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VOORWOORD
Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS) is de naam van onze partij. Wij heten u welkom!
De partij is in december 2021 opgericht en we willen met deze splinternieuwe partij het
verschil maken.
Wij gaan in Volle Vaart Vooruit voor een nóg beter Stede Broec.
Wij zijn vooral actief, lezen alle stukken, we zijn initiatiefrijk, ondernemend en volhardend.
Wij zullen zaken en doelstellingen weloverwogen samen met onze inwoners aanpakken met
als uitgangspunt: MAATWERK, LUISTEREN EN SAMEN BESLISSEN.
Wij zijn eerlijk en volledig transparant binnen de partij en waarderen de inzet van de leden.
We zijn eerlijk tegenover onze inwoners en eerlijk in de verdeling van de ruimtes, van de
zorgbudgetten en van de gelden in de gemeente. Wij staan voor een betrouwbare en eerlijke
overheid. Er zijn regels waaraan een gemeente zich moet houden, we zoeken niet de mazen
van de wet. Rechtvaardigheid staat voorop!
ELS, één die leefbaarheid voorop heeft staan. Stede Broec raakt (te) vol.
Leefbaarheid voor wat betreft de verkeersoverlast en -doorstroming. Leefbaarheid is ook
verbetering van wooncomfort door isolatie. Ook: meer geld en stimuleringsmaatregelen voor
verduurzaming. Maar zeker ook meer budget voor biodiversiteit, bijen- en bloemenvelden,
veel verschillende plantensoorten in de plantsoenen en voor meer bomen in de nieuw te
bouwen wijken.
En een nieuw park in Grootebroek, want dat is er nog niet.
Leefbaarheid is ook voor de jeugd én voor senioren betaalbare koopwoningen.
Leefbaarheid is ook een warme en betaalbare zorg, waarbij de aanpak van de "zorgcowboys"
wellicht een ander financieel systeem voor de gemeentelijke zorg creëert, waardoor de zorg
terecht komt waar zij hoort.
Én betrokkenheid van omwonenden bij nieuwe bouwplannen vinden we ook onder
leefbaarheid vallen.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec is een partij die haar inwoners kent en weet wat er leeft binnen
de verschillende kernen van de gemeente. De leden van de fractie zijn goed bereikbaar,
toegankelijk en altijd aanspreekbaar. Wij zullen u opzoeken.
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ONZE KERNWAARDEN
1. Wij staan naast onze inwoners
De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is eerlijk in de
communicatie en is dienstbaar. Zij is er voor inwoners en ondernemers. Daarom staan wij
voor een betrouwbare gemeente die mensen zekerheid geeft en, waar nodig, grenzen stelt.
De gemeente is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. Ook moet de
gemeente zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Eerlijk Leefbaar Stede
Broec vindt solidariteit belangrijk.
2. Vertrouwen en eerlijkheid als basis
Binnen de partij is er volledige eerlijkheid over alle zaken die spelen, we doen dit echt
samen. De acties die worden ondernomen worden breed gecommuniceerd en afgestemd.
De volgorde op de kandidatenlijst van ELS voor de gemeenteraadsverkiezing over vier jaar
zal op een eerlijke en verantwoorde manier worden genomen, met respect voor de inzet en
resultaten van de leden. Erkenning voor de leden die iets betekend hebben en/of gaan
betekenen, hierbij is het stemmen trekken minder belangrijk.
ELS geeft alle mensen en organisaties het vertrouwen om te doen wat ze kunnen doen. De
inwoner gunt Eerlijk Leefbaar Stede Broec de ruimte om te doen wat ze moet doen.
Vertrouwen staat centraal, in elkaar en in de overheid.
3. Betrokken burgers maken de samenleving
We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid te versterken. Deze
verbondenheid komt nadrukkelijk tot uiting in ons rijke verenigingsleven. Onze verenigingen
kunnen rekenen op de steun van Eerlijk Leefbaar Stede Broec door subsidies. Zonder
verenigingen geen ‘samen leven’. De menselijke maat moet zichtbaar en voelbaar zijn, juist
in deze onzekere tijd. Maatschappelijke initiatieven zullen wij altijd waarderen en
meenemen.
4. Positief leefbaar
We brengen veel tijd door in onze leefomgeving en die moet gewoon zo goed mogelijk zijn.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec voelt zich verantwoordelijk voor een goede toekomst voor
natuur, klimaat, verkeer, wonen, zorg en cultuur en recreatie. Dat vraagt dat we verder
kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. We beschermen wat van waarde is:
duurzaam omgaan met onze leefomgeving is keihard nodig.
5. Eerlijk Leefbaar Stede Broec – écht lokaal
Onze partij is een lokale partij en is niet gebonden aan de landelijke politiek. We richten ons
op de lokale onderwerpen waarbij de lokale belangen voorop staan. De ene keer staan we in
het midden, andere keren meer naar links, soms meer naar rechts. Op deze wijze kunnen we
ook écht naast de Stede Broecse inwoners staan. Bij ons werk worden we niet gehinderd
door landelijk politieke richtlijnen of perikelen. Eerlijk Leefbaar Stede Broec kan écht lokaal
maatwerk leveren.
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ONZE SPEERPUNTEN
Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil:
⇒1. Gaan voor een nieuw groen park/bos, evt. met speeltoestellen en ontmoetingsplek in
Grootebroek. Een eerlijke verdeling van parken en speeltuinen over de kernen van
gemeente is belangrijk. In Bovenkarspel is er het Streekbos, de speeltuin Spoorsingel en
Nassaupark, in Lutjebroek de Woid en de Weelen. Grootebroek verdient ook een park.
⇒2. De Tongen ontwikkeld krijgen voor bv. het bouwen van woningen.
ELS wil dit graag combineren met het herstellen van één van de tongen.
Het doel is de educatieve en historische waarde uitdragen, maar ook het aantrekkelijk
maken van de recreatieve en toeristische vaart.
⇒3. In alle bouwplannen meer betaalbare koopwoningen en huurwoningen bouwen voor
starters, met het uitdrukkelijk behoud van de starterslening. Ook willen wij betaalbare
levensloopbestendige woningen voor senioren, in het kader van de doorstroming.
Flexibele woonvormen voor jongeren en starters. In de huidige woningnood is het
noodzakelijk dat er (tijdelijke) extra woonvormen komen.
⇒4. Rond de beide stations in de gemeente meer woningbouw en daarin verweven extra
groen ontwikkelen.
⇒5. Een eerlijke verdeling van de verkeersdoorstroming.
•De betreffende 30km. wegen moeten werkelijk zo ingericht worden. Versmallingen
worden aangebracht op de erg drukke en te snelle 30 km. wegen.
•Er komt alle aandacht voor een nieuwe noord zuid verbinding tussen Lutjebroek en
Hoogkarspel, voor de ontlasting van de wegen, in cofinanciering met de provincie;
•Er wordt budget uitgetrokken voor de uitvoering van het Verkeersplan en voor de wering
van de geluidsoverlast van de N307;
•Het beloofde verkeerscirculatieplan voor landbouwverkeer en vrachtwagens wordt zo
spoedig mogelijk uitgevoerd;
•het parkeren in de oude kernen krijgt extra aandacht.
⇒6. Een Leefbaar Stede Broec door het verbeteren van het klimaat door het verminderen
van de CO2 uitstoot. Dit o.m. door verduurzaming van huizen, bedrijventerreinen en
gemeentelijke gebouwen. En door het aanbrengen van meer beplanting in de gemeente.
Parkeerterreinen, bv. bij Streekhof, overkappen met zonnepanelen.
⇒7. Biodiversiteit is vooral herstel/verbetering van ecosystemen door gebruik van veel
verschillende plantensoorten (bijenvelden), zowel hoog- als laagblijvend in plantsoenen.
Natuurlijk waterbeheer.
Toepassen van diverse boomsoorten en heggen en hagen als natuurlijke afscheiding.
Er wordt in de groenstroken en parken blijvend gemaaid en afgevoerd.
⇒8. Een veel beter groenonderhoud dan tot nu toe in de gemeente
realiseren, maar wel uitsluitend met ecologische bestrijdingsmiddelen.
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⇒9. Een goed ondernemersklimaat in de gemeente, met goed uitgeruste
bedrijventerreinen en alle aandacht voor de ontwikkeling van fase 5 van Streekhof.
⇒10. Een leefbare samenleving waarin iedereen kansen krijgt en voor elkaar zorgt. De zorg
voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die
van de gemeente. We zorgen goed voor onze minderbedeelden en mindervaliden.
⇒11. Warme zorg voor de recreatie van jong en oud.
Zowel voor de verenigingen, alle dorpshuizen en voor de seniorenactiviteiten moet
voldoende budget blijven om elkaar te blijven ontmoeten.
Ook voor onze monumenten en cultureel erfgoed blijven we goed zorgen.
⇒12. Het bewegen van alle leeftijden mensen stimuleren d.m.v. (gehandicapten) sport,
dans, wandelen en fietsen. Beweging is cruciaal voor de gezondheid van mensen.
⇒13. Veilige losloopplaatsen voor honden willen we realiseren in een eerlijke verdeling
over de kernen. Deze plaatsen worden voorzien van hondenpoepafvalbakken waaraan
papieren zakjes (doggy bags) hangen.
⇒14. Warme en betaalbare zorg realiseren met een bezuiniging op het sociaal domein.
De zgn. zorgcowboys die misbruik maken van de WMO en jeugdzorg gelden moeten
geweerd worden. Goede zorg staat met stip voorop en vanwege de buitensporige uitgaven
moet wellicht een ander systeem worden bedacht, zodat de mensen die het werkelijk nodig
hebben de juiste en voldoende zorg krijgen.
⇒15. Het voortzetten van de pilot “Welzijn op recept” tussen huisartsen, Ons Stede Broec
en de gemeente, om ervoor te zorgen dat in een vroeg stadium problemen worden herkend.
Geen pilletje, maar levensvreugde!
⇒16. Een financieel gezonde gemeente, met een ruime algemene reserve.
Voorrang heeft achterstallig onderhoud aan wegen, bruggen, gebouwen, riolen en
gemeentelijk groen.
Als dit gerealiseerd is alle aandacht voor de doorvaarbaarheid in de gemeente.
⇒17. Verlaging van de gemeentelijke belastingen zodra dat mogelijk is.
⇒18. Fusie niet tot de eerste wens bestempelen, maar mocht dit nodig zijn, dan zijn we
bereid tot discussie hierover. ELS wacht eerst het onderzoek van Stede Broec naar fusie of
ontvlechting af vóór definitieve uitspraken te doen.
⇒19. Met de SED organisatie/medewerkers (ambtelijke samenwerking Stede
Broec/Enkhuizen/Drechterland) met de grootste zorgvuldigheid omgaan.
Wij hopen op de mogelijkheid van gedeeltelijke ambtelijke samenwerking met
buurgemeenten op grote en specialistische onderwerpen en van een gedeeltelijke eigen
ambtenaren corps voor specifiek Stede Broecse onderwerpen. Groot waar het moet, klein
waar het kan. We staan open voor discussie over dit onderwerp.
⇒20. Participatie, informatie, communicatie, dienstverlening en maatwerk. Last but not
least. Deze kernwaarden zijn de basis van alles wat met onze inwoners te maken heeft.
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VERKIEZINGSPROGRAMMA EERLIJK LEEFBAAR STEDE BROEC
2022-2026
1. DUURZAAMHEID EN BIODIVERSITEIT
Écht groen als business model -Moeder Aarde heeft onze volle aandacht
Het terugdringen van de opwarming van de aarde heeft meerdere kanten. Enerzijds wordt
deze opwarming veroorzaakt door de uitstoot van teveel CO2 maar zeker ook door het
verdwijnen van groen en verharding door woningbouw, wegen, industrieterreinen,
zonneweides enz.
Een aanpak die gericht is op het herstel van de bodem, de bescherming en het vergroten
van de natuur en een aanpak die gezondheid voor mens en milieu centraal stelt, zal
uiteindelijk veel meer klimaatwinst opleveren. Juist de initiatieven die daarop gericht zijn,
verdienen een podium.
Biodiversiteit is vooral herstel/verbetering van ecosystemen door gebruik van veel
verschillende plantensoorten (bijenvelden), zowel hoog- als laagblijvend in plantsoenen. Met
natuurlijk waterbeheer.
Op gemeentelijk niveau beperkt onze invloed zich tot de lokale leefomgeving maar ook
daarin is veel mogelijk. Om enkele mogelijkheden te noemen:
⇒Het verharden / verstenen beperken en indien nodig aanvullende groenvoorzieningen
aanbrengen;
⇒Het maaibeleid aanpassen. Door grassen niet te maaien of maaisel niet verwijderen
verstikt de ondergrond. Dus óf maaien en afvoeren óf andere grondbedekkers gebruiken;
⇒In vergunningaanvraag voor panden, hallen of parkeerterreinen voorwaarden opnemen
over zonnepanelen, verhardingen en groenvoorzieningen;
⇒Zonneweides alleen toestaan als rekening wordt gehouden met biodiversiteit (zie
voorwaarden rapport universiteit Wageningen);
⇒Open ruimtes en landbouwgrond voorzien van heggen, wallen, singels en bomen.
⇒Tuinafscheidingen zoveel mogelijk alleen d.m.v. heggen en hagen;
⇒Tuinverhardingen een max percentage van de hoeveelheid grond;
⇒Isolatiesubsidie met voorwaarden aan materiaalkeuze;
⇒Bouwvergunningen toetsen op materiaal en energiegebruik en zo nodig normen
aanpassen;
⇒Concrete circulaire doelen benoemen voor het gemeentelijke inkoopbeleid;
⇒Alleen energie opwekken op plekken met voldoende vraag.
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Initiatieven voor duurzaamheid/ energieopwekking die een ruimtelijke impact kunnen
hebben, dienen goed afgewogen te worden. Eerlijk Leefbaar Stede Broec is terughoudend in
de verdere of toekomstige realisatie van grote zonneparken.
Wel staan we achter zonnepanelen op te overdekken parkeerterreinen (bij Streekhof bijv.),
gemeentepanden en bedrijfsdaken.
Het terugdringen van het gasgebruik betekent niet dat dat enkel zou moeten geschieden
door alleen maar in te zetten op: “van het aardgas af”. We willen ook innovatieve
ontwikkelingen rond het gebruik van o.a. waterstof als brandstof volgen.
Wij zijn verheugd over de plannen van het nieuwe kabinet om een miljardenfonds in te
stellen om de klimaat- en stikstof crisis aan te pakken.
Initiatieven vanuit de gemeenschap die hun energie stoppen in duurzaamheidsprojecten en
anderen initiatieven voor duurzaamheid verdienen onze steun. Goed voorbeeld doet goed
volgen. Het succesvolle initiatief Buurtwarmte Enkhuizen waar restwarmte van Karel
Bolbloemen wordt ingezet voor de verwarming van de huizen is zo’n goed voorbeeld.
Westfriesland moet ook een aandeel duurzame energie leveren voor de RES (Regionale
Energiestrategie). Wij zijn voor toepassing van zonnepanelen op huizen, gebouwen,
industrieterreinen en langs infrastructuur maar niet voor het opofferen van landbouw en
natuurgronden als de andere mogelijkheden nog niet zijn benut. Zonneweides zijn voor ons
alleen mogelijk als geen mogelijkheden meer zijn in de gebouwde omgeving en voldoende
rekening wordt gehouden met biodiversiteit en kwaliteit van de bodem.
Huishoudelijk restafval/zwerfvuil - circulaire economie
Grondstoffen zijn eindig. Ze worden schaars en dus duur of ze raken zelfs helemaal op.
Een van de manieren om dat tegen te gaan is hergebruik. Wij werken mee aan het realiseren
van een circulaire economie. Dat betekent dat grondstoffen en producten opnieuw worden
gebruikt. In een circulaire economie is geen sprake meer van afval maar van een gesloten
kringloop van materialen.
Het is noodzakelijk dat het aanbieden van grof afval bij het aanbiedstation laagdrempelig is
en het ophalen aan huis gratis blijft.
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2. LEEFOMGEVING EN VOORZIENINGEN
We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een leefbare samenleving waarin iedereen
meedoet en ieder mens telt. Eerlijk Leefbaar Stede Broec is ervan overtuigd dat
samenwerking en verbinding meer perspectief en vertrouwen biedt dan een-ieder-voor-zichmaatschappij.
=>1 We gaan voor een nieuw groen park, evt. met speeltoestellen en ontmoetingsplek in
Grootebroek. Een eerlijke verdeling van parken en speeltuinen over de kernen van
gemeente is belangrijk. In Bovenkarspel is er het Streekbos, de speeltuin Spoorsingel en
Nassaupark, in Lutjebroek de Woid en de Weelen. Grootebroek verdient ook een park.
=>13 Veilige losloopplaatsen voor honden willen we realiseren in een eerlijke verdeling over
de kernen. Deze plaatsen worden voorzien van hondenpoepafvalbakken waaraan papieren
zakjes (doggy bags) hangen. Dit is voor de hygiëne en tegen stank.
=>8 Wij willen een veel beter groenonderhoud realiseren dan tot nu toe in de gemeente
plaatsvindt, maar wel uitsluitend met ecologische bestrijdingsmiddelen.

De openbare ruimte is veilig en aantrekkelijk
De openbare ruimte is het bindmiddel in onze samenleving. Het vormt de basis voor het
openbare leven. Het is de plek waar mensen elkaar vaak ontmoeten, naar hun werk gaan,
spelen, sporten en ontspannen. Een groene leefomgeving is gezond voor mens en dier en
ziet er mooi uit. Het beheer van de openbare ruimte is daarmee één van de belangrijkste
werkterreinen van een gemeente. Iedereen heeft recht op een groene en duurzame
leefomgeving. De kwaliteit van het openbaar gebied bepaalt in grote mate het leef- en
woongenot. Wij willen opkomen voor het behoud van groene ruimte in onze woongebieden.
Het openbaar gebied moet er gewoon goed onderhouden en netjes uitzien.
Een flinke opknapbeurt van het openbaar gebied is hier en daar noodzakelijk. Vaak, en soms
te vaak nog constateren wij dat er klachten zijn over de staat van de openbare ruimte
(parkjes, plantsoenen, straten en speelvoorzieningen).
=>7 Eerlijk Leefbaar Stede Broec zet in op het versterken van de biodiversiteit. Het
maaibeleid in de openbare ruimte moet slim afgestemd worden op deze biodiversiteit.
Bij dit proces van verbetering van de woonomgeving staan we open voor burgerinitiatieven.
Samen met de inwoners komen we tot een verbetering van de woonomgeving. Deze vorm
van burgerparticipatie draagt bij aan sociale cohesie en aan de ontwikkeling van een eigen
identiteit van de straat en de buurt.
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Speelvoorzieningen
Het is essentieel dat kinderen de tijd en de mogelijkheid krijgen buiten te spelen.
Speelvoorzieningen vervullen tevens een belangrijke rol in het sociale leven. We willen de
speelvoorzieningen een zo’n natuurlijk mogelijk karakter geven. Eerlijk Leefbaar Stede Broec
wil investeren in deze speelvoorzieningen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de
veiligheid en het onderhoud. Daarnaast moeten al onze speeltuinen toegankelijk zijn voor
kinderen met een beperking.
Voorzieningen zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, verenigingen, sport- en
culturele voorzieningen zijn belangrijk voor onze inwoners. Het raakt in onze ogen de kern
van onze gemeente. Voorzieningen moeten eraan bijdragen dat de mensen op een prettige
manier kunnen samenleven en meedoen.
Vrijwilligers / verenigingen
Veel verenigingen in de gemeente Stede Broec hebben te maken met maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals vergrijzing, een teruglopend aantal leden, vrijwilligers en/of
bestuurders. Daarnaast wordt het leiden van een vereniging steeds complexer en men heeft
als bestuurder steeds meer verantwoording te dragen.
Wij ondersteunen verenigingen om de onderlinge samenwerking op te zoeken en eventueel
verder uit te breiden.
Subsidiebeleid
Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt dat subsidies reëel en eerlijk verdeeld dienen te worden
over de dorpen, de wijken, de verenigingen en de accommodaties. Daarnaast blijft lokaal
maatwerk een goede werkwijze. Dat laatste vraagt om daadwerkelijke bestuurlijke durf.

3. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
ELS gaat voor de verbetering van de leefbaarheid door:
▪
▪

▪
▪
▪

de infrastructuur opnieuw aan te pakken, er is namelijk alleen maar al jaren
bijgebouwd zonder nieuwe als zodanig in te richten wegen;
de 30 km. wegen, zodat de snelheid fysiek verlaagd wordt voor gemotoriseerd
verkeer. Dit is in het belang van de fietsers, E-bikers en inwoners met een
booster;
de hoeveelheid verkeer te verminderen door bv. het in gebruik nemen van de al
bestaande ringweg om Stede Broec en inrijverboden in te stellen;
het verkeerslawaai te verminderen;
de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers.
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Fietspaden
De gemeente dient een proactieve rol te vervullen als het gaat om samenwerking met
instanties als het Martinuscollege en de basisscholen, sportverenigingen, bedrijven,
ouderenbonden en VVN en de werkgroep Toegankelijk Stede Broec.
De inrichting van de weg en het fietspad moet dan ook zo zijn dat de weggebruiker wordt
gestimuleerd zijn gedrag af te stemmen op de situatie waarin hij zich bevindt. De gemeente
investeert in het zo verkeersveilig mogelijk maken van schoolroutes met aandacht voor
parkeren nabij scholen. Snelheidscontroles binnen de bebouwde kom worden gericht
ingezet om de verkeersveiligheid te vergroten.
Nieuwe noord-zuid verbinding
De aandacht voor de infrastructuur en de verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. De
discussie en besluitvorming daarover moet zo snel mogelijk worden afgerond. Toename van
de verkeersdruk op de noord-zuid verbindingen en het lint door meer woningbouw moet
voorkomen worden. De druk moet juist verminderd worden.
Uitgangspunt voor ons blijft het creëren van een nieuwe noord zuid verbinding tussen
Lutjebroek en Hoogkarspel. Hierbij gaat het om de ontsluiting van Lutjebroek en de
ontlasting van de verkeersdruk in de dorpen.
Voor wat betreft de nieuwe noord-zuid verbinding staat Eerlijk Leefbaar Stede Broec open
voor gemeentelijke cofinanciering met de provincie.
Met andere woorden Eerlijk Leefbaar Stede Broec is bereid om flink financieel bij te dragen
om de nieuwe noord-zuid daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen.
Verkeersplan en Verkeerscirculatieplan
Ook het Verkeersplan moet zo snel mogelijk in delen worden uitgevoerd en het
Verkeerscirculatieplan moet zo snel mogelijk worden opgesteld en uitgevoerd.
Met dit plan kunnen we de druk en overlast op straten door zwaar (vracht) verkeer en
landbouwverkeer verminderen. Ook willen wij in dit kader de capaciteit van de al bestaande
ringweg benutten. Noord gaat via noord en zuid gaat via zuid.
Vervoer per spoor - een stimulans voor de economie
Eerlijk Leefbaar Stede Broec blijft nadrukkelijk aandacht vragen voor de ontwikkeling van de
lijn Enkhuizen-Amsterdam. Een grote wens is hier een verdubbeling van het spoor en een
nieuwe spoorlijn over de dijk naar Lelystad.
De (buurt)busverbindingen van en naar de gemeente blijven in stand.
Toegankelijkheid - Stede Broec inclusief
Voor een goed, betrouwbaar en vooral veilig wegennet is het noodzakelijk dat onze
bestaande wegen, fiets- en wandelpaden goed en tijdig worden onderhouden. Dit is vooral
van belang voor fietsers (scholieren), wandelaars en gebruikers van een scootmobiel,
rollator, rolstoel of door slechtzienden. Bij onderhoud moet de inrichting van het straatwerk
hierop aangepast worden. De bereikbaarheid en het gebruik van openbare ruimten voor de
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minder valide weggebruiker dient dan ook gegarandeerd te zijn. Wij willen hierbij
overleggen met de werkgroep Toegankelijkheid.
Parkeren in de dorpen en bij Streekhof
In de oudere wijken is de parkeerdruk in de loop der jaren sterk toegenomen. Waar
mogelijk, bv bij renovatiewerkzaamheden, moet door aanleg van extra parkeerplaatsen de
parkeerdruk in een buurt verminderd worden.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil ook dat het parkeren in het centrum van Stede Broec
onderwerp van gesprek moet blijven. De winkeliers van Streekhof moeten te allen tijde mee
kunnen doen als gesprekspartner en het parkeren rond ons mooie winkelcentrum blijft
gratis.
Provinciale wegen -N307
Wij zetten nog steeds in op een plan voor verbetering van het leef- en woongenot rondom
de N307. Deze weg zorgt voor veel geluidsoverlast in Stede Broec zuid.
ELS wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en in overleg met de provincie
zorgt voor goede geluidswering.

4. WONEN EN BOUWEN
Voorop: Stede Broec is een aantrekkelijke woongemeente en bestaat uit verschillende
kernen met elk hun eigen karakter. Wij zijn voorstander van een gemêleerd woningaanbod
in alle kernen en streven naar goed en betaalbaar wonen met aandacht voor alle
doelgroepen op de woningmarkt (zoals starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren). We
bevorderen meer woningaanbod gelet op de diverse doelgroepen. Alle inwoners van Stede
Broec moeten ook in de toekomst de ruimte krijgen om (naar eigen vermogen) betaalbaar te
kunnen wonen.
Wij willen voldoen aan de woningbouwopgave nu en in de toekomst, waarbij we zoveel
mogelijk het (huidige) groen willen behouden en uitbreiden. Daarnaast gaan we
experimenteren met nieuwe vormen van woningbouw. Hier is ook plaats voor Tiny Houses,
flexibel wonen, splitsen, aangepast wonen in kantoorgebouwen.
Daarbij zetten we samen met partners waar mogelijk in op het versnellen van woningbouw
bv. door het plan Groot-Vriend in Lutjebroek. =>4 Rond de beide stations in de gemeente
willen we meer woningbouw ontwikkelen en daarin verweven extra groen.
Dus iedereen kan wonen in Stede Broec?
De woningmarkt landelijk, dus ook in Stede Broec, loopt vast:
✔ starters hebben te weinig kansen op de woningmarkt;
✔ senioren die zorg nodig hebben, blijven in hun woning, want:
● er zijn te weinig levensloopbestendige (koop)woningen in de kernen en
● de doorstroming in de woningmarkt komt niet voldoende op gang.
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Begin van de oplossing: flexibele en tijdelijke woonvormen voor starters
Met flexibele en tijdelijke woonsystemen willen we doorpakken. Zo geven we starters de
kans zelfstandig woonervaring op te doen. Ook het transformeren van gebouwen biedt
mogelijkheden. Denk hierbij aan startersappartementen bijvoorbeeld. Hierdoor halen we de
druk van de ketel wat de urgente woningnood betreft.
De Startersleningen blijven behouden om de doelgroep starters enige kans op de
oververhitte woningmarkt te bieden. Ook blijven we de zelfbewoningsplicht
(opkoopbescherming) als zeer belangrijk item onderstrepen, commerciële uitbuiting is uit
den boze.
Daarnaast komen we tegemoet aan de grote vraag naar woningen voor een redelijke prijs.
Naast betaalbare koopwoningen willen we in de dorpen meer sociale en middeldure
huurwoningen. Op deze manier bieden we realistische kansen aan doelgroepen die niet of
moeilijk een hypotheek kunnen krijgen. Hierbij denken we aan starters, alleenstaanden,
mensen met een beperkt inkomen of senioren met een klein pensioen. Dit is een grote
groep inwoners.
In een leefbaar Stede Broec wordt aan iedereen gedacht.
Levensloopbestendige woningen houden mensen ‘thuis’
Door woningen levensloopbestendig te bouwen of te maken, blijven mensen langer in hun
sociale omgeving ‘thuis’. Dit maakt de buurt hechter en bevordert de leefbaarheid.
De gemeente heeft aandacht voor doorstroming. Ouderen willen wellicht wel naar een
andere (kleinere) woning of betaalbaar levensloopbestendig appartement maar dan moeten
deze ook voorhanden zijn. Het Initiatief Woonschakel-gemeente-Omring ‘de zorgzame buurt’
maakt ouderenzorg klaar voor 2030. Om na te lezen:
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/zorgzame-buurt-toekomst-ouderenzorg-stedebroec
Woningsplitsing voor duurzaam woninggebruik
Woningsplitsing is duurzaam woninggebruik en kan starters een kans geven in hun geboorteof woondorp te blijven wonen.
Mantelzorgwoningen worden toegestaan in bestaande woningen of bijgebouwen, in nieuwe
bijgebouwen slechts als dit verplaatsbare (tijdelijke) units zijn.
Wonen in het buitengebied
Vrijvallende gronden in het buitengebied moeten niet op voorhand uitgesloten worden van
woonfuncties. Waar mogelijk (onder behoud van het groen) kunnen we in het buitengebied
op boeren/tuinders-erven passende en duurzame woningen bouwen.
Wij blijven particuliere initiatieven voor woningbouw stimuleren. De gemeente dient deze
initiatiefnemers actief te ondersteunen.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt dat ruimtelijke ordening zich moet richten op mensen en
dan vooral op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden in de regelgeving (‘ja, mits’ in
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plaats van ‘nee, tenzij’). Dat vraagt om ambtenaren die proactief zijn om in samenspraak
met de burger op zoek te gaan naar oplossingen.
Beeldbepalende panden en historisch erfgoed
We bewaken dat ons historisch erfgoed niet verloren gaat en koesteren dit erfgoed. We
denken dan bijvoorbeeld aan de beleving van straatbeelden en monumentale panden. De
functie ambtenaar Cultureel Erfgoed blijft behouden. Hij/zij zal met Historische Vereniging
Oud Stede Broec en de eigenaren in overleg dienen te treden om te bekijken hoe de
monumenten en de culturele erfgoederen kunnen worden behouden.

5. DIENSTVERLENING, OPENBAAR BESTUUR EN BURGERPARTICIPATIE
Onze gemeente heeft een dienstverleningsvisie. Daarin wordt ingegaan op o.a. afspraken op
het gebied van bereikbaarheid (telefonisch, fysiek en digitaal) en een snellere en betere
beantwoording van vragen. Vaak nog bereiken ons signalen die het beeld van onze mooie
gemeente negatief beïnvloeden. Voor ons is een klantgerichte dienstverlening steeds
belangrijker.
Het openbaar bestuur is voor ELS rechtvaardig en zoekt niet de mazen van de wet.
Burgerparticipatie -modern bestuur
We zetten in op maximale burgerparticipatie. Het Burgerpanel wordt nog meer
geraadpleegd voor zaken die in de gemeente spelen.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt de communicatie een van de belangrijkste onderdelen van
het politieke en bestuurlijke bestel. Zonder communicatie ontstaat vaak ongewild een grote
groep boze burgers, die bij bouwkundige missers en projecten zonder draagvlak bij de
omwonende/huidige bewoners en ondernemers, hun zegje zullen doen en zich terecht
zullen manifesteren.
Wij pleiten: liever voorspraak dan bezwaarprocedures!
Participatie is daarbij iets anders dan altijd je zin krijgen. Wij vinden het heel belangrijk dat
de mening van iedereen meetelt.
Daarbij staat de fractie Eerlijk Leefbaar Stede Broec ook in de toekomst natuurlijk midden in
onze samenleving. We halen overal ideeën en meningen op en horen wat mensen zeggen.
Binnen en buiten de raadszaal.
Participatie, informatie, communicatie, dienstverlening en maatwerk zullen de komende
jaren dan ook speerpunten voor Eerlijk Leefbaar Stede Broec zijn die nadrukkelijk betrokken
worden bij de belangenafwegingen.
=>18 Fusie is niet onze eerste wens, maar mocht dit nodig zijn, dan zijn we bereid tot
discussie hierover. ELS wacht eerst het onderzoek van Stede Broec naar fusie of ontvlechting
af vóór definitieve uitspraken te doen.
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=>19 Met de SED organisatie/medewerkers (ambtelijke samenwerking Stede
Broec/Enkhuizen/Drechterland) gaan we met de grootste zorgvuldigheid om. Discussie
hierover moet altijd mogelijk blijven. Wij hopen op de mogelijkheid van gedeeltelijke
ambtelijke samenwerking met buurgemeenten op grote en specialistische onderwerpen en
van een gedeeltelijke eigen ambtenarencorps voor specifiek Stede Broecse onderwerpen.
Groot waar het moet, klein waar het kan. We staan open voor discussie over dit onderwerp.

6. ONZE SAMENLEVING =ZORG, WELZIJN, SPORT EN ONDERWIJS
=>11 ELS vindt dat warme zorg de basis is van het welzijn van ieder mens.
Door de huidige economische omstandigheden (Coronacrisis) en de vergrijzing doen meer
mensen een beroep op de zorg en het sociale vangnet van de gemeente. Eerlijk Leefbaar
Stede Broec staat voor een politiek waarbij de gemeente haar inwoners stimuleert en
ondersteunt om de regie over hun eigen leven in eigen hand te houden. Als dit echt niet lukt
met hulp van de eigen omgeving helpt de gemeente via een direct loket: Ons Stede Broec.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec gelooft in de zelfredzaamheid van mensen. Mensen zelf zijn in
veel gevallen beter en efficiënter in het bedenken van oplossingen dan de overheid. Dit
moet wettelijk wel mogelijk zijn.
De zogenaamde zorgcowboys, de grootverdieners die misbruik maken van de zorggelden,
moeten worden aangepakt. Zij maken de zorgkosten ook in Stede Broec onnodig hoog.
✔ Wij zijn er voor onze inwoners: Vanaf 2015 ligt de verantwoordelijkheid van zorg en
met name de jeugdzorg bij de gemeente. Eerlijk Leefbaar Stede Broec onderschrijft
het principe dat Ons Stede Broec het eerste aanspreekpunt is voor onze inwoners.
✔ Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt het belangrijk dat alle inwoners volwaardig kunnen
deelnemen aan de samenleving. Alle kansen, ideeën en initiatieven om vereenzaming
bij inwoners te voorkomen, dienen aangegrepen te worden.
✔ Voortzetting van de pilot "Welzijn op Recept" is ons streven. Deze samenwerking
tussen huisarts, Ons Stede Broec en gemeente vangt de eerste problemen op. Geen
pilletje, maar aandacht voor levensvreugde.
Probleembeschrijving
In het sociaal domein probeert men de nadruk te verleggen van curatie (oplossen als de
problemen groot zijn) naar preventie (effectieve interventies voordat problemen groot zijn).
Het meeste geld gaat nog steeds naar “de achterkant” en te weinig naar “de voorkant”. Het
huidige zorgstelsel is op termijn niet meer betaalbaar.
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Een aantal problemen op een rij:
✔ Er zijn in de toekomst minder zorgprofessionals voor de vraag;
✔ Veel mensen zijn te lang afhankelijk van specialistische hulpverlening;
✔ Er zijn te lange wachtlijsten voor jeugdhulp;
✔ Budgetten op jeugdhulp worden overschreden;
✔ Er is een enorme stijging van het aantal WMO-aanvragen;
✔ Het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt groeit.
Ouderenbeleid
De gemeente zal ouderen moeten ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Uitgangspunt hierbij is de woonwens van de ouderen waarbij
tegelijkertijd aandacht is voor de financiële consequenties. Zelfstandig wonen mag nooit
leiden tot eenzaamheid. Ouderenbeleid moet uiteraard blijven mits herijkt naar de huidige
tijd! De zorg voor onze ouderen hoeft niet altijd te bestaan uit fysieke hulp. De
gemeentelijke voorzieningen kunnen daarbij goede hulp bieden.
Zorg voor de jeugd
Goede jeugdzorg wil zeggen dat de jongere centraal staat in het beleid. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de zorg zo dicht mogelijk bij de jongere wordt georganiseerd, bij voorkeur
in de eigen thuissituatie. De gemeente dient ervoor te zorgen dat er een goede
samenwerking plaatsvindt tussen de scholen en de jeugdzorg.
Er dient ingezet te worden op preventie om kinderen buiten de jeugdzorg te kunnen
houden. Te denken valt daarbij aan voorschoolse educatie op het kinderdagverblijf en
jongerenwerk. Gezinnen met kinderen verdienen speciale aandacht in het armoedebeleid.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil een kind pakket dat voorziet in de meest noodzakelijke
behoeften voor levensonderhoud en meedoen in de samenleving.
Armoedebeleid en schulddienstverlening
De gemeente moet zich inzetten op het vroegtijdig signaleren van schulden en alert moeten
zijn op het ontstaan van vroegtijdige betalingsachterstanden. Eerlijk Leefbaar Stede Broec
vindt het onze maatschappelijke plicht om deze inwoners met schulden zodanig te
ondersteunen zodat ze weer uitzicht krijgen op een beter bestaan.
Culturele voorzieningen
De gemeente Stede Broec bestaat uit 3 dorpen. Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel,
ieder dorp heeft zijn eigen specifieke belangen en identiteit.
De dorpen hebben ook hun culturele- en basisvoorzieningen in de dorpshuizen. Hét
Postkantoor, de Stek, de Wurf en het Verenigingsgebouw, wat moeten we zonder?
Een goed en gedegen subsidiebeleid is daarvoor een must. Er dient daarbij ruimte te zijn
voor maatwerk. De verenigingen in de dorpen en alle dorpshuizen verdienen onze steun. Zij
zijn van groot belang voor het behoud en verbetering van de leefbaarheid en gezelligheid.
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Sport
=>12 Beweging is cruciaal voor de gezondheid van mensen. Dit moeten we stimuleren d.m.v.
(gehandicapten) sport, dans, wandelen en fietsen.
Wij constateren dat het voor verenigingen steeds moeilijker wordt vrijwilligers in te zetten.
Daardoor wordt het ook steeds moeilijker om financieel en met een goede bemensing een
sportvereniging overeind te houden. De ondersteuning voor alle verenigingen blijft
behouden.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec zet zich in voor het behoud van het zwembad als een
belangrijke voorziening binnen de gemeente Stede Broec, vooruitlopend op wellicht een
centrale sportvoorziening in Grootebroek zuid/west op langere termijn.
Onderwijs
Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil een goede start voor elk kind en wil daarom dat alle
kinderen vanaf de geboorte gebruik kunnen maken van kinderopvang. Kinderen met
verschillende achtergronden kunnen zo samen opgroeien.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil dat de kinderopvang zoveel mogelijk geïntegreerd is binnen
de basisscholen. Dan is er sprake van een IKC (Integraal Kind Centrum). Binnen een IKC
kunnen alle kinderen van nul tot twaalf jaar terecht van ’s morgens tot 's avonds waar
onderwijs en kinderopvang samen werken aan de ononderbroken ontwikkeling van
kinderen. Eventuele leer- en ontwikkelingsproblemen worden vroegtijdig gesignaleerd en
hierop kan dan meteen adequaat worden ingespeeld.
Op een IKC ontwikkelen kinderen zich, naast het reguliere onderwijs, op het gebied van
sport, cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid.
Buitenschoolse opvang is binnen een IKC altijd mogelijk. Een IKC biedt een integraal dag
arrangement waarin ook aandacht is voor bijvoorbeeld een gezonde leefstijl (tegengaan van
obesitas).
Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil met een integraal onderwijs huisvestingplan inzichtelijk
maken welke scholen in de komende raadsperiode in aanmerking komen voor nieuwbouw.
Eerlijk Leefbaar Stede Broec vindt het belangrijk dat onze kinderen onderwijs krijgen in
kwalitatief goede schoolgebouwen waarin energiebesparende maatregelen, klimatologische
omstandigheden (ventilatie i.v.m. Corona), akoestiek en onderwijskundige functionaliteiten
de boventoon voeren.
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7. OPENBARE ORDE, VOLKSGEZONDHEID EN VEILIGHEID
Een goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn een voorwaarde voor de kwaliteit
van de brandweerzorg. We dienen verzekerd te blijven van lokaal goede brandweerzorg.
Veiligheid is niet alleen een zaak van politie en justitie. Ook gemeente, welzijn, scholen en
bewoners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Om de veiligheid te
verbeteren, moet de wijkagent de straat op en de wijken in.
Initiatieven zoals buurtpreventie hebben onze volledige steun. Criminaliteit mag niet lonen.
Politie en brandweer moeten in het veiligheidsbeleid prioriteit geven aan ondermijning. Er is
een vaste wijkagent en ook boa’s zijn regelmatig aanwezig.
Cameratoezicht biedt soms kansen bij de aanpak van criminaliteit.
We zijn echter erg gesteld op onze privacy. Een afweging tussen privacy en criminaliteit of
overlast zal steeds moeten blijven plaatsvinden.
Cameratoezicht is al gerealiseerd bij het station Bovenkarspel/Grootebroek om de
fietsendiefstal te verminderen. Hier is ook een samenwerking met WerkSaam gecreëerd,
waarbij toezicht gehouden worden door de medewerkers. Dit project willen wij behouden,
want alle partijen hebben hier iets aan.
De wijken en dorpen hebben een vaste BOA en/of wijkagent als contactpersoon voor de
aanpak van overlast en ondersteuning van de buurtpreventieteams. Dit dient voortgezet en
financieel gefaciliteerd te worden.
Door de aanwezigheid van reanimatieapparatuur (AED’s) op de juiste plaatsen wordt de
gemeente echt ‘hart-safe’. De gemeente moet hierin bijdragen door tegemoetkomingen
voor onderhoud en training van vrijwilligers.
=>12 Het bewegen van alle leeftijden mensen moeten we stimuleren d.m.v.
(mindervaliden) sport, dans, wandelen en fietsen. Beweging is cruciaal voor de gezondheid
van mensen.

8. ECONOMIE, RECREATIE EN TOERISME
Economie
De ondernemers in de gemeente Stede Broec zijn van grote maatschappelijke en
economische betekenis. Zij zorgen voor werkgelegenheid en met hun betrokkenheid voor
ondersteuning van allerlei maatschappelijke initiatieven. Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat
voor een goed ondernemersklimaat door samenwerking tussen en met ondernemers te
stimuleren. De gemeente dient de ondernemers te faciliteren daar waar nodig.
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ELS wil dat de Tongen in Bovenkarspel worden ontwikkeld. Omdat de Tongen een complete
veiling historie achter zich heeft denken wij aan een klein gedeelte in de originele staat
herstellen voor de historische, educatieve en toeristische waarde. Ook vanaf het water zou
dit grote meerwaarde hebben als recreatieve en toeristische trekpleister. Dit zou
gefinancierd kunnen worden uit de opbrengsten van woningbouw.
Agrarische bedrijven
De landbouw zit in een enorme transitie. Er zijn bedrijven die zich kleinschalig richten op
speciale markten en grotere bedrijven. Ook stoppen agrariërs met hun bedrijf. Belangrijk is
dat we onze agrariërs omarmen en ontwikkelperspectief geven.
Nevenactiviteiten (toerisme, verkoop van streekproducten, kleinschalige dienstverlenende
bedrijven e.d.) op agrarische bedrijven is voor Eerlijk Leefbaar Stede Broec een gewenste
ruimtelijke en economische ontwikkeling onder de voorwaarde dat deze nevenactiviteiten
geen belemmering vormen voor omliggende agrarische activiteiten.
Agrarische bedrijven die zich inzetten voor een goede biodiversiteit verdienen volop onze
steun. Daarnaast vindt Eerlijk Leefbaar Stede Broec het belangrijk dat er werk wordt
gemaakt van duurzame bedrijfsvoering en terugdringing van de CO2-uitstoot.
Winkelcentrum Streekhof
Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat voor een aantrekkelijk, levendig en uitnodigend centrum
van Stede Broec. Het Streekplein is geschikt om allerlei evenementen te organiseren. Alleen
op deze wijze draagt het bij aan de verlevendiging van het centrum. Zodra Covid19 dit weer
toelaat willen wij Spektakel op het Plein faciliteren.
Het centrum leent zich ook uitstekend voor woningbouw bovenop de winkels, en voor
gedeeltelijke hoogbouw. Met fase 5 gaan wij voortvarend vooruit.
Het Streekhof moet natuurlijk ook aantrekkelijk, groen en toegankelijk worden ingericht als
wandelgebied en belevingsruimte inclusief rolstoeltoegankelijk openbaar toilet en
fietsenstalling. Het parkeren blijft hier gratis.
Recreatie en toerisme
Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar maar kunnen juist heel goed hand in
hand gaan. Eerlijk Leefbaar Stede Broec wil nieuwe initiatieven op het gebied van recreatie
en toerisme stimuleren.
De gemeente Stede Broec bestaat in principe uit 3 gebiedsdelen. Een west gedeelte
Lutjebroek, een middengedeelte Grootebroek en een oost gedeelte Bovenkarspel.
Door de activiteiten van deze drie gebieden met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld in de
vorm van arrangementen) ontstaat er een zeer gevarieerd toeristisch beeld. Eerlijk Leefbaar
Stede Broec geeft initiatiefnemers volop de ruimte om dit toeristisch beeld te omarmen en
verder te ontwikkelen.
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Specifieke natuurgebieden zoals het Streekbos, de Weelen, het Weelenpad en het
Nassaupark zorgen voor extra toegevoegde waarde van het toeristisch beeld. Ook zijn er in
Lutjebroek de Woid en in Bovenkarspel de mooie speeltuin Spoorsingel.
In Grootebroek ontbreekt, behalve een klein stukje Nassaupark in het geheel zo'n recreatief
gebied. Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat zich opwerpen ook in Grootebroek een park op te
richten met een ontmoetingsplek.
Doorvaarbaarheid. Ook wij willen heel graag een goede vaarverbinding realiseren in Stede
Broec zuid. We realiseren ons echter dat hier erg veel geld mee gemoeid is. Wij staan voor
éérst het weg- en brugonderhoud, het onderhoud van gemeentegebouwen, het
groenonderhoud en het onderhoud van de riolen realiseren.
Hierna zou de doorvaarbaarheid als eerste moeten volgen.

9. FINANCIËN
=16 Wij blijven streven naar een financieel gezonde gemeente.
Financieel gezien heeft de gemeente Stede Broec een lastige periode achter de rug. Al vrij
snel na de start van de collegeperiode in 2018 werd Stede Broec geconfronteerd met grote
financiële tekorten. Alle Nederlandse gemeenten moesten namelijk vanwege de crisis en
door extra taken en grote kortingen vanuit het Rijk fors bezuinigen. Daarnaast heeft ook
Corona veel impact gehad op de gemeentelijke financiën.
Gelukkig zijn de financiën van Stede Broec weer beter op orde en kunnen we voorzichtig
investeren in de toekomst van Stede Broec. Eerlijk Leefbaar Stede Broec gaat dus ook de
komende periode voor een gezond, solide en vooral realistisch financieel beleid met een
structureel sluitende begroting. Dat betekent dat de gemeente haar ambities aanpast aan de
financiële mogelijkheden. Een voldoende algemene reserve blijft ons streven.
Bij tekorten moet in eerste instantie gekeken worden naar de oorzaken van deze tekorten,
naar de mogelijkheden om doelmatiger te werken en naar andere hervormingen.
Meer grip op de kosten van het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg blijft een
van onze speerpunten voor de komende periode.
Onze inzet bij belastingverhogingen is enkel de inflatiecorrectie toelaten en zodra de
financiën het toelaten de gemeentelijke belastingen verlagen.
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Dit is ons verkiezingsprogramma voor de komende vier jaar.
We hopen dat u zich hierin kan vinden en ons wilt steunen.
U weet ons te vinden!
© Ellen Dudink-Dol Eerlijk Leefbaar Stede Broec Website:
https://www.eerlijkleefbaarstedebroec.nl
Facebook: https://www.facebook.com/eerlijkleefbaarstedebroec
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