Verkiezingsprogramma BVNL Haarlem
Haarlem is een prach ge stad met een rijke historie. Onze stad bestaat uit verschillende
stadsdelen, parken, musea, sportclubs, poppodia, en vele andere Mooie zaken waar we trots op
mogen zijn.
Met dit verkiezingsprogramma willen wij laten zien waar wij onze stad koesteren, waar we haar
beschermen, en op welke punten we Haarlem gaan verbeteren.
Op 16 maart 2022 zijn in Haarlem de gemeenteraadsverkiezingen. Wij rekenen op uw stem!

Hendrikje van der Smagt
Bestuursvoorzi er
BVNL Haarlem
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1. Wonen
Er is een enorm woningtekort in Haarlem doordat er feitelijk vanaf 2010 nauwelijks meer is
bijgebouwd, terwijl er een prach g plan klaarligt van Max van Aerschot om zonder veel
problemen 15.000 woningen te realiseren in en om de stad, zonder de stad geweld aan te doen.
Ook rond de Oostpoort (bij de Ikea) is er nog voldoende ruimte over om woningen, winkels en
kantoren te bouwen. Er moeten kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd worden voor
alle verschillende woningzoekenden. De belas ng op wonen is bovendien veel te hoog
geworden. BVNL wil daarom het volgende:

• Zo spoedig mogelijk starten met de bouw van 15.000 woningen volgens het plan van Max van
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Aerschot
Zo spoedig mogelijk het poten eel van 300.000 m2 bij de Oostpoort ontwikkelen met
woningen, winkels en kantoren.
Splitsen van woningen wordt weer toegestaan. Het is juist goed dat er meer kleine woningen
komen.
Leegstaande kantoren en andere bedrijfsruimten moeten makkelijker kunnen worden
omgebouwd naar woningen.
Woningcorpora es moeten alleen die sociale woningen bouwen waar in Haarlem behoe e
aan is. Sociale woningen worden zo e ciënt en duurzaam mogelijk gebouwd op loca es waar
de grond goedkoop is.
Statushouders krijgen geen voorrang op sociale woningen.
De gemeente spreekt woningcorpora es aan op scheefwonen en het ac ef s muleren van
doorstromen. Sociale huurwoningen alleen voor mensen die dat echt nodig hebben.
Ondergronds parkeren is een harde eis bij nieuwe bouwprojecten.

2. Onderhoud van de stad
Het onderhoud van Haarlem moet beter. Het is onacceptabel dat op veel plaatsen de wijken
verloederen. Stoepen, straten en de groenvoorzieningen moeten goed onderhouden zijn. Dat is
een kerntaak van de gemeente.

•
•
•
•
•

Het onderhoud van onze stad mag niet worden uitgesteld en moet beter.
De gemeente gaat inze en op het opruimen van zwerfvuil en het schoonmaken van gra .
Achterstallig onderhoud van de Haarlemse wegen wordt aangepakt.
Hondenbelas ng wordt afgescha .
Wij zijn voorstander van ondergrondse inzameling van afval zonder pasjes net zoals in
Amsterdam. Dat zal vervuiling op straat verminderen.
Wij willen inze en op hoogwaardige nascheiding en niet meer op zinloze voorscheiding.
Bij het aanleggen van nieuwe rioleringen zal rekening gehouden worden met een grotere
dimensionering vanwege de klimaatadapta e.
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3. Groenvoorzieningen
Haarlem is een van de meest versteende steden in Nederland. Daar moet verandering in komen.
Meer bomen en meer groen is zeer wenselijk en daarom willen wij:

• Het gemeentelijk groen moet goed worden onderhouden en uitgebreid. Er moeten meer
•
•
•

•
•

bomen worden geplant.
We zorgen voor biodiversiteit in de groenvoorzieningen, zodat dit kan bijdragen aan een beter
lee limaat voor mens en dier.
Haarlemmers worden geïnformeerd hoe ze zelf ook kunnen bijdragen aan het groener worden
van de stad door in de eigen tuin te kiezen voor meer groen.
Het wordt makkelijker om een kapvergunning te krijgen maar de herplantplicht wordt
uitgebreid. Voor iedere boom die gekapt wordt, moeten er twee worden terug geplant. En die
herplantplicht wordt al jd gehandhaafd. Van die handhaving wordt periodiek verslag gedaan.
Bij nieuwbouwprojecten komt er een prak sche en uitvoerbare groenparagraaf.
De monumentale parken, namelijk de Haarlemmerhout, het Frederikspark en de Bolwerken
moeten goed onderhouden worden met inachtneming van hun monumentale status .
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4. Bereikbaarheid en mobiliteit
BVNL is er voor alle vormen van mobiliteit. Voor lopen, etsen, autorijden en het openbaar
vervoer. Maar Haarlem staat s l. In de spits is het bijna niet meer mogelijk om de stad in of uit te
komen. Haarlem moet weer gaan stromen. Daarom willen wij:

• Er moet samengewerkt worden met de gemeente Zandvoort en de gemeente Bloemendaal
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om verkeersopstoppingen in de zomer en bij evenementen op het circuit te voorkomen.
Zoveel mogelijk goed onderhouden, vrij liggende en veilige etspaden, ook naast de
Leidsevaart en het Spaarne.
Goed en e ciënt openbaar vervoer.
Er moet een metroverbinding komen Amsterdam-Haarlem-Zandvoort. Dat zal de druk op de
openbare weg en het spoor verlichten.
Het onderhoud van wegen moet beter worden gecoördineerd en in elk geval worden
afgestemd met de buurgemeenten.
De elektrische step moet worden toegestaan.
Bak etsen zijn geen probleem maar een vrije keuze. Het staat iedereen vrij om te kiezen voor
lopen, autorijden, etsen, scooteren, openbaar vervoer, de elektrische step of een bak ets.
De gemeente moet alle vormen van mobiliteit faciliteren.
Er moeten meer etsenrekken in de wijken geplaatst worden en zwer etsen moeten op jd
geruimd worden.

5. Parkeren
Het economisch belang van makkelijk en goedkoop parkeren in Haarlem is enorm. Maar in de
afgelopen jaren zijn er veel parkeerplaatsen verdwenen en zijn de parkeertarieven enorm
omhoog gegaan. Daarom willen wij:

• Parkeergarages moeten goed bereikbaar zijn.
• Er moeten meer ondergrondse parkeergarages in de binnenstad komen, waaronder een
•
•
•
•
•

parkeergarage aan de oostelijke kant van het Spaarne.
Het aantal parkeerplaatsen in de stad moet verhoogd worden.
De parkeertarieven moeten dras sch omlaag.
Alle laden/lossen parkeerplaatsen worden na 11.00 uur gewone parkeerplaatsen.
Bewoners moeten hun auto tegen een verminderd tarief in een garage kunnen parkeren.
De Generaal Cronjéstraat wordt weer opengesteld voor auto’s op zaterdag en zondag.
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6. Ondernemers
Haarlem moet weer een stad worden waarin niet alleen gewoond wordt maar ook gewerkt
wordt. Het ondernemersklimaat is in de afgelopen jaren achteruit gegaan en dat moet
veranderen. Ondernemers zorgen voor de cohesie in de stad, voor banen en ze betalen
belas ng. De gemeentelijke overheid moet de ondernemers meer ruimte geven, ze minder
betu elen en minder las g vallen. Daarom willen wij:

• Minder regels en minder bureaucra e. Overbodige regels worden afgescha en bij invoering

•
•
•
•
•
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van een nieuwe regel moeten er twee andere regels vervallen.
Lagere gemeentelijke belas ngen.
Openings jden voor de middenstand worden verruimd en de beperking op de
zondagsopenstelling komt te vervallen.
We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen die zich daartoe lenen.
We gaan kijken welke vergunningen kunnen worden vervangen door een meldingsplicht.
De OZB voor niet-woningen gaat omlaag, zowel voor eigenaren als voor gebruikers.
De toeristenbelas ng wordt afgescha .
Het bestemmingsplan van de Waarderpolder wordt aangepast. Hoogbouw wordt overal in de
Waarderpolder toegestaan.

BVNL is voor duurzaamheid, mits dat op een verstandige manier wordt ingestoken. Wij zijn
tegen windmolens op land of het opo eren van bouwgrond of landbouwgrond voor zonneakkers. Maar minder energie verbruiken doordat woningen goed geïsoleerd zijn is prima.
Zonnepanelen op woningen en kantoren plaatsen is prima. Maar er is een gevaar dat
duurzaamheid een obsessie wordt waarbij niet meer gekeken wordt naar het technische en
nanciële rendement. Daarom willen wij:

• De gemeente Haarlem verduurzaamt eerst op een realis sche manier haar eigen gebouwen.
• Gemeentelijke monumenten mogen zonder vergunning duurzame maatregelen nemen zoals
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het plaatsen van zonnepanelen en dubbelglas.
Er worden geen zonnepanelen geplaatst op onbebouwde grond of op water. Zonnepanelen op
daken wordt aangemoedigd en vergunningsvrij gemaakt.
Inmiddels is algemeen aanvaard dat houtstook geen bijdrage levert aan een duurzame
leefomgeving. Houtstook moet worden geweerd in gemeentelijke gebouwen.
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8. Werk en bijstand
Werken is belangrijk en het is daarom van groot belang dat wonen en werken niet gescheiden
zijn. Het moet mogelijk zijn om ook in Haarlem werk te vinden en BVNL wil daarom de
werkgelegenheid in Haarlem s muleren. Mensen die niet werken moeten zo snel mogelijk aan
de slag. Bijstand wordt alleen verstrekt als er sprake is van een tegenpresta e.
Daarom wil BVNL het volgende:

• Er moet voldoende werk zijn, niet alleen in de regio maar ook in Haarlem.
• BVNL vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenpresta e mogen
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verwachten. In Haarlem wordt dit nauwelijks geregeld en dit moet veranderen.
Wie bijstand krijgt en de sollicita eplicht niet nalee of geen tegenpresta e verricht, wordt
gekort of verliest zijn uitkering.
Fraude met uitkeringen is niet acceptabel. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de
laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.
Het armoedebeleid hee als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkering naar een
betaalde baan gaan. Het kan niet zo zijn dat mensen die van een uitkering naar een betaalde
baan gaan ne o minder overhouden. Deze armoedeval moet verdwijnen en waar de
gemeente hier een rol kan spelen pakt zij die.

9. Onderwijs
Goed onderwijs is van levensbelang. Dit is de basis waarop later verder wordt gebouwd en het is
cruciaal om dit goed te organiseren. BVNL wil daarom:

• Scholen moeten goed bereikbaar zijn en het moet verkeerstechnisch verantwoord zijn om

•
•
•

•
•
•
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kinderen af te ze en, met alle soorten van vervoer.
Alle kinderen in Haarlem moeten naar de school van hun eerste keuze kunnen. Het moet
mogelijk zijn dit te organiseren.
Scholen communiceren helder welke selec ecriteria zij hebben, en de gemeente s muleert
transparan e.
Er wordt niet getornd aan de vrijwillige ouderbijdrage en bijles door private instellingen wordt
niet ontmoedigd.
Scholen worden ges muleerd om fysiek les te geven, ook als er een virus rondwaart. Jongeren
hebben nauwelijks last gehad van het coronavirus maar ze hebben enorm geleden onder de
maatregelen. Er moet worden voorkomen dat deze fouten nogmaals worden gemaakt.
Er wordt serieus werk gemaakt van een echte universiteit in Haarlem, de UVH (Universiteit
Van Haarlem).
Muziekonderwijs en sport moeten meer ges muleerd worden op scholen, omdat dit bijdraagt
aan de leerpresta es van kinderen.
De Haarlemse schoolbesturen en samenwerkingsverbanden dienen jaarlijks verantwoording
af te leggen over hun nanciële reserves.

10. Zorg
Goede zorg is belangrijk. Kwaliteit en betaalbaarheid moeten scherp in de gaten worden
gehouden. Zowel de grote zorginstellingen als de kleine par culiere zorg-organisa es hebben
een belangrijke func e. Met name in de coronacrisis hebben we gezien wat er gebeurt als de
zorg wordt verwaarloosd. Daarom wil BVNL het volgende:

• Preven eve gezondheidszorg kan bijdragen aan een gezond leven. Preven eve
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gezondheidszorg verdient derhalve aandacht.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de we elijke mogelijkheden he de
gemeente een eigen bijdrage.
De gemeente zet zich ac ef in voor het verminderen van de wachtlijsten in de zorg.
Het tegengaan van bureaucra e en regelzucht
De daklozenopvang wordt zoveel mogelijk buiten de stad geplaatst.
In het geval van een bedreiging voor de gezondheid, zoals bijvoorbeeld bij een pandemie, zal
de gemeente ook het ini a ef nemen om haar burgers de juiste informa e te geven met
betrekking tot preven e en behandeling.

Sport is goed voor de gezondheid en het hee bovendien een sociale func e. Zowel
volwassenen als kinderen moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben om te kunnen
sporten. Daarom wil BVNL:

• Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten samenwerken om de
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schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de
gebruikers van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd.
Haarlem investeert in accommoda es, niet in verenigingen, met gezonde nanciële
exploita e.
Daarnaast faciliteert de gemeente topsportevenementen. Bij de subsidiëring daarvan wordt
de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator. Evalua e van die
indicator moet na a oop plaats vinden.
Betaald voetbal, HFC Haarlem, komt terug in Haarlem en de Gemeente Haarlem speelt hierin
een faciliterende en s mulerende rol.
Sport wordt ontzien bij het bestrijden van corona. Een gezonde leefs jl is juist belangrijk om
t en gezond te blijven. Het is contraproduc ef om sportac viteiten te verbieden in het
belang van de gezondheid.
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11. Sport

12. Kunst, cultuur en erfgoed in Haarlem
Haarlem herbergt musea van interna onale allure, veelzijdige theaters en muziekpodia, een
aantal van de mooiste orgels in de wereld en instellingen op het terrein van cultureel erfgoed.
Het Haarlemse kunst- en cultuuraanbod is uniek en hee een posi ef e ect op de leefomgeving
en op het toerisme in Haarlem. Kunst en cultuur maken Haarlem aantrekkelijk. Daarom wil
BVNL:

• Het Frans Hals Museum, de Stadsschouwburg, de Toneelschuur, de Philharmonie en het

ft
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Patronaat moeten worden gekoesterd.
De taakopva ng van bibliotheken is veranderd. Dat doet de vraag rijzen of de subsidie op het
huidig niveau moet worden gehandhaafd dan wel kan worden gereduceerd. Bovendien hee
de nieuwe taakopva ng voornamelijk een sociaal karakter. De subsidie moet daarom (deels)
worden verstrekt ten laste van het sociaal domein.
Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht.
Bevrijdingspop behoort ook tot dit erfgoed. Helaas brengt dit fes val jaarlijks grote schade
toe aan de bomen van twee andere Haarlemse monumenten, het Frederikspark en de
Haarlemmerhout. Dat rechtvaardigt een serieus onderzoek naar alterna eve loca es.

13. Immigra e en integra e
Opvang van vluchtelingen vindt bij voorkeur plaats in de eigen regio. Achtereenvolgende
kabine en hebben grote migra estromen toegestaan, waardoor er ook in Haarlem grote
groepen migranten zijn, die voorzien moeten worden van een woning, van zorg en onderwijs.
Daarnaast zijn zij vaak de Nederlandse taal nog niet mach g. BVNL wil daarom het volgende:

• Er komen geen nieuwe vluchtelingen bij in Haarlem.
• Immigranten in Haarlem passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en
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bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is
een vereiste.
De gemeente neemt een proac eve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en
kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente
Haarlem ondersteunt hen niet en verleent hun geen opvang. Ook geen bed, bad en brood.
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14. Veiligheid
Iedereen moet zich veilig voelen in Haarlem. Tijdens het uitgaan en thuis. Gemeente en poli e
treden hard op tegen mensen die de veiligheid van andere Haarlemmers in gevaar brengen. Het
monopolie op geweld berust bij de overheid en het is van belang dat de overheid ervoor zorgt
dat dit ook zo blij . Daarom wil BVNL:

• Meer poli e op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, hebben hun nut bewezen.

•
•
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Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving
en bestrijding van de kleine criminaliteit.
De Veiligheid in Schalkwijk moet verbeteren. Het poli ebureau in Schalkwijk moet permanent
open.
De poli e grijpt al jd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de poli e ingrijpt, kan zij rekenen op
onze steun en die van het lokaal gezag.
Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.
Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit
veroorzaken.
Illegaal vuurwerk wordt keihard aangepakt maar er komt geen vuurwerkverbod voor normaal
siervuurwerk.
Cameratoezicht is geoorloofd waar dit de veiligheid van burgers bevordert. Vanzelfsprekend
wordt bij de weging het belang van ieders privacy betrokken.

15. Een kleine dienstbare overheid
De gemeente is er voor de inwoners van Haarlem, en niet andersom. Ambtenaren moeten zich
klantgericht opstellen en naar mogelijkheden en oplossingen zoeken in plaats van redenen om nee
te zeggen. BVNL wil daarom het volgende:

• We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren bereikbaar is voor burgers.
• Zinloze, overbodige regels of regels die niet worden gehandhaafd moeten worden geschrapt.
• Een transparante overheid vinden wij belangrijk. Openheid, transparan e van bestuur is van
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algemeen belang. Burgers hebben recht op informa e over het bestuurlijk handelen. Dat
recht is we elijk verankerd. Met het opleggen van geheimhouding op stukken dient daarom
uiterst terughoudend te worden omgegaan.
De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om sta s eken en gegevens over de
besteding van subsidies online toegankelijk te maken.
WOB-verzoeken worden voortvarend behandeld waarbij de wet als uitgangspunt geldt. Dus
ja, tenzij. Zowel de verzoeken als de antwoorden worden voortaan online gezet.
De rela e met de stadsadvocaat Pels Rijcken wordt heroverwogen in het licht van de op dat
kantoor spelende problemen met fraude.
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16. Gemeentelijk vastgoed
• Vastgoed in bezit van de Gemeente Haarlem wordt goed onderhouden. Van burgers kun je
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bezwaarlijk goed onderhoud verlangen als je zelf niet het goede voorbeeld gee .
Gemeentelijk vastgoed wordt bij verkoop al jd eerst getaxeerd en openbaar verkocht. De
rela e met de gemeentelijk makelaar wordt periodiek geëvalueerd en niet automa sch
verlengd.
Bestaande kraaksitua es in gemeentelijk vastgoed worden onmiddellijk beëindigd.
Iedereen betaalt bouwleges. Dus ook de grote bouwbedrijven.
Bij vastgoedtransac es met corpora es worden standaard bedingen opgenomen waardoor de
gemeente mee deelt in te behalen specula ewinst in de toekomst.

17. Lagere belas ngen
BVNL is voor lagere belas ngen voor inwoners en ondernemingen. Belas nggeld wordt verdiend
door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die gemeente Haarlem uitgee is door
hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zorgvuldig worden
besteed. Daarom wil BVNL het volgende:

• We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.
• Financiële tegenvallers worden niet afgewend op de burgers door verhoging van
gemeentelijke belas ngen of tarieven. Die tegenvallers moeten binnen de begro ng worden
opgelost.
De OZB voor woningen en niet-woningen verlagen we. De woonlasten s jgen niet.
We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen.
De Haarlemse schuld, kort- en langlopend moet worden verminderd. Dat betekent uitgaven
beperken en nanciële ruimte gebruiken voor het verlagen van de schuld.
Een goede nanciële huishouding is van groot belang. De begro ngsdiscipline en het
risicomanagement van de gemeente hebben voortdurend aandacht nodig. We vinden dat de
gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele
uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt
voor structurele extra uitgaven. Uitgaven zonder directe dekking zijn uitgesloten.
Alle besluitvorming moet een nancieel deugdelijke dekking hebben.
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18. Kernwaarden van Belang Van Nederland
Belang Van Nederland (BVNL) is een nieuwe par j die als doel hee op te komen voor het
belang van Nederland en zijn inwoners. BVNL wil een brede volkspar j zijn, die gestoeld is op
kernwaarden zoals vrijheid, soevereiniteit, gezond verstand, verantwoordelijkheid,
barmhar gheid, fatsoen, ambi e, technologische vooruitgang en eenvoud.
BVNL is cultureel conserva ef maar klassiek liberaal als het gaat om de rol van de overheid. Wij
omarmen technologische vooruitgang en zijn ruimdenkend met betrekking tot de medischethische dossiers.
BVNL is een democra sche par j. Uiteindelijk beslissen de leden over de koers, de standpunten
en de par jleiding. Wij zijn een open en transparante par j. Een par j waar geluisterd wordt
naar leden en waarbij de volksvertegenwoordigers geen beroepspoli ci zijn maar een
onlosmakelijk onderdeel van de samenleving die zij vertegenwoordigen.
BVNL is een par j die vindt dat iedere Nederlander gelijkwaardig is, ongeacht overtuiging,
geloof, ras of geslacht. Wij stellen het belang van Nederland al jd voorop, maar zijn bereid tot
samenwerking met andere landen, of het nu om handel gaat, of om de bestrijding van
interna onale criminaliteit en grensbewaking.
BVNL vindt dat veel besluiten op poli eke, publicitaire of emo onele gronden genomen worden
zonder nuchter te kijken naar wat het beste is voor Nederland en zijn inwoners. BVNL is voor een
bedrijfsma ge benadering van vraagstukken zoals immigra e, de energietransi e en het
klimaat.
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BVNL is een ondernemerspar j bij uitstek. Het MKB is de banenmotor van Nederland en dat
moeten we koesteren. We willen opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven,
maar ook de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de
Nederlandse economie.
BVNL is gestoeld op een aantal kernwaarden die hieronder nader uiteengezet worden.
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Vrijheid
Vrijheid is een van de absolute verworvenheden in het vrije en democra sche deel van de
wereld. Sinds de Verlich ng staat de vrijheid van het individu centraal. De laatste jaren zien we
dat deze vrijheid steeds verder wordt ingeperkt, vooral door een overheid die steeds
dwingender en mach ger wordt. BVNL pleit voor het verminderen van bemoeienis met het
leven van de burger door de overheid. Het is aan het individu zelf om in hoge mate te bepalen
hoe het leven er uitziet. Dit betekent:

-

Hervorming en verkleining van de ambtelijke organisa e;

-

Bescherming van de individuele vrijheid;

-

Nadruk op vrijheid en eigenheid in onderwijs;

-

Nadruk op zelfredzaamheid in plaats van a ankelijkheid van de overheid;

-

De integriteit van het lichaam moet worden gerespecteerd.

Soevereiniteit
Het gaat niet alleen om de vrijheid van het individu, maar ook om de vrijheid van Nederland als
land. Hier hoort bij dat de steeds verdergaande invloed van supra- en interna onale instan es
moet worden ingeperkt.

-

Stoppen met overdragen van macht aan de EU;

-

Referenda over een andere rela e met de EU, met name op het gebied van overdracht van
soevereiniteit met als ul eme consequen e een federaal Europa.

-

Een Nexit kan slechts plaatsvinden na raadpleging van de Nederlandse burgers. Zij zijn
immers de collec eve eigenaren van de Nederlandse soevereiniteit;

-

Interna onale verdragen mogen geen directe invloed hebben op de Nederlandse wetgeving
en rechtsorde;

-

De invloed van Big Tech bedrijven moet kri sch tegen het licht gehouden worden;

-

We en en Verdragen kri sch toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

ti
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Gezond verstand
Door buitenlandse invloeden zoals onder meer de zogenaamde iden ty poli cs is de nadruk
steeds meer komen te liggen op een a eer van gezond verstand.
In plaats van het propageren van individualisme, zelfredzaamheid, ona ankelijkheid en vrijheid
voor het individu is een tendens ontstaan van meer overheidsingrijpen. In het onderwijs moet
de nadruk op gezond verstand en de vergaring van kennis en vaardigheden terugkeren en
moeten leerlingen leren weer trots te zijn op Nederland.

-

Eigenheid en tradi e vormen de basis van het onderwijsprogramma;

-

Onderwijsstandaarden over de hele linie omhoog;

-

Nadruk op belang van zowel prak sch als theore sch onderwijs;

-

Academische vrijheid op onze universiteiten zonder a ankelijkheid van externe geldstromen
of poli ek;

-

Al jd het belang van Nederland en haar burgers vooropstellen, ook met betrekking tot
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

-

De menselijke maat moet terug zodat onwenselijke schaalvergro ngen in zorg, onderwijs en
ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen.

-

Er moet een na onale poli eke discussie worden gevoerd over bevolkingspoli ek. Nederland
kan immers gezien zijn kleine oppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid qua aantal inwoners
niet onbeperkt blijven groeien gezien de druk op ruimte, milieu, woningen, maatschappij en
sociale voorzieningen.
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Verantwoordelijkheid
Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Iedere inwoner van Nederland
moet vrij zijn maar hee een grote verantwoordelijkheid voor het eigen leven, het eigen gezin,
de eigen baan, de gevolgen van interac e met anderen en tevens voor die mensen die minder
makkelijk mee kunnen komen. Onder invloed van een uitdijende overheid en een steeds
uitgebreider sociaal vangnet zijn grote groepen mensen te a ankelijk geworden van de
overheid. Bovendien is dit sociaal vangnet overbelast geraakt door een ongeremde
migra estroom van mensen die te weinig bijdragen aan de samenleving. De nadruk moet weer
komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.

-

Herijken van sociale voorzieningen en nadruk op zelfredzaamheid;

-

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en niet de overheid;

-

Migra estop om sociale voorzieningen betaalbaar te houden.

Barmhar gheid
Hoewel de nadruk dient te liggen op verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn er
omstandigheden denkbaar waaronder de burger een beroep dient te doen op de overheid. Eigen
ini a even van barmhar gheid van burger tot burger of van religieuze of maatschappelijke
instelling tot burger zouden meer gepromoot moeten worden.

-

Sociale voorzieningen moeten meer lokaal en tussen burgers zelf georganiseerd worden
binnen de eigen gemeenschap;

-

Uitstekende zorg als basisvoorwaarde voor een e ciënte en slagvaardige samenleving;

-

Steun voor ini a even van barmhar gheid van burgers en van religieuze of maatschappelijke
instellingen.
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Fatsoen
Fatsoen is de afgelopen decennia steeds meer onder druk komen te staan. Geweld tegen
poli emensen, leraren, ambulancepersoneel en andere dienstbare beroepen is toegenomen en
het gevoel van onveiligheid is toegenomen

-

Onderwijs (of beter “orderwijs”): leren en opvoeden in de geest van fatsoen;

-

Hervorming strafrechtssysteem: minimumstra en voor enkele zware delicten;

-

Migra estop en consequent uitze en criminele migranten;

-

Investeren in ”lee aarheid” van wijken. Wijkagent weer terug in de wijk;

-

Respect voor onze vaderlandse geschiedenis en onze culturele iden teit.

Ambi e
Ambi e lijkt een scheldwoord te zijn geworden en hard werken mag niet meer. Voor succes
moet je je inmiddels schamen en een goede a omst moet je verloochenen.
BVNL wil dat mensen weer mogen dromen, aspireren en ambi eus mogen zijn. Succes moet
beloond worden met applaus en we moeten weer trots kunnen zijn op mensen die hard werken
en veel bijdragen aan de samenleving.

-

Werken moet lonen;

-

Succes en hard werken moet veel meer opleveren dan niets doen;

-

Geen boete op succes;

-

Ambi e moet toegejuicht worden;

-

Risico nemen moet beloond worden;

-

Geen belas ngen die averechts werken, die onze concurren eposi e schaden of waarvan de
inningskosten hoger zijn dan de opbrengsten.

-

Erf- en schenkbelas ng afscha en. De Wet Hillen moet weer worden ingevoerd;

-

Het eigen huizenbezit s muleren. Het eigen huis moet een veilige basis zijn. Geen OZB
verhoging meer, afschaf eigen woningforfait, en geen villatax;

-

Essen ële beroepen moeten structureel meer betaald krijgen. Poli e, militairen, docenten
en zorgmedewerkers zijn nu rela ef onderbetaald en dat moet veranderen.
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Technologische vooruitgang
We streven naar een schoner milieu met duurzame energieopwekking. Daarbij worden nieuwe
technologieën omarmd zodat we een steeds schonere en meer duurzame omgeving hebben
zonder dat dit een quasi religieuze obsessie wordt.
De overheid moet geen miljarden verkwisten aan milieuonvriendelijke keuzes zoals
biomassacentrales en het van het aardgas halen van woningen.
-

De overheid moet innova e faciliteren en waar nodig s muleren zonder zelf voor bepaalde
technologieën te kiezen;

-

Voor de middellange termijn is aardgas een schone brandstof;

-

Voor de lange termijn is kernenergie een belangrijke energievorm in de energiemix;

-

We moeten onmiddellijk stoppen met windmolens op land, zonne-akkers, biomassacentrales
en andere niet-duurzame energievormen.

-

De voedselproduc e is kwetsbaar en staat wereldwijd onder druk. De Nederlandse
landbouw is de meest duurzame ter wereld. Wij moeten trots zijn op onze boeren en onze
vruchtbare gronden koesteren.

Eenvoud
Poli ci en ambtenaren in de gemeentes, provincies en Den Haag hebben de neiging om
regelingen te bedenken die gecompliceerd en onduidelijk zijn. Vaak zijn deze hierdoor
onwerkbaar voor de uitvoeringsinstan es met alle gevolgen van dien. Regelingen veranderen
voortdurend en er worden con nu uitzonderingen bedacht en aanpassingen gedaan. Hier moet
een einde aan komen. Regels vanuit de overheid moeten zo simpel mogelijk zijn en niet op
meerdere manieren te interpreteren. De overheid moet betrouwbaar en stabiel zijn en zaken
voor de lange termijn veilig stellen zodat bedrijven en par culieren daar op kunnen bouwen.
-

Overheidsregelingen moeten simpel, eenduidig en duidelijk zijn;

-

Belas ngen moeten geherstructureerd en versimpeld worden;

-

Hervorming inkomstenbelas ng tot een systeem met slechts één marginaal tarief

-

Minder regels voor ondernemers;

-

Betrouwbare overheid die mensen niet op basis van wantrouwen behandelt.
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