst in eigen gemeente
- Effectief gebruik Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Maatschappelijke stage scholieren een grote rol laten vervullen in de zorg
- Stimuleren sociale functie bejaardentehuis
Voorkom de islamisering van onze cultuur
- Sympathie voor gedachtegoed PVV en islamstandpunt SGP en PVV
- Het voorkomen van de islamisering van Bunschoten
- Sympathie voor de geïntegreerde moslim, maar afwijzing islam als ideologie
- Sympathie voor inspirators als Pim Fortuyn, Hans Jansen en Irshad Manji
- Geen gesluierde kleding gerelateerd aan de moslimcultuur in openbare functies
- Geen nieuwe moskeeën, geen islamitisch onderwijs in Bunschoten
- Burkaverbod op straat
- Geen gescheiden (mannelijke/vrouwelijke) inburgeringcursussen
En dan nog dit, de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP)
- Heeft sympathie voor het conservatisme 2.0 (waarden en normen, rol gezin, fatsoen)
- Wil politici met ruggengraat, durf en doorzettingsvermogen
- Komt op voor de ambtenaar die principieel weigert een homohuwelijk of een moslim
importhuwelijk te sluiten
- Verafschuwt eigenbelang in de politiek
- Doet niet mee aan het overbodig profiteren van wachtgeldregelingen
- Is voor vrijheid van meningsuiting gecombineerd met een grens van fatsoen
- Wil de burgers mee laten doen met het maken van het verkiezingsprogramma
- Wil interactief politiek bedrijven met een grote rol voor de achterban via moderne
media en openbare fractievergaderingen

Website: www.svpbunschoten.nl
Mail: info@svpbunschoten.nl
Twitter: www.twitter.com/@SVPBunschoten

