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Voorwoord Alexander Pechtold 

 

 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven.  

Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente 

spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op 

D66.” 
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 De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat 

u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of 

gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er 

graag van dat u juist bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten 

horen. 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 

Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik 

gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet 

steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in 

hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor 

D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en 

meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 

democratisch recht én, vinden wij, ook een 

democratische plicht. Het is in ieder geval de beste 

garantie voor politiek waarin de mens centraal staat. 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes 

gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw 

kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het 

lokale bedrijfsleven samen tegen 

jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning 

van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? 

Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van 

achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte 

beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente 

ruimte aan bewoners die samen zonnepanelen op 

hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 

over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een 

steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook 

een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat 

begint met stemmen; stemmen op D66. 

   

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op 

vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 

Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 

rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 

in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze 

leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke 

toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 

iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een 

overheid die steunt, randvoorwaarden schept en 

waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 

mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke 

motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, 

individueel en samen. 

 Dat alle politiek uiteindelijk lokale politiek is, wordt 

een steeds grotere waarheid nu de Rijksoverheid in 

recordtempo bezig is om veel van haar taken bij uw 

gemeente neer te leggen. Helaas zijn de motieven van 

het kabinet vooral financieel; zoveel mogelijk taken 

‘over de gemeentelijke heg', maar wel voor veel 

minder geld dan er eerst voor beschikbaar was. 

Daarmee lopen zij het risico de verhoudingen 

onnodig op scherp te zetten. D66 streeft óók naar 

krachtiger gemeenten, maar niet primair omwille van 

bezuinigingen. Wij hebben de overtuiging dat 

belangrijke besluiten over de directe leefomgeving 

van mensen het beste lokaal genomen kunnen 

worden. Net zoals we de toekomst van ons land op 

andere onderwerpen steeds meer binnen Europa 

bepalen. Den Haag moet leren een flinke stap terug 

te doen. Dat leidt tot een onherroepelijke 

verandering in de relatie tussen de burger en de 

lokale overheid. Dat biedt kansen, ook in uw 

gemeente.  

   

In veel gemeenten is D66 sinds de verkiezingen in 

2010 weer sterk vertegenwoordigd. Er is daar door 

goede en betrokken raadsleden en bestuurders veel 

bereikt. Wie kwaliteit eist, moet ook kwaliteit 

leveren. In een aantal andere gemeenten kunnen we 

nu weer terugkomen. Het is in uw belang dat D66 die 

sterke positie continueert en waar mogelijk uitbouwt. 

D66 vindt dat iedere gemeente de brandende ambitie 

moet hebben om voor de inwoners de best mogelijke 

leefomgeving te realiseren. Energie, geld en 

bemoeizucht moeten niet gestoken worden in zaken 

die burgers best onderling kunnen regelen – en dat is 

meer dan politici en zelfs u vaak denken. Dat wat de 

gemeente wel doet, moet dan wel goed gebeuren; 

efficiënt, effectief en duurzaam. 

   

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 

duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 

en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 

regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 

zijn optimistisch maar weten ook dat we hard 

moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. 

   

Verschillende gemeenten maken de komende jaren 

verschillende keuzes. Hoeveel uur thuiszorg is er 

beschikbaar voor uw buren die graag zo lang 

mogelijk zelfstandig willen wonen? Hoe voortvarend 

is uw gemeente volgend jaar bij het begeleiden van 

die WAJONG-er die echt gemotiveerd is om zijn 

eigen brood te verdienen?  

   

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 

slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 

er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de 

handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. 

Zeker hier in [naam van de gemeente], in uw eigen 

omgeving! 

   

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem 

D66! 

   

Alexander Pechtold 
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Belangrijk voor mij zijn de uitgangspunten van D66: streven naar een 

duurzame samenleving en het vertrouwen op de eigen kracht van 

mensen. De aarde hebben we te leen van onze kinderen, dus we moeten 

er zeer zorgvuldig mee omgaan. De aarde is geen gebruiksartikel.  

Iedere inwoner heeft kennis en ervaring die van grote waarde kan zijn 

voor onze gemeente. In de komende raadsperiode moeten we hiervan 

veel meer gebruik maken. Ik wil dat inwoners, ondernemers en 

verenigingen meer mogelijkheden krijgen voor initiatieven. De 

gemeente faciliteert daarin vanuit een positieve grondhouding. 

 

Ik vind dat er in de komende jaren meer aandacht moeten worden 

besteed aan onze ondernemers/ ZZP’ers en aan kunst/cultuur. Voor 

beide zaken is een eerste aanzet gegeven, maar is er nog veel winst te 

behalen.  
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Het ‘Bunschoten’-proces heeft laten zien dat een gezond 

ondernemersklimaat staat of valt met intensieve communicatie. De 

recente cultuurnota biedt een basis voor de komende jaren, maar we 

moeten middels het concept van ‘broedplaatsen’ veel meer ruimte 

bieden aan creatieve experimenten. 

We vertrouwen op uw kennis, 

initiatief en kracht 

In 1996 ben ik lid geworden van D66 om een actieve 

bijdrage te leveren aan de lokale politiek. Waarom 

D66? Met name vanwege het belang dat D66 hecht 

aan een duurzame samenleving en vanwege het 

vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Net als 

D66 wil ik de wereld om mij heen tegemoet treden 

met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen 

om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet 

van ons en dus geen gebruiksartikel. Ik vind dat in de 

discussie over natuur en milieu niet het behoud 

beargumenteerd dient te worden, maar de áántasting 

van natuur en milieu.  

 

Geen enkele inwoner van onze gemeente staat op 

zichzelf. Hij of zij is onderdeel van netwerken, 

groepen en relaties in onze gemeente. Ieder mens is 

anders, maar de meeste inwoners zoeken 

voortdurend contact met anderen. Dat is de basis 

voor samenhang in onze gemeente. 

 

Ik wil ook in de komende raadsperiode samen 

optrekken met onze inwoners en veel meer gebruik 

maken van hun kennis, vaardigheden en inzet. Die 

worden tot op heden veel te weinig benut. De 

gemeente moet uitgaan van wat onze inwoners wel 

kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. 

Initiatieven van onze inwoners, maar ook van 

ondernemers en  verenigingen verdienen 

aanmoediging.  

 

Samenwerkingsverbanden tussen inwoners, 

gemeente, ondernemers en organisaties op alle 

niveaus zorgen voor een sterkere betrokkenheid bij 

onze gemeente. En dat proces moeten we, met alle 

moderne technieken, veel nadrukkelijker stimuleren. 

 

In de afgelopen raadsperiode heb ik ervaren dat 

cultuur en onze ondernemers veel meer aandacht 

behoeven. Cultuur is een bindend en vormgevend 

element dat voor veel inwoners de kwaliteit van leven 

verhoogt. Als gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van 

‘broedplaatsen’, kunnen we dit veel beter faciliteren.  

 

Een rijk cultureel leven en een rijk verenigingsleven 

bieden veel plezier en ontwikkeling. Omdat ikzelf in 

het bedrijfsleven werkzaam ben, weet ik hoeveel 

mogelijkheden  er zijn om onze plaatselijke 

ondernemers vanuit de gemeente veel meer te 

faciliteren in deze moeilijke economische tijden. 

Bijvoorbeeld door vermindering van regels, door 

snelle en effectieve procedures, door vaste 

contactpersonen en door het faciliteren van 

ontmoetingen tussen ondernemers. De gemeente 

dient kansen te bieden en aan de zijde van de 

ondernemer te staan. D66 is in de komende periode 

echt dé ondernemerspartij! 

 

Mijn droom is om van onze gemeente de mooiste 

gemeente van Nederland te maken. Dat is mijn 

ambitie. En de gemeente kan veel, maar in mijn ogen 

is de gemeente geen geluksfabriek. We kunnen niet 

alles blijven doen wat we altijd gedaan hebben, daar 

hebben we het geld niet meer voor. We vertrouwen 

op uw kennis, initiatief en kracht. 

 

Hugo Prakke – Lijsttrekker D66 Utrechtse 

Heuvelrug 

 



Verkiezingsprogramma D66 Utrechtse Heuvelrug 2014 - 2018  

10 



Verkiezingsprogramma D66 Utrechtse Heuvelrug 2014 - 2018  

11 

 

 

 

De mooiste 

gemeente 

van Nederland 



Verkiezingsprogramma D66 Utrechtse Heuvelrug 2014 - 2018  

12 

 

 

 

 

We zijn op weg naar de mooiste gemeente van Nederland. Natuurlijk is 

dit een subjectief begrip, maar onze gemeente heeft zo veel mooie 

eigenschappen. Een fantastische, groene ligging met de menselijke 

maat voor zorg en voorzieningen. Een slagvaardige, meedenkende 

gemeentelijke organisatie dient in de komende jaren samen met 

inwoners, organisaties en ondernemers te werken aan deze ambitie.  

In de ogen van D66 wordt onze gemeente de mooiste gemeente van 

Nederland door in te zetten op de volgende thema’s: 

1. Democratisch en Betrokken. 

2. Groen en Duurzaam. 

3. Leergiering en Actief. 

4. Zorgzaam en Solidair. 

5. Ondernemend en Innoverend. 

6. Servicegericht en Financieel Gezond. 
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 Deze thema’s worden in de komende paragrafen uitgewerkt waarbij we 

telkens een korte terugblik geven op de afgelopen periode en aangeven 

welke concrete punten D66 in de komende jaren wil bereiken. 
 

Samen op weg naar de mooiste 

gemeente van Nederland 

D66 wil dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug de 

mooiste gemeente van Nederland wordt. Natuurlijk 

is ‘mooiste’ een subjectief begrip. Zijn we mooier dan 

Wassenaar, Laren of Haren? Het is in ieder geval hier 

heel prettig wonen en we kennen hier de menselijke 

maat nog.  

De gemeente Utrechtse Heuvelrug, prachtig gelegen 

in het hart van Nederland. Fantastisch bereikbaar. 

Mooie natuur, cultuurhistorie, veel 

kennisinstellingen binnen onze grenzen en ‘om de 

hoek’. Een voortreffelijke zorginfrastructuur.  

Deze kwaliteiten wil D66 bewaken en uitbouwen, 

maar ook doortrekken naar de ‘zachte’ 

infrastructuur.  

Naar de kwaliteit van de dienstverlening door de 

gemeentelijke organisatie.  

Naar hoe wij als inwoners met elkaar omgaan (zorg 

voor elkaar).  

Naar goede welzijnsvoorzieningen.  

Naar bereidheid van iedereen om een steentje bij te 

dragen aan het waarmaken van het zijn van de 

‘mooiste gemeente’.  

Daar hebben we elkaar voor nodig. Ieders 

medewerking en een sterk, maar vooral faciliterende 

gemeentelijke organisatie. 

Wij hebben het vertrouwen dat onze inwoners heel 

goed voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen. Dat 

vraagt om een kleine, faciliterende gemeentelijke 

organisatie die duidelijke kaders biedt en daarbinnen 

het initiatief en de vindingrijkheid van inwoners 

ondersteunt en ruimte geeft.  

Maar ook een gemeentelijke organisatie, die 

inwoners, die zich in een zwakke positie bevinden, 

ondersteunt om zoveel mogelijk weer op eigen benen  

te kunnen staan en zelfstandig te leven.  

 

 

 

 

 

In de ogen van D66 wordt onze gemeente de mooiste 

gemeente van Nederland door in te zetten op de 

volgende thema’s. 

Democratisch en Betrokken 

Een gemeente met inwoners, maatschappelijke 

organisaties en ondernemers die een actieve rol 

vervullen. Minder betutteling en meer vrijheid voor 

inwoners. Een gemeente met: 

 een raadsbreed gedeeld 

uitvoeringsprogramma naar het voorbeeld 

van de gemeente Leusden  

 dorpscoördinatoren met een structureel 

budget en meer formatie 

 inwoners, ondernemers en organisaties die 

nieuw beleid via goed functionerende 

digitale dorpspleinen inhoud kunnen geven: 

via crowdsourcing dus 

 meer aandacht voor onze jongeren, 

bijvoorbeeld op het terrein van huisvesting, 

maar zeker door het faciliteren van zaken 

die voor hen belangrijk zijn, zoals een 

nachtbus en culturele activiteiten. 

 juist veel aandacht voor een veilige 

gemeente, voor preventie en voor hulp van 

de inwoners door bijvoorbeeld de inzet van 

Burgernet en Waaks  

Groen en Duurzaam 

Een gemeente met hoge ambities op het gebied van 

duurzaamheid, zowel fysiek als sociaal, die creatieve, 

innovatieve en duurzame ontwikkelingen 

ondersteunt en stimuleert. Een gemeente met: 

 meer mogelijkheden voor inwoners om de 

openbare ruimte zelf invulling te geven 

middels het gemeentelijk ruimteloket 

 verdere deregulering die helpt om onze 

gemeente toekomstbestendig in te richten 

en betaalbaar wonen mogelijk te houden. 

Dit betekent vasthouden aan de rode 

contouren, welstandsvrij bouwen, 

flexibilisering van bestemmingsplannen, 

toestaan van woning- en kavelsplitsing en 

verruiming van de kapvergunningen binnen 

duidelijk vooraf vastgestelde kaders 

 concrete maatregelen om het fietsverkeer te 

stimuleren 
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  ondersteuning voor het faciliteren van 

lokale energieopwekking om concreet 

invulling te geven aan onze 

duurzaamheidsambities  

 een gemeentelijke wooncoach om vraag en 

aanbod op onze woningmarkt veel beter in 

balans te brengen 

 duurzaamheidsambities voor een 

klimaatneutrale organisatie in 2015 en een 

klimaatneutrale gemeente in 2035 

 

Leergierig en Actief 

Een gemeente met een aantrekkelijk woon-, werk- en 

leefklimaat voor jong en oud door een hoog niveau 

van activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport, 

kunst en cultuur. Een gemeente met: 

 een minimale omvang van scholen om de 

kwaliteit van het onderwijs te garanderen, 

ook als de consequentie daarvan is dat 

scholen samen onder een dak verder 

moeten gaan 

 een goede afstemming van de 

stelselwijziging van het Passend Onderwijs 

op de decentralisatie van de Jeugdzorg  

 nog meer uitbuiten van de mogelijkheden 

die onze centrale ligging op de kennisas 

tussen Utrecht en Wageningen biedt 

 intensieve benutting van de onderwijs- en 

sportaccommodaties die door de overheid 

gefinancierd worden 

 een gegarandeerde basisinfrastructuur voor 

cultuur en voor ondersteuning van 

initiatieven van burgers, via bijvoorbeeld 

broedplaatsen 

 

Zorgzaam en Solidair 

Een gemeente die zorgzaam is voor haar inwoners 

die ondersteuning nodig hebben en dat zelf niet 

kunnen regelen (met het oog op de diverse 

decentralisaties op gebied van de Jeugdzorg, 

participatie en langdurige zorg). Een gemeente die 

uitgaat van de autonomie van het individu en het 

gezin en die inzet op de versterking van de kracht van 

het gezin. Een gemeente met: 

 mogelijkheden voor mensen om hun 

autonomie te behouden 

 het vermogen van jong en oud om elkaar 

tijdig te helpen binnen het sociale netwerk 

 een goed beeld van ook die mensen die 

ondersteuning en zorg niet zelf zoeken of 

zelfs mijden 

 de mogelijkheid voor iedere inwoner met 

een hulpvraag dat hij bij de gemeente 

terecht kan om deze te bespreken en samen 

te zoeken naar oplossingen 

 

Ondernemend en Innoverend 

Een gemeente met een goed en duurzaam 

ondernemersklimaat dat alle nieuwe ontwikkelingen 

en uitdagingen kan volgen. Een gemeente die de 

groene economie stimuleert en de kroonjuwelen van 

onze gemeente beter benut. Een gemeente met: 

 een beter benutting van de economische 

waarde van het groen met behoud van 

natuurwaarden  

 een actief beleid om de kennisas te 

versterken met nieuwe instituten en 

instellingen 

 ondersteuning van grote en kleine 

ondernemers, die flexibel willen inspelen op 

kansen om de crisis het hoofd te bieden, via 

deregulering en voortvarende afhandeling 

van procedures 

 een initiatief om samen met 

ondernemersverenigingen de handen ineen 

te slaan voor een stimulerings- en 

kennisloket voor lokaal en duurzaam 

ondernemen 

 

Servicegericht en financieel 

gezond 

Een gemeente met een kleine, klantgerichte 

organisatie. Met enthousiaste ambtenaren die de 

benodigde expertise en kwaliteit hebben en de 

belanghebbende inwoners vóór aan zetten bij hun 

plannen en de uitvoering daarvan. Met meer gebruik 

van moderne IT-middelen om de dienstverlening te 

verbeteren. Een gemeente met: 

 een ‘papierloze’ organisatie in 2017 

 verdere betering van de dienstverlening aan 

de balie en in contacten met de inwoners 

door het inzetten op houding en gedrag 

 experimenten met nieuwe vormen van 

dienstverlening 

 een financieel gezonde positie met 

afrekenbare prestatie indicatoren en een 

verantwoordingsdag 

 meer grip op Gemeenschappelijke 

Regelingen door het werken met 

kadernota’s en inzet van bestaande 

middelen 

 een professioneel inkoopbeleid en minder 

externe inhuur 

 een rol als voortrekker in de regio en met 

een open blik naar de wereld 

 

Dit zijn de keuzes die D66 maakt om de mooiste 

gemeente van Nederland te worden. D66 zet onze 

inwoners bovenaan. De sleutel voor verandering ligt 

bij onze inwoners zelf en wij willen dat de gemeente 

daarbij aansluit. Wat inwoners voor zichzelf en 

anderen kunnen doen, is veel belangrijker en 

effectiever dan wat de gemeente kan doen. 
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> Raadsbreed gedeeld 
programma 

> Dorpscoördinatoren 

> Veilig wonen en werken 
 

 

D66 wil een gemeente met inwoners, maatschappelijke organisaties en 

ondernemers die een actieve rol vervullen. Minder betutteling en meer 

vrijheid voor inwoners. Om dit te bereiken zetten we ons onder andere 

in voor een raadsbreed gedeeld uitvoeringsprogramma naar het 

voorbeeld van de gemeente Leusden. In deze moeilijke tijd moeten we 

geen energie en tijd verspillen aan ‘oude’ politiek van coalitie en 

oppositie. We moeten het samen doen. Daarnaast vindt D66 dat het 

budget voor dorpsgericht werken structureel in de begroting moet 

worden opgenomen en de formatie van de dorpscoördinatoren moet 

worden uitgebreid. Verder komt het nieuwe beleid, in de visie van D66, 

niet langer meer kant-en-klaar uit de krochten van het gemeentehuis, 

maar wordt middels crowdsourcing, met een belangrijke rol voor 

sociale media, met alle betrokkenen op een interactieve wijze 

vastgesteld.  
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 Als laatste voorbeeld willen we in de komende jaren ook onze jongeren 

meer kansen bieden, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, 

(nacht)vervoer en een jongerenevenement.  

Meer ruimte voor initiatieven 

 

Langzaam maar zeker maakt de traditionele 

verzorgingsstaat plaats voor een 

netwerksamenleving. De gemeente regelt niet meer 

alles, maar probeert de inwoners zoveel mogelijk 

faciliteiten te geven om hun leven in te richten naar 

hun eigen inzichten. Heeft iemand een goed idee? 

Zoek gelijkgestemden op: medeburgers, (semi-) 

publieke instellingen, ondernemers. Lijkt het plan te 

verwezenlijken, dan faciliteert de gemeente. De 

inwoner is niet meer de vragende partij, maar draagt 

zelf oplossingen aan. Zo komt een energieke, vitale 

samenleving tot ontwikkeling: een doe-het-samen-

maatschappij.  

 

D66 heeft al bij de start van de huidige raadsperiode 

op deze ontwikkeling gewezen en wilde er op 

inspelen door veel aandacht te vragen voor co-creatie 

en co-productie. Aanvankelijk werden die ideeën 

weggehoond, nu zijn ze algemeen geaccepteerd als de 

nieuwe koers. 

 

De netwerksamenleving vraagt een nieuwe 

benadering. Inwoners en ondernemers willen steeds 

meer hun kennis met politici en bestuurders delen. 

In samenspraak ontstaan vaak ook betere 

alternatieven. D66 wil op zoek naar de verbinding en 

dialogen aangaan, vanuit de overtuiging dat actief 

betrokken, kritische inwoners van levensbelang zijn 

voor de democratie. Zij houden 

volksvertegenwoordigers bij de les, vernieuwen de 

samenleving en vormen draagvlak voor het beleid. 

Burgerparticipatie ontstaat uit het verlangen naar 

optimale besluitvorming in samenhang met 

democratisering van het bestuur. Daarbij zijn 

bestuurders nodig die niet willen winnen en 

polariseren maar die samen met de inwoners tot een 

oplossing willen komen. Dat is een kans met veel 

hoogopgeleide inwoners met een duidelijke mening, 

mensen die het soms gewoonweg beter weten. Het 

vereist lef om dan te luisteren: D66 heeft dat lef. 

Vanuit het besef dat zonder een portie gezond 

wantrouwen, zonder corrigerende tegenspelers en 

zonder maatschappelijke vernieuwing de democratie 

niet kan functioneren. 

 

Ook de minder assertieve inwoners en sociaal 

zwakkeren moeten gehoord worden. Deze minder 

zichtbare inwoners kunnen een duwtje  in de rug 

krijgen van met name het ambtenarencorps. 

Inwonergerichte ambtenaren en met name 

dorpscoördinatoren komen dan meer in de rol van 

ideeënmakelaar. Zij sporen minder actieve inwoners 

op en brengen dan de verschillende partijen bij 

elkaar. Zo helpen zij bij het realiseren en financieren 

van de plannen. In de afgelopen periode hebben we 

hieraan een eerste invulling gegeven in de vorm van 

de dorpscoördinatoren. Hun aantal moet in de 

komende periode verder worden uitgebreid. 

  

Waar wil D66 de komende periode naar toe? 

 

Raadsbreed gedeeld 

programma 

Veel inwoners hebben het gevoel dat het geheel van 

de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug kleiner is 

dan de optelsom van de afzonderlijke dorpen. Is de 

gemeentelijke herindeling van 2006 dan mislukt? 

Nee, maar het moet beter. In de ogen van D66 gaat 

het steeds beter, maar gaat het (te) langzaam. Er is 

een basis gelegd voor een herbezinning op de relatie  

tussen inwoners en  raad-college-ambtenaren. De 

inspanningen en rapportage van de Bruggenbouwers 

vormen voor D66 een belangrijke steun in de rug.  

 

Waar we vijf jaar geleden min of meer alleen 

stonden, maakt D66 nadrukkelijk de doe-het-samen-

maatschappij tot inzet van deze verkiezingen. Wij 

hebben gezien hoe ‘oude politiek’ verlamt. Inwoners 

willen een daadkrachtig bestuur dat zich niet verliest 

in eindeloze discussies. De inhoud moet ertoe doen, 

niet de vorm. Deze moeilijke tijd, bijvoorbeeld 

vanwege de economische situatie, de aankomende 

decentralisaties en de landelijke bezuinigingen, 

maakt ons inziens een raadsbreed gedeeld 

programma noodzakelijk zodat we in de komende 

raadsperiode geen energie en tijd verspillen aan de 

‘oude’ politiek van coalitie en oppositie. Juist door 

samen te bekrachtigen dat partijen het in onze 

gemeente over veel onderwerpen al eens zijn, kunnen 

we onze energie richten op écht belangrijke thema’s.  

 

D66 vraagt veel van het gemeentebestuur, maar 

vraagt dat ook van de gesprekspartners van de 

gemeente. We verwachten representativiteit van 

belangenverenigingen en hun spreekbuizen. 

Moderne participatie is volgens D66 gestoeld op een 

open oog voor elkaars rollen en belangen. Louter 

focus op deelbelangen past daar niet bij. We moeten 

het echt samen doen. 
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Dorpscoördinatoren 

Dorpscoördinatoren vormen de ogen en oren voor 

onze inwoners. Ze schakelen snel naar andere 

partijen en leggen direct een relatie met het 

bestuurlijk niveau. Maar dan moeten de 

dorpscoördinatoren wel de tijd en de middelen 

hebben om hieraan effectief invulling te geven. Het 

budget voor dorpsgericht werken moet structureel in 

de begroting worden opgenomen en de formatie van 

de dorpscoördinatoren dient te worden uitgebreid. 

Een andere positionering in de gemeentelijke 

organisatie van de dorpscoördinatoren kan aan hen 

het vereiste mandaat geven om zaken echt voor 

elkaar te krijgen. De dorpscoördinatoren moeten ook 

getrainde sociale media gebruikers zijn. Maar naast 

de digitale snelweg bellen zij ook gewoon aan. Om te 

luisteren en te verbinden.  

 

Wij willen de leefbaarheid en sociale samenhang van 

onze zeven dorpen vergroten door dorpsgericht te 

werken. Hierbij wordt ingespeeld op de lokale 

wensen en behoeften. Dorpsgericht werken betekent 

het leveren van maatwerk. Door het opstellen van 

een dorpsagenda per dorp wordt ingespeeld op de 

belangrijkste thema’s in dat dorp voor de komende 

twee jaar. In Maarn bijvoorbeeld door extra aandacht 

te besteden aan het Centrumplan en in Overberg 

door veel energie te stoppen in de bouwplannen voor 

extra woningen. En in Amerongen door nu echt 

invulling te gaan geven aan het oplossen van de 

verkeersproblematiek. 

 

‘Social return on investment’ is voor D66 bij 

toekenning van budget voor buurt-, wijk- of 

dorpsinitiatieven een belangrijk criterium. Dat wil 

zeggen, de investering moet maatschappelijk 

rendement opleveren. 

 

Een belangrijke rol is weggelegd voor 

frontlijnwerkers: politie, welzijnswerkers (Welnúh), 

leraren en zorgverleners. Door hun nabijheid bij 

inwoners zijn zij bij uitstek in staat de inbreng vanuit 

een alledaagse leefomgeving te verwoorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig wonen en werken 

In onze relatief nog erg veilige gemeente neemt de 

criminaliteit toch snel toe. Een probleem dat de 

politie niet alleen kan oplossen. In onze doe-het-

samen-maatschappij kunnen inwoners en politie hier 

ook samen optrekken. Technische voorzieningen 

zoals beter hang- en sluitwerk maar ook selectief 

cameratoezicht kunnen helpen. Maar de inwoner 

moet ook alert zijn en kritisch handelen.  

 

D66 wil dat er werk gemaakt gaat worden van een 

hondenbeleid. De opbrengst van de hondenbelasting 

verdwijnt nu in de algemene middelen en hoewel 

deze belasting geen bestemmingsbelasting is kan er 

meer worden gedaan voor de hondeneigenaren en 

om de  overlast voor de andere inwoners te beperken. 

Naast betere controles op aangifte en de APV regels 

zoals aangelijnd houden, het aanleggen en 

onderhouden van uitlaatplaatsen en het instellen van 

losloopgebieden, moet ook gedacht worden gedacht 

aan belastingteruggaaf bij deelname aan Waaks, als 

de hond een waardevolle toevoeging in de zorg aan 

ouderen en hulpbehoeftigen biedt en als de overlast 

door hondenpoep is teruggelopen. D66 wil Burgernet 

zoveel mogelijk onder de aandacht brengen en – 

door successen te laten zien – het aantal deelnemers 

vergroten. 

 

Cameratoezicht wil D66 alleen toelaten als er ook 

middelen beschikbaar komen voor het uitlezen 

ervan, zowel preventief als achteraf, bijvoorbeeld bij 

nummerbordencontrole. Samenwerking met 

particuliere beveiligingsorganisaties die in opdracht 

van ondernemers of particulieren 

beveiligingswerkzaamheden verrichten, is daarbij 

logisch.  

 

Ondernemersinitiatieven in de vorm van “Samen 

Veilig Ondernemen” (keurmerk) voor 

winkelgebieden en bedrijventerreinen wil D66 

stimuleren en steunen. D66 wil dat onze gemeente 

deel uitmaakt van het regionaal platform 

criminaliteitsbestrijding.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Verkiezingsprogramma D66 Utrechtse Heuvelrug 2014 - 2018  

19 

 

 

 

Crowdsourcing 

Nieuw beleid komt, in de visie van D66, niet langer 

meer kant-en-klaar uit de krochten van het 

gemeentehuis om daarna de inspraak in te gaan. Het 

is aan de democratisch gekozen Raad de kaders aan 

te geven waarbinnen het beleid tot stand moet 

komen. Via crowdsourcing kunnen inwoners en 

ondernemers dan het nieuwe beleid inhoud geven. 

Sociale media spelen een belangrijke rol, al zullen, 

zoals eerder aangegeven, persoonlijke contacten 

zeker zo belangrijk zijn. Via de doe-het-samen-

methodiek komt het beleidsstuk tot stand, waarbij 

bestuurders (het college) en ambtenaren dit proces 

faciliteren. De raad stelt vervolgens vast en dan volgt 

nog de wettelijke inspraak. Maar na zo’n 

gestroomlijnd proces zal het nieuwe beleid weinig 

weerstand oproepen. 

 

Buurtbemiddeling en mediation 

Buurtbemiddeling en mediation passen helemaal bij 

de ideeën van D66 over de doe-het-samen-

samenleving. We moeten af van de juridisering van 

de samenleving: bij de rechter staan er altijd twee 

verliezers. Succesvolle mediation kent alleen 

winnaars. Daarom moet het voor iedereen 

vanzelfsprekend worden om bij een conflict in eerste 

instantie te denken aan buurtbemiddeling. D66 wil 

dat de komende periode stimuleren door actieve 

voorlichting en wil het zo mogelijk zelf  (helpen) 

toepassen.  

 

Betrokkenheid van jongeren 

In de afgelopen periode is D66 voorstander geweest 

van het instellen van een Jongerenraad met een 

eigen budget, want het is zeer waardevol om jongeren 

te betrekken bij diverse beleidsterreinen. De JRUH 

adviseert al over ontmoetingsplekken voor jongeren 

en speeltuinen en houdt zich ook bezig met 

straatverlichting, alcohol en starterswoningen. D66 

wil de Jongerenraad nadrukkelijk betrekken bij de 

nieuwe Cultuurnota. D66 ondersteunt het idee van 

de JRUH om in 2014 een groot lokaal 

jongerenfestival te organiseren. Daarnaast staat D66 

aan de zijde van de JRUH om te komen tot een pilot 

voor een nachtbus op vrijdagavond van Utrecht of 

Zeist naar Amerongen. 

 

 

 

 

Samengevat: de mooiste 

gemeente van Nederland 

D66 heeft de ambitie om van onze gemeente de 

mooiste gemeente van Nederland te maken.  

 

Daarvoor zetten we in op: 

 

 een raadsbreed gedeeld 

uitvoeringsprogramma naar het 

voorbeeld van de gemeente Leusden. 

Als dat er is, kan gedurende de komende 

vier jaar alle tijd en energie worden besteed 

aan de belangrijke uitdagingen op het 

gebied van bijvoorbeeld zorg, wonen, 

onderwijs en duurzaamheid  

 

 dorpscoördinatoren met een 

structureel budget en meer formatie. 

Zo hebben zij een mandaat om echt zaken 

voor elkaar te krijgen voor inwoners, 

ondernemers en organisaties 

 

 crowdsourcing waardoor inwoners, 

ondernemers en organisaties nieuw 

beleid via goed functionerende 

digitale dorpspleinen inhoud kunnen 

geven. Op dezelfde manier kunnen 

inwoners ook feedback geven op bestaand 

beleid, wat net zo belangrijk is. 

 

 meer aandacht voor onze jongeren, 

bijvoorbeeld op het terrein van huisvesting, 

maar zeker door het faciliteren van zaken 

die voor hen belangrijk zijn, zoals een 

nachtbus en culturele activiteiten 

 

 een veilige gemeente met juist veel 

aandacht voor preventie en met hulp 

van inwoners bijvoorbeeld door de inzet 

van Burgernet en Waaks 
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> Kavelsplitsing 

> Zwerfvuil aanpakken  

> Welstand en flexibele 
bestemmingsplannen 

> Wooncoach 

 

D66 is een groot voorstander van een gemeente met hoge ambities op 

het gebied van duurzaamheid, zowel fysiek als sociaal, die creatieve, 

innovatieve en duurzame ontwikkelingen ondersteunt en stimuleert. 

Daarbij vinden wij het heel belangrijk dat onze inwoners zelf de 

mogelijkheid hebben om invulling te geven aan hun eigen 

leefomgeving. D66 wil het voor onze inwoners in de komende periode 

nog gemakkelijker maken om bijvoorbeeld zelf groenstroken te 

onderhouden of snippergroen te kopen. Daarnaast wil D66 verdere 

deregulering die helpt om onze gemeente toekomstbestendig in te 

richten en betaalbaar wonen mogelijk te houden. Dit betekent 

vasthouden aan de rode contouren, welstandsvrij bouwen, 

flexibilisering van bestemmingsplannen, toestaan van woning- en 

kavelsplitsing en verruiming van de kapvergunningen binnen duidelijk 

vooraf vastgestelde kaders.  
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 D66 houdt vast aan onze duurzaamheidsambities van een 

klimaatneutrale gemeente in 2035 onder andere door fietsen en het 

openbaar vervoer te stimuleren en energiebesparing/opwekking van 

gemeentelijke gebouwen en accommodaties uit te breiden. 
 

 

Duurzaamheid begint bij jezelf  

 

De afgelopen vier jaar stonden in het teken van een 

verdere harmonisatie van de regelgeving en 

organisatie op het terrein van Ruimte. Het was 

duidelijk dat de samenvoeging van de vijf gemeenten 

in 2006 nog niet op alle onderdelen was afgerond. 

Bestemmingsplannen moesten tijdig worden 

vernieuwd en door nieuwe wetgeving vanuit de 

WABO moest er een extra inspanning geleverd 

worden. Voor D66 stond daarbij steeds de 

verbetering van de dienstverlening centraal. Daarbij 

hebben wij vooral aandacht gevraagd voor de 

leefomgeving van onze inwoners: het voorkomen van 

zwerfvuil, het duurzaam omgaan met onze bodem, 

het goed onderhouden van onze monumenten en het 

samen met onze inwoners verzorgen en inrichten van 

de openbare ruimte.  

 

Op het gebied van duurzaamheid heeft D66 steeds 

vastgehouden aan de ambitie van een 

klimaatneutrale organisatie in 2015 en een 

klimaatneutrale gemeente in 2035. D66 vindt dat de 

milieuproblemen niet moeten worden oplost door 

maatregelen buiten onze gemeente. Daarom is 

voorgesteld om de CO2-vermindering voor de 

komende jaren niet af te kopen, maar om juist in te 

zetten op lokale, duurzame opwekking. 

 

D66 heeft in de afgelopen jaren meerdere keren 

aandacht gevraagd voor het duurzaam gebruik van 

onze bodem zodat generaties na ons niet worden 

opgezadeld met onze ondoordachtzaamheid. Om dit 

te onderstrepen, is er in 2013 een motie aangenomen 

waarin de gemeenteraad aangeeft dat in onze 

gemeente geen (proef)boringen zullen worden 

verricht naar schaliegas. Vanwege alle negatieve 

gevolgen van deze boringen die op verschillende 

plaatsten in de wereld te zien zijn, wil D66 op dit 

moment al kenbaar maken dat onze gemeente 

gewoon geen geschikte plek is. In onze ambitie naar 

de mooiste gemeente van Nederland is er geen plaats 

voor het boren naar schaliegas. 

 

 

Waar wil D66 de komende periode naar toe? 

 

Digitaal ruimteloket inrichten 

Wanneer inwoners zelf opkomen voor hun 

leefomgeving heeft dat een intrinsieke waarde. 

Mensen zijn zelf tot veel in staat. D66 gelooft in co-

creatie en we hebben daar in de afgelopen 

raadsperiode al mooie voorbeelden van gezien. 

Bewoners in Amerongen willen bijvoorbeeld de 

groenvoorziening in hun woonomgeving graag in 

eigen beheer nemen. De ervaringen die hiermee 

worden opgedaan, kunnen dienen als pilot voor 

andere straten in de gemeente. D66 heeft zelf een 

bank geplaatst aan De Pol in Maarn. 

 

Door het onderhouden van een groenstrook, het 

snoeien van struiken en het opruimen van zwerfafval 

hebben onze inwoners en organisaties directe invloed 

op hun eigen woon- en werkomgeving. De 

gemeentelijke website waarop een gevarieerd aanbod 

staat van producten en diensten die inwoners zelf 

kunnen aanschaffen of adopteren, wil D66 

optimaliseren. Het aanbod kan variëren van het 

adopteren van het schoonmaken van een monument 

tot het kopen van een kunstwerk. 

 

Verruiming kapvergunningen 

D66 is voor deregulering en tegen betutteling. Wij 

vinden dat inwoners zelf mogen bepalen welke 

bomen zij wel of niet in hun tuin willen hebben. Door 

een lijst van waardevolle bomen bij te houden geeft 

de gemeente het belang van bomen duidelijk aan. Zij 

informeert de inwoners ook actief als zij van plan is 

te gaan kappen. Het dereguleren van de aanvraag van 

kapvergunning levert de gemeente bovendien een 

flinke kostenbesparing op. 
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Inrichten braakliggende 

terreinen 

De braakliggende terreinen in verschillende 

dorpskernen zijn D66 een doorn in het oog. In 

Leersum zijn dat bijvoorbeeld de locaties De Oude 

Kwekerij en Tamarinde. D66 wil deze terreinen in de 

tijd tot hun bebouwing een nuttige invulling geven, 

bijvoorbeeld als parkje, speelplek of goed ingerichte 

parkeerplaats of pluktuin. 

 

Duurzame energieopwekking 

Wanneer onze inwoners duurzame keuzes willen 

maken, moeten ze ook in staat worden gesteld om die 

vorm te geven. Op het gebied van duurzame 

energieopwekking zien wij bijvoorbeeld een hele 

positieve ontwikkeling waarbij inwoners hun 

krachten bundelen en samen duurzame energie 

opwekken (‘Heuvelrug Energie’). Maar denk ook aan 

initiatieven van inwoners op het gebied van 

gezamenlijk gebruik van de auto of het hergebruiken 

en aan elkaar uitlenen van spullen.  

 

Zwerfvuil aanpakken  

Zwerfvuil staat in de top vijf van ergernissen van 

inwoners. Initiatieven van mensen die zelf aan de 

slag gaan om vuil op te ruimen juicht D66 toe. De 

leefomgeving wordt schoner en de sociale 

samenhang wordt versterkt. D66 vindt dat de 

gemeente dit moet faciliteren met een goed 

voorlichtingsbeleid, het beschikbaar stellen van 

gereedschap en vuilniszakken. Bovendien moet  de 

gemeente voor een goede coördinatie met de 

provincie zorgen als het provinciale wegen betreft. 

 

D66 vindt dat bij de mooiste gemeente een passende 

beeldkwaliteit van de openbare ruimte hoort. 

Vanwege de bezuinigingen zijn de vastgestelde 

kwaliteitseisen wel verlaagd maar D66 blijft gaan 

voor de hoogste kwaliteitsniveaus (A en A+) in het 

terugdringen van zwerfvuil. D66 stelt daarom een 

actieve en gerichte aanpak voor van de 'snoeproutes' 

tussen en rond scholen en supermarkten naar het 

voorbeeld van de gemeente Wijk bij Duurstede, waar 

met succes wordt  samengewerkt door het Revius 

Lyceum en de Jumbo supermarkten.  

 

Gemeenten krijgen een jaarlijkse uitkering van in 

totaal 20 miljoen euro voor de extra aanpak van 

zwerfafval. In de Raamovereenkomst Verpakkingen 

2013 – 2022 is afgesproken dat gemeenten deze 

vergoeding direct krijgen uitgekeerd. Deze extra 

middelen voor uren, activiteiten of materialen moet 

de gemeente actief en met spoed inzetten in de strijd 

tegen zwerfafval.  

 

Kavelsplitsing 

Recentelijk is de woonvisie vernieuwd. Prognoses 

laten zien dat het inwoneraantal in onze gemeente de 

komende jaren daalt. Wel blijft er behoefte aan méér 

woningen, vooral voor starters en ouderen. D66 vindt 

dat de gemeente in samenwerking met de 

woningbouwverenigingen er voor moet zorgen dat de 

woonbehoefte, de woningvraag en de woonwensen 

frequent en periodiek gevolgd blijven worden, 

inclusief de behoefte aan zorg plus de invulling 

daarvan van de woonservicegebieden. 

 

D66 wil dat er niet getornd wordt aan het huidige 

totale oppervlak van de rode contouren. Dan blijft 

inbreiding over. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat 

de belevingswaarde van de openbare ruimte in de 

wijk erop vooruit gaat. In onze gemeente bouwen we, 

terecht, op de meeste plekken zeer restrictief om het 

dorpse karakter te behouden. D66 wil splitsing van 

woningen en kavels op basis van het 

appartementsrecht toestaan. Binnen de contouren 

van de belevingswaarde van de openbare ruimte 

moet kaveltoevoeging mogelijk zijn, zonder onnodig 

belemmerende legeskosten of boetebepalingen. Zo 

kunnen er binnen de bestaande 

bebouwingscontouren kleinere eenheden ontstaan 

die een gezonde demografische ontwikkeling van ons 

gebied steunen. Jonge gezinnen kunnen dan in onze 

gemeente goede, betaalbare woonruimte vinden en 

trekken niet langer weg. Voor ouderen ontstaat de 

mogelijkheid goed aan te sluiten bij de 

ontwikkelingen in de zorg en zij kunnen in hun 

vertrouwde omgeving blijven wonen. 

 

Wooncoach 

Om vraag en aanbod op de woningmarkt en de 

verhuur van gebouwen beter op elkaar af te 

stemmen, is D66 voorstander van de aanstelling van 

een gemeentelijke wooncoach. Deze kan net als de 

bedrijfscontactfunctionaris partijen bij elkaar 

brengen. Ook willen wij dat de mogelijkheden om 

grote villa’s en lege kantoor- of winkelpanden te 

verhuren, worden uitgebreid. D66 vindt dat de 

woningbouwcorporaties zich moeten toeleggen op de 

taken waarvoor zij destijds zijn opgericht. Zij moeten 

efficiënter en effectiever samenwerken.  

 

D66 wil dat er in de komende raadsperiode actief 

beleid wordt gevoerd om de vastgelopen bouw- en 

woningmarkt weer in beweging te krijgen. Dit 

gebeurt in samenwerking met de 

woningbouwverenigingen en andere marktpartijen 

waarbij de belangrijkste doelen zijn: 

 meer doorstroming in de voorraad sociale 

huurwoningen  

 vooral middeldure huur- en koopwoningen 

bouwen voor scheefwoners 
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Tevens is D66 voorstander van bijzondere 

voorrangsregels, die ervoor moeten zorgen dat 

inwoners, met name 55-plussers die nu in eengezins- 

sociale huurwoningen wonen, met voorrang kunnen 

verhuizen naar een levensloop bestendige, kleinere 

woning of kleiner appartement. D66 wil de komende 

raadsperiode ongeveer 30% van de nieuwe woningen 

realiseren in de sociale sector, waarbij het niet 

uitsluitend huurwoningen betreft. Ook als daarvoor 

onorthodoxe maatregelen nodig zijn. Bij het 

realiseren van sociale woningbouw wordt rekening 

gehouden met een evenwichtige verdeling tussen de 

dorpen. Eén van de maatregelen om de doorstroming 

in de huizenmarkt te bevorderen, die in de macht van 

de gemeente ligt, is het doorgaan met verstrekken 

van startersleningen. 

 

Levensloopbestendig bouwen 

D66 vindt levensloopbestendig bouwen en 

verbouwen de beste manier om woningen langdurig 

en flexibel te gebruiken. Dit past ook in de 

ontwikkelingen in de zorg en in de trend dat mensen 

zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. 

Versoepeling van de regelgeving voor 

levensloopbestendig bouwen is nodig om de wensen 

van de bewoners te laten aansluiten bij het 

woningaanbod. Deze ontwikkelingen en de 

wijzigingen in de jeugdzorg zorgen voor leegstand in 

verzorgingshuizen en jeugdzorginstellingen. Samen 

met de instellingen wil D66 zoeken naar creatieve 

oplossingen voor de nu al leegstaande én voor de nog 

vrijkomende woonruimte. 

 

Welstand en flexibele 

bestemmingsplannen 

D66 is voorstander van zoveel mogelijk welstandsvrij 

bouwen. Net als bij de kapvergunningen vinden wij 

dat de overheid zich niet moet bemoeien met de 

vraag wat mooi of lelijk is. 

 

De koers die nu is ingezet naar meer flexibele 

bestemmingsplannen, waardoor het voor de 

inwoners eenvoudiger wordt verbouwingsplannen te 

realiseren, wordt door D66 ondersteund. Maar deze 

flexibiliteit moet ook zijn beslag krijgen in de recent 

vastgestelde bestemmingsplannen Driebergen en 

Doorn Noord. Daar lopen bewoners met volstrekt 

acceptabele verbouwingsplannen momenteel stuk op 

een te star bestemmingsplan.  

 

Gebruik de fiets 

D66 wil het fietsgebruik stimuleren door het voor de 

inwoners en bezoekers van onze gemeente 

aantrekkelijker en veiliger te maken. Hierdoor kan de 

verkeersdruk in de dorpen afnemen. Dus er komt een 

fietsenplan waarin aandacht is voor: meer en betere 

fietsenstallingen, vooral bij stations, bushaltes en 

supermarkten, faciliteiten die het gebruik van de 

combinatie fiets - openbaar vervoer of fiets -auto 

aantrekkelijker maken en maatregelen die het fietsen 

tot een prettige ervaring maken (routes, verlichting, 

wegdek, overkapping). Om het gebruik van 

elektrische fietsen te bevorderen, willen we de 

herkenbare oplaadpunten verder uitbreiden. Net als 

de  Fietsersbond wil D66 dat de gemeente vooral 

meer investeert in de kwaliteit en veiligheid van de 

lokale fietspaden. Veel fietsongevallen worden 

veroorzaakt door obstakels, gebrekkige verlichting en 

slecht aangelegde of onderhouden fietspaden. Alleen 

al door in plaats van tegels zoveel mogelijk asfalt aan 

te leggen, kan veel verbeterd worden. Waar geen 

(afgescheiden) fietspaden zijn, is het belangrijk dat 

de functie van de weg is afgestemd op de vormgeving, 

zodat het duidelijk is voor de weggebruikers hoe men 

zich dient te gedragen. Andere wenselijke 

maatregelen zijn een uitbreiding van de 

fietsenstallingen en een betere afstelling van 

stoplichten. 

 

Openbaar vervoer stimuleren 

Optimalisering van het openbaar vervoer kan het 

autogebruik terugdringen. Vooral betere 

busverbindingen met Amersfoort en Veenendaal 

verdienen aandacht. Ook wil D66 dat er een 

hoogfrequente openbaar vervoersverbinding langs de 

N225 komt. 

 

Station Driebergen-Zeist verliest mogelijk zijn 

intercitystatus. Die strijd lijkt verloren en het station 

wordt in plaats daarvan in Randstadspoor 

opgenomen als kopstation. Daarin is het zogenaamde 

spoorboekloos treinen het uitgangspunt, d.w.z. dat er 

een hoge frequentie van treinen is. D66 wil ter 

compensatie van het verlies van de intercitystatus 

een onderzoek naar de mogelijkheid van verlenging 

van Randstadspoor naar Maarsbergen. Daar is 

voldoende ruimte als ‘kopstation’. Dat biedt als 

voordeel dat de dorpen Leersum, Amerongen en 

natuurlijk Maarsbergen, maar ook Woudenberg en 

Scherpenzeel veel beter met de trein bereikbaar zijn. 

Op die manier maakt de trein een goede kans als 

alternatief voor woon-werkverkeer per auto. Verder 

wil D66 het OV actief stimuleren door: 

 het aanbieden van combikaartjes voor 

toeristische trekpleisters (bijvoorbeeld 

Kasteel Amerongen en Huis Doorn) met een 

busretour vanaf station Driebergen of 

Veenendaal 

 het invoeren van voordelige dalurenkaartjes 

in overleg met winkelgemeenten en 

busmaatschappijen (bijvoorbeeld voor €1,- 

naar Driebergen, Zeist of Veenendaal) 
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Stationsgebied Driebergen-

Zeist 

In 2012 heeft D66 ingestemd met het ter inzage 

leggen van het  ontwerpbestemmingsplan 

Stationsgebied voor inspraak en zienswijzen. Een 

aantal betrokken partijen heeft reeds aangekondigd 

met mogelijke verbeteringen te zullen komen.  

D66 heeft  het College nadrukkelijk verzocht om hier 

zorgvuldig en serieus mee om te gaan. Niet alleen om 

nog jarenlange bezwaarprocedures te voorkomen 

maar ook omdat besluiten en noodzakelijke ingrepen 

dan goed onderbouwd kunnen worden uitgelegd aan 

burgers en bedrijven. D66 heeft bijvoorbeeld ook 

twijfels bij de omvang van het geprojecteerde 

busstation en het stationsgebouw en bij de capaciteit 

van de parkeergarage. 

 

D66 wil extra aandacht voor een optimale en 

passende invulling van het omliggende gebied. Het 

accepteert de ontwikkeling van het nieuwe 

hoofdkantoor van Triodos op de locatie De Reehorst, 

mits passend en duurzaam ingevuld. De komst van 

de meest duurzame bank van Nederland is een 

waardevolle impuls voor onze 

duurzaamheidsambities. De ideeën voor een 

Duurzaamheidspark als onderdeel van de kennis-as 

N225 (een verbindingszone tussen de Universiteiten 

van Utrecht en Wageningen) spreken D66 zeer aan.  

 

Aanpak verkeersknelpunten in 

en tussen de dorpen 

De verkeersbelasting op de doorgaande wegen in 

onze gemeente blijft een weerbarstig probleem. Om 

de verkeersdruk tegen te gaan, vinden wij dat verkeer 

actief moet worden geleid over de daarvoor meest 

geschikte wegen. Dat zijn in de eerste plaats 

snelwegen en in de tweede plaats provinciale wegen 

Hiervoor is goed overleg met onze buurgemeenten 

noodzakelijk.  

 

Bekende knelpunten in het verkeer dienen in de 

komende periode echt aangepakt te worden. Dit geldt 

in ieder geval voor de Hoofdstraat in Driebergen. 

D66 is zelf voorstander van maatregelen om de 

snelheid te verlagen door een shared space profiel 

waar dat een aantoonbare meerwaarde heeft  en door 

invoering van meer 30-km zones in alle woonwijken. 

D66 is ook zeer benieuwd naar de uitkomst van het 

interactieve proces dat nu plaatsvindt. Ook op andere 

plaatsen is D66 een voorstander van vrije 

fietsstroken, bijvoorbeeld langs de Bergweg tussen 

Amerongen en Overberg. 

 

Al jarenlang hebben bijvoorbeeld de bewoners van de 

Loolaan in Driebergen veel last van het verkeer 

richting de A12. Om dit verkeer te ontmoedigen en 

om de bewoners te ondersteunen stelt D66 voor om 

de Loolaan in te richten als een 30 kilometerzone. 

D66 is voorstander van het plan Huyser/Hartvelt 

voor het kruispunt in Maarsbergen omdat het 

doorgaand verkeer op de N226 langer in de tunnel 

blijft waardoor met name de voetgangers en fietsers 

in Maarsbergen zich veilig kunnen verplaatsen. Het is 

ook positief dat dit plan op een breed draagvlak kan 

rekenen. Bovendien kan het dorp zijn dorpse sfeer 

terugkrijgen waardoor ook de leefbaarheid en 

duurzaamheid verbeteren. 

 

Amerongen heeft al jaren last van de verkeersdruk in 

het oude dorp en in de Koenestraat. D66 pleit voor 

een strakke uitvoering van de aangenomen 

verkeersvisie voor het oude dorp. Verder is in 

Amerongen een brede discussie nodig over de wensen 

en mogelijkheden voor een rondweg aan de 

noordwest kant van Amerongen waardoor de 

Koenestraat ontlast kan worden. 

 

D66 wil sterkere noord-zuidverbindingen, dus een 

betere ontsluiting op de A12. Het oost-westverkeer 

over de N225 per auto mag minder prioriteit krijgen 

omdat er voor het interlokale verkeer de A12 is. Ook 

uit oogpunt van verkeersveiligheid en dierenwelzijn is 

dit wenselijk. 

 

D66 wil dat het parkeren in onze gemeente gratis 

blijft. We willen de combinatie: auto - fiets of auto - 

openbaar vervoer stimuleren door verbetering van de 

aansluitingen en het verbeteren van de 

informatievoorziening.  

 

Grotere verkeersveiligheid 

Verbeteren van de verkeersveiligheid is wat D66 

betreft een voortdurend proces. Verkeersveiligheid 

moet een vast onderwerp worden bij alle 

verkeersvoorstellen die in de gemeente worden 

besproken. Daarbij is de kennis en expertise van het 

Verkeersberaad van grote waarde. Om het 

sluipverkeer in de woonkernen tegen te gaan, moeten 

de huidige 30/km zones gehandhaafd blijven. D66 

wil dat dat er op scholen aandacht wordt besteed aan 

verkeersonderwijs en verkeersbewustzijn.  

 

De gemeente treedt actief op tegen losliggende 

straatstenen en losstaande reclameborden zodat 

ouderen en mensen met een functiebeperking niet 

worden gehinderd.  

 

Natuur en landschap 

beschermen 

Natuur en landschap in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug zijn van uitzonderlijke kwaliteit. D66 wil 

dat dit zo blijft. Het groene en kleinschalige karakter 

en de rijke cultuurhistorie wil D66 graag als een soort 

provinciaal landschapspark behouden en versterken. 

Dit is des te meer nodig omdat onze buurgemeenten 

in toenemende mate verstedelijken.  
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‘Doe maar kleur’ en een 

pluktuin 

Natuur en biodiversiteit dragen bij aan het welzijn 

van bewoners, aan de beleving van de woon-, werk- 

en recreatieomgeving. De gemeente kan zelf en 

samen met de inwoners veel doen om de omgeving 

natuurlijker te maken. Zo kunnen (tijdelijk) 

onbenutte gebieden een groene invulling krijgen als 

natuur, speelplek of buurtmoestuin.  

 

Tevens kunnen door een doordacht ecologisch 

bermbeleid de specifieke fauna en flora blijven 

bestaan en zich verder ontwikkelen in groenstroken 

en wegbermen. Er ontstaan door ecologisch beheer 

stabielere vegetaties met meer plantensoorten 

(kruiden!) , die op hun beurt insecten (bijen!) en 

andere dieren aantrekken.  

 

Uit het oogpunt van kostenbesparing worden ook in 

onze gemeente vaste plantenvakken vervangen door 

gras. Dat zou goedkoper zijn in onderhoud. 

Onderzoek laat echter zien dat behalve de hogere 

sierwaarde die vaste planten hebben, bovendien de 

onderhoudskosten op den duur lager uitpakken. 

 

Over een periode van tien jaar bekeken, zijn de 

kosten van onderhoudsarme, vaste planten minder 

en leveren ze een grotere bijdrage aan onze 

leefomgeving. De vuistregel “Doe maar gras” kunnen 

we beter vervangen door ”Doe maar kleur”. 

 

In steeds meer gemeenten zien we initiatieven voor 

de lokale productie van eetbaar groen. Die 

initiatieven komen niet van de gemeente, maar juist 

van de inwoners zelf: betrokken bewoners, scholen, 

ZZP’ers en lokale ondernemers. D66 ziet in deze 

trend een oplossing voor de slinkende budgetten, die 

tegelijk vele maatschappelijke en educatieve 

voordelen oplevert. De gemeente moet inwoners de 

ruimte bieden zelf aan de slag te gaan met pluktuinen 

op braakliggend terrein en groenstroken. Niet alleen 

drukken pluktuinen de kosten van het beheer, 

doordat buurtbewoners zich zelf verantwoordelijk 

gaan voelen voor het onderhoud. Kinderen kunnen 

op een laagdrempelige manier kennis maken met 

gezonde alternatieven voor de kleine en lekkere trek, 

zoals fruit en noten. Pluktuinen verbeteren de 

biodiversiteit, bieden praktische natuureducatie, en 

verbeteren het aanzicht en de sfeer in een buurt. 

Daarnaast versterkt het samen bezig zijn de sociale 

binding met de buurt en de buren. 

 

 

 

Aandacht voor water 

De afwatering van de hoog gelegen Heuvelrug via het 

Weteringgebied naar de Rijn is een bepalende factor 

in ons landschap. Het is van groot belang dat de 

verdroging van de Heuvelrug in samenwerking 

tussen de gemeente, de Waterschappen, boeren en 

waterleidingbedrijven wordt tegengegaan. 

 

De Utrechtse Heuvelrug zit letterlijk op een 

waardevolle bron van kwalitatief hoogwaardig 

drinkwater dat veel meer beschikbaar zou moeten 

zijn. D66 pleit er voor om oude dorpspompen op 

historische locaties in ere te herstellen, tappunten 

aan te leggen in buitengebieden en ook bij scholen en 

sportverenigingen. De gemeente kan dat faciliteren 

door in programma’s van eisen voor publiek 

gefinancierde gebouwen op te nemen dat voorzien 

moet worden in herkenbare watertappunten die ook 

toegankelijk moeten zijn voor voorbijgangers. D66 

blijft in de komende jaren het initiatief in woord en 

met actie ondersteunen.  

 

Onderhoud van landgoederen 

Onze gemeente is van oudsher een plek waar rijke 

mensen landgoederen vestigden. Daar hebben wij de 

Stichtse Lustwarande aan te danken. D66 heeft er de 

afgelopen raadsperiode voor gezorgd dat een 

subsidiebedrag voor renovatie van landgoederen 

beschikbaar blijft. Als de vraag  komt om in het 

buitengebied selectief nieuwe landgoederen te 

stichten, zal D66 die positief kritisch bezien. Daar 

waar een nieuw landgoed een duidelijke verbetering 

van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit voor 

het grote publiek betekent, juicht D66 de komst er 

van toe. Daar waar het tot verrommeling en 

wegdrukken van de authentieke agrarische functie 

leidt, wordt het afgewezen.  

 

De vraag naar ‘wonen in het groen’ is de laatste 

decennia sterk toegenomen. Dit is ook één van de 

kernkwaliteiten van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug. Het vergroten van de mogelijkheden om 

te wonen in het groen zou dan ook een speerpunt 

moeten zijn. De ontwikkeling van een ‘nieuw 

landgoed’ is hierbij één van de mogelijkheden. Een 

dergelijk landgoed zou niet altijd uit één of enkele 

grote huizen hoeven te bestaan, maar zou ook plaats 

kunnen bieden aan een soort woongemeenschap met 

meerdere woningen voor ‘mensen met een gemiddeld 

inkomen’. Ook kunnen maatschappelijke functies, 

zoals kennisinstellingen een plek krijgen op een 

nieuw landgoed. 
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Milieu verduurzamen  

In 2012 is het milieubeleidsplan geëvalueerd dat o.a. 

voorziet in:  

 een klimaatneutrale gemeentelijke 

organisatie in 2015  

 100% duurzaam inkopen in 2015  

 een energiebesparing van 3% per jaar voor 

bestaande gebouwen en accommodaties  

 het ontwikkelen van subsidiemaatregelen 

om energiezuinig (ver)bouwen te 

bevorderen  

 bevorderen van het gebruik van de fiets en 

het openbaar vervoer  

 nieuwe utiliteitsbouw die 25% zuiniger is 

dan volgens het bouwbesluit  

 maatregelen om licht-, lucht- en 

geluidsvervuiling tegen te gaan  

 een compleet klimaatneutrale gemeente in 

2035 

 

D66 ziet erop toe dat dit plan daadwerkelijk volgens 

de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, ook bij 

financiële tegenwind. Een mooi voorbeeld hiervan is 

het amendement op initiatief van D66 dat is 

aangenomen in 2013. Hierbij is unaniem besloten 

om in te zetten op lokale, duurzame energie Dit kan 

goed door bijvoorbeeld extra zonnepanelen te 

plaatsen, samen met maatschappelijke partners zoals 

scholen en sportverenigingen. Met deze oplossing 

wordt het probleem bij de bron aangepakt en kan er 

zelfs een win-win situatie ontstaan. Door de extra 

zonnepanelen gaat de CO2 uitstoot omlaag, scholen 

en sportverenigingen kunnen een lagere 

energierekening krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samengevat: de mooiste 

gemeente van Nederland 

D66 heeft de ambitie om van onze gemeente de 

mooiste gemeente van Nederland te maken.  

 

Daarvoor zetten we in op: 

 

 inwoners meer mogelijkheden bieden 

om de openbare ruimte zelf invulling 

te geven door middel van het 

gemeentelijk ruimteloket. 

 

 deregulering om onze gemeente 

toekomstbestendig in te richten en 

betaalbaar wonen mogelijk te 

houden; dit betekent vasthouden aan 

de rode contouren, welstandsvrij 

bouwen, flexibilisering van 

bestemmingsplannen, toestaan van 

woning- en kavelsplitsing en 

verruiming van de 

kapvergunningen. 

 

 stimuleren van het fietsverkeer door 

concrete verbeteringen aan te 

brengen 

 

 faciliteren van lokale 

energieopwekking om concreet 

invulling te geven aan onze 

duurzaamheidsambities 

 

 samen met inwoners bespreken van 

verkeersknelpunten binnen dorpen 

om tot oplossingen te komen 

 

 instellen van een gemeentelijke 

wooncoach om vraag en aanbod op 

onze woningmarkt veel beter op 

elkaar af te stemmen 

 

 vasthouden aan onze 

duurzaamheidsambities voor een 

klimaatneutrale organisatie in 2015 

en een klimaatneutrale gemeente in 

2035 
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Leergierig 

en  

actief 
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> Een gezamenlijk toekomstplan 
voor basisscholen 

> Stimuleren van brede scholen 
en ‘ Integrale Kindcentra’ 

> De Stichtse Lustwarande als 
kennisas 

 

 

D66 streeft naar een gemeente met een aantrekkelijk woon-, werk- en 

leefklimaat voor jong en oud door een hoog niveau van activiteiten op 

het gebied van sport, kunst en cultuur. En als de onderwijspartij van 

Nederland staat ook in onze gemeente goed onderwijs hoog op de 

agenda. In de afgelopen jaren is er in onze gemeente veel geïnvesteerd 

in de huisvesting van scholen. En dat zetten we in de komende jaren 

voort. Ook de ontwikkeling van brede scholen met een integratie van 

peuterspeelzalen, kinderopvang en vroeg- en voorschoolse educatie. 

Een grote kans ziet D66 in de ontwikkeling van de kennis-as N225 

tussen Utrecht en Wageningen. In de ogen van D66 is cultuur een 

inspiratiebron voor iedereen waarbij wij veel meer mogelijkheden 

willen bieden voor ‘broedplaatsen’ om culturele experimenten mogelijk 

te maken.  
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 Dankzij D66 zijn in de afgelopen periode goede ervaringen opgedaan 

met de combinatiefunctionarissen (docent bewegingsonderwijs op 

school en sportclub). Hiermee gaan we de komende jaren door. 
 

Investeer in onderwijs, ieders 

toekomst  

Om goed onderwijs en goede sport- en 

cultuurvoorzieningen in onze gemeente te kunnen 

aanbieden, is structureel beleid met voldoende 

financiële middelen nodig. Met een duidelijke 

toekomstvisie en vasthoudendheid kan de kwaliteit 

van de voorzieningen over meerdere jaren naar een 

steeds hoger niveau worden gebracht. 

 

Voor D66 is onderwijs één van de speerpunten. In de 

afgelopen periode heeft onze wethouder Elisabeth 

van Oostrum veel daadkracht getoond om een grote 

slag te maken. Allereerst is er een lange termijn plan 

gemaakt voor alle 34 scholen in onze gemeente en is 

er extra geld beschikbaar gesteld om achterstallig 

onderhoud uit te voeren. Zowel bij nieuwbouw als 

renovatie is extra geld uitgetrokken voor 

duurzaamheid. Daarnaast wordt alles 

toekomstbestendig georganiseerd. Door de grote 

krimp van het aantal kinderen moet er behoorlijk 

ingedikt worden om leegstand te verminderen. En 

natuurlijk worden waar mogelijk brede scholen 

ontwikkeld.  

 

Nu, drie jaar later, staat het onderwijs er veel beter 

voor. Bartimeus (Doorn) heeft een totaal nieuwe 

school in gebruik genomen. De Regenboog 

(Amerongen) heeft inmiddels een nieuwe school en 

de Uitkijk (Amerongen) wordt gebouwd. De 

Kameleon (Doorn) heeft geld gekregen voor 

nieuwbouw. Daarnaast zijn het Coolsma 

(Driebergen), de Merseberch (Maarsbergen), de 

Hoeksteen (Leersum), de Meanderschool op het 

asielzoekerscentrum (Leersum), de Wijngaard 

(Doorn) en de Vuurvogel (Driebergen) grondig 

gerenoveerd (de laatste zelfs met zonnepanelen). 

Binnenkort worden de Schakel (Leersum), de Sprong 

(Maarsbergen), de Gisbertus Voetius (Doorn) en de 

Uilenburcht (Driebergen) gerenoveerd.  

 

Het SGM (Maarsbergen) heeft een totale vleugel 

gerenoveerd en twee nieuwe gymzalen in gebruik 

genomen. Beukenrode (Doorn) heeft een uitbreiding 

gehad en Schoonoord (Doorn) wordt momenteel 

uitgebreid en gerenoveerd. De nieuwbouw/renovatie 

van het Revius staat inmiddels in de steigers. Tot slot 

zijn er plannen om diverse scholen onder een dak te 

huisvesten zoals in Doorn Noord (drie basisscholen), 

in Maarn (twee basisscholen), in Leersum ( twee 

basisscholen) en in Driebergen Zuid (een school uit 

Driebergen en een uit Doorn) en in Driebergen 

Noord (twee basisscholen). Bovendien zijn alle 

scholen gecontroleerd op asbest en is al het asbest 

dat risico kan vormen verwijderd. Daarnaast heeft er 

afgelopen jaar, na een zorgvuldig 

voorbereidingstraject, een integratie plaatsgevonden 

van peuterspeelzalen, kinderopvang en voorschoolse 

educatie en soms ook met het onderwijs.  

Kortom: de onderwijshuisvesting is afgelopen 

periode enorm verbeterd en toekomstbestendig 

gemaakt, de kinderen zitten weer in frisse gebouwen 

en de plannen van het kabinet om de 

onderwijshuisvesting aan de scholen over te dragen 

kunnen straks goed worden uitgevoerd. 

Na een zorgvuldig voorbereidingstraject zijn ook de 

peuterspeelzalen, kinderopvang en vroeg- en 

voorschoolse educatie geïntegreerd wat uitstekend 

past in de visie van D66 op brede scholen. Deze 

ontwikkeling zal in de komende jaren verder 

doorgezet zal worden.  

 

Voor werkende ouders is voldoende beschikbaarheid 

van kwalitatief goede, betaalbare kinderopvang en 

van buitenschoolse opvangmogelijkheden in alle 

dorpen van onze gemeente een belangrijk punt van 

zorg. D66 zal alle betrokken scholen en organisaties 

hierop aanspreken en initiatieven ondersteunen die 

daaraan bijdragen.  

 

Samen met Heuvelrug Sport Initiatief (HSI) is de 

Sportnota succesvol uitgevoerd waardoor bijna alle 

verenigingen de beschikking hebben over moderne 

accommodaties. In de afgelopen jaren zijn ook 

diverse kunstgrasvelden aangelegd en zijn de regels 

voor de sportverenigingen geharmoniseerd. D66 wil 

graag een volgende stap zetten, in nauwe 

samenwerking met de sportverenigingen, door 

bijvoorbeeld meer kansen te bieden voor 

‘ondernemerschap’ en door bijvoorbeeld het 

onderhoud van  de sportvelden aan verenigingen 

over te dragen 
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Waar wil D66 de komende periode naar toe? 

 

De overdracht van kennis, vaardigheden en culturele 

verworvenheden is het aangewezen middel om de 

eigen kracht van mensen tot wasdom te laten komen.  

 

D66 vindt dat onderwijs in onze samenleving meer 

aandacht moet krijgen door er verder echt in te 

investeren. D66 is dé onderwijspartij en we vinden 

dat onze kinderen de kwaliteit van onderwijs dienen 

te krijgen die ze verdienen. Zij vormen de toekomst 

van ons land en onze gemeente. D66 vindt dat onze 

gemeente ook in de komende jaren in nauwe 

samenwerking met de diverse scholen in de dorpen 

actief moet zoeken naar mogelijkheden om de 

kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Hierover 

moeten structurele afspraken gemaakt worden. Dat 

gaat dan niet alleen over de huisvesting van scholen, 

maar ook over de inzet van conciërges, over 

voorlichting op het gebied van homoseksualiteit, over 

voorlichting op het gebied van verkeersveiligheid. 

 

Ook in de komende periode blijft D66 de verkiezing 

van de conciërge van het jaar organiseren omdat we 

aandacht willen voor deze belangrijke positie. D66 

wil namelijk veilige en schone scholen voor iedereen, 

en hierin speelt de conciërge een belangrijke rol. 

Samen met de Biga wil D66 onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om meer conciërges op scholen 

in te zetten. 

 

In de visie van D66 is sport en bewegen een integraal 

onderdeel van het leven. Het gemeentelijke beleid 

moet onze inwoners verleiden tot meer bewegen en 

sporten, waarbij de gemeente een spil is in de 

bestaande netwerken. De ‘sportinfrastructuur’ is zeer 

goed op orde, maar sommige verenigingen kampen 

met een teruglopend aantal leden en vrijwilligers. In 

nauwe samenwerking met HSI kan de gemeente 

sportverenigingen bijstaan om ook in de komende 

decennia hun belangrijke rol in de samenleving te 

blijven spelen. 

 

In de ogen van D66 is cultuur een inspiratiebron 

voor iedereen, geen ‘hobby‘ of luxegoed voor enkelen. 

Kunst, cultuur en erfgoed kunnen verbinden en 

onderscheiden. Wij vinden een sterke culturele en 

creatieve sector een essentiële voorwaarde voor een 

open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. 

Veel organisaties in het werkveld hebben bij de start 

van de nieuwe Cultuurnota 2013 aangegeven dat zij 

medewerking van de gemeente nodig hebben.  

 

D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor de 

gemeentelijke overheid om onder andere het 

cultureel ondernemerschap te versterken en om door 

middel van ‘broedplaatsen’ ook nieuwe experimenten 

een kans te geven. Daarnaast is er veel behoefte aan 

meer afstemming tussen de vele fantastische 

initiatieven in de verschillende dorpen waar de 

gemeente een platform voor zou kunnen bieden. 

Concrete standpunten en voorstellen 

 

Een gezamenlijk toekomstplan 

voor basisscholen 

Onze kinderen in onze gemeente verdienen de beste 

kansen om talenten te ontwikkelen en ambities te 

realiseren. Het basisonderwijs is daarvoor de 

grondslag. Voor D66 staat de kwaliteit van onderwijs 

boven alles. Het belang van het jonge kind staat 

voorop. Dat kind is gebaat bij een goede basisschool, 

die in continuïteit kwaliteit en maatwerk kan 

waarborgen. 

 

Onderwijsbeleid wordt vooral in Den Haag gemaakt, 

maar ook op lokaal niveau kunnen we wel degelijk 

veel doen. D66 wil dat de gemeente zich proactief 

opstelt naar schoolbesturen, directies en ouders om 

de kwaliteit in het basisonderwijs waar mogelijk te 

verbeteren. 

 

Het onderwijs staat nooit stil. Methodieken en visies 

komen, gaan en komen weer terug in een nieuwe 

jasje. En ook het aantal leerlingen verandert. De 

basisscholen in onze gemeente zien de 

leerlingenaantallen in de komende jaren verder 

dalen. Dat vraagt om nieuwe en creatieve 

oplossingen, soms per dorp, soms over de dorpen 

heen. D66 wil dat gemeente, besturen en scholen 

gezamenlijk proactief aan de slag blijven om de 

kwaliteit van het basisonderwijs, ondanks de dalende 

leerlingenaantallen en daarmee dalende budgetten, 

te waarborgen. De LEA (Lokale Educatieve Agenda) 

is een vooruitgang, maar kan beter en per dorp 

georganiseerd worden.  

 

D66 wil met de besturen en scholen op de Utrechtse 

Heuvelrug een gezamenlijk toekomstplan van het 

onderwijs per dorp opstellen. Voorwaarde daarbij is 

dat besturen en scholen over de eigen schaduw heen 

stappen door open te staan voor nieuwe verbanden. 

Samenwerking tussen instellingen wordt de norm, in 

welke vorm dan ook. Fusies tussen scholen en 

wijzigingen in identiteit van een school mogen niet 

op voorhand worden geschuwd als het er om gaat 

teruggang in de kwaliteit van het onderwijs tegen te 

gaan. Een minimale omvang moet de draagkracht 

voor kwalitatief goed onderwijs waarborgen. Een 

dergelijke school is ook voor een leerkracht – een 

belangrijke randvoorwaarde voor goed onderwijs – 

aantrekkelijk om bij te werken. 
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Stimuleren van brede scholen 

en ‘ Integrale Kindcentra’ 

D66 wil dat onze gemeente anticipeert op de 

toekomst door bij nieuwbouw te kiezen voor brede 

scholen. In een brede school kunnen meerdere 

scholen onder één dak worden gebracht. Kinderen 

krijgen een totaalpakket aan 

ontwikkelingsmogelijkheden. Naast het reguliere 

onderwijs biedt een brede school ook kinderopvang, 

voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport 

en cultuur. 

 

Organisaties die werken met kinderen moeten zoveel 

mogelijk op de plaats waar kinderen een groot deel 

van hun tijd doorbrengen, worden gepositioneerd. 

Scholen zijn daarvoor de aangewezen plaats en door 

de dalende kinderaantallen ontstaat er binnen 

scholen waarschijnlijk ook ruimte voor aanverwante 

activiteiten. Op die manier kunnen clusters ontstaan 

van voorzieningen die de kinderen kennen, kunnen 

volgen en kunnen behandelen. Ouders hoeven 

daarvoor niet op zoek te gaan maar kunnen worden 

verwezen naar de volgende deur. 

De school is vaak het middelpunt in een buurt en 

D66 wil dat de scholen ook buiten schooltijden veel 

beter beschikbaar zijn voor publieke buurt- en 

ontmoetingsfuncties. Daarnaast wil D66 de 

schoolpleinen ook veel beter benutten als 

buurtspeelplaatsen. 

 

Goede afstemming voor 

passend onderwijs 

Jongeren die een speciale leeromgeving nodig 

hebben om het maximale uit hun talenten te halen, 

moeten hiervoor optimale mogelijkheden krijgen. In 

de komende jaren gaat er veel veranderen in het 

passend onderwijs (tegelijk met de veranderingen in 

de jeugdzorg). Als onderdeel van de grote 

decentralisatieoperatie verschuiven regietaken naar 

de gemeente. 

 

Het vergt een hele omslag voor de gemeente om deze 

taken op zich te nemen. Er moeten nieuwe 

verbindingen worden gelegd tussen onderwijs en 

(jeugd)zorg. D66 wil dat onze gemeente zorgvuldige 

uitvoering van deze nieuwe taken grote prioriteit 

geeft. Intensieve samenwerking, elkaars taal leren 

spreken en deskundige ambtenaren zijn hierbij 

essentieel. 

 

Gezien de samenhang van beide zorggebieden wil 

D66 de stelselwijziging Passend Onderwijs en de 

decentralisatie Jeugdzorg zoveel mogelijk op elkaar 

afstemmen om zo kwaliteit, maatwerk en 

samenwerking tussen de gemeente en de 

schoolbesturen te stimuleren. 

De Stichtse Lustwarande als 

kennisas 

De Stichtse Lustwarande is een lange reeks van 

buitenplaatsen en landgoederen langs de 

zuidwestelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug. Het 

is een interessant vestigingsgebied voor 

kennisinstituten in brede zin, variërend van (private) 

beroepsopleidingen, conferentieoorden en 

adviesorganisaties tot onderzoeksinstellingen. 

 

Op dit moment zijn er al diverse kennisinstituten, 

zoals IVA en de Hogeschool voor Modemanagement, 

langs de kennis-as, de N225, gevestigd, maar D66 

vindt dat de gemeente zich in de komende periode 

moet inzetten om meer kennisinstituten aan te 

trekken. Door de gunstige omstandigheden zorgt 

deze kennis-as N225 voor een uniek 

vestigingsklimaat. Kennisinstituten trekken mensen 

aan die op zoek gaan naar passende woonruimte, die 

consumeren en recreëren. Kortom, mensen die 

zorgen voor levendigheid. 

 

Combinatiefunctionaris 

Het succes van de combinatiefuncties (een docent 

bewegingsonderwijs werkt zowel op een basisschool 

als op een sportclub) is voor D66 één van de 

belangrijke winstpunten in de afgelopen tijd. Op 

voorspraak van D66 is in 2011 begonnen met een 

pilot voor de duur van 2 jaar. Het is een zeer geslaagd 

voorbeeld van co-productie. Vertrouwen hebben en 

zaken durven los te laten als overheid. D66 is een 

groot voorstander van het verder uitbreiden van het 

aantal combinatiefunctionarissen in de komende 

periode. 

 

D66 ziet sport als middel voor een sociale en gezonde 

gemeente, integratie met deze beleidsvelden is dan 

ook vanzelfsprekend. Sport is niet alleen een middel 

om toekomstige gezondheidsproblemen, zoals 

overgewicht en obesitas te voorkomen, maar zorgt 

ook voor sociale participatie. Het positieve effect van 

investeren in een combinatiefunctionaris zal op lange 

termijn zeker blijken. 

 

Efficiënt gebruik van 

sportaccommodaties 

D66 wil dat er voldoende en goed uitgeruste 

sportaccommodaties zijn voor verenigingen en 

scholen. Dat er een goed vestigingsklimaat is  voor 

commerciële sportaanbieders en dat er bijvoorbeeld  

goede hardloop- en fietsroutes komen voor mensen 

die ongeorganiseerd sporten.  
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Daarbij wil D66 dat gemeente en sportaanbieders 

samenwerken met een open blik naar de toekomst. 

D66 vindt dat er een plan moet komen waarbij al het 

vastgoed dat door de lokale- en Rijksoverheid is 

gefinancierd (sport, onderwijs en zorg en welzijn) 

effectiever wordt gebruikt. Dus geen scholen meer 

die ’s avonds leegstaan en sportkantines die overdag 

niet gebruikt worden. In dit plan dienen creatievere 

oplossingen te worden gezocht voor de fiscale 

hobbels en de concurrentie met de horeca. 

 

Cultuurhuizen 

Door alle landelijke bezuinigingen dreigt cultuur 

steeds meer onder druk te komen. D66 vindt dat 

onze gemeente een culturele ‘basisinfrastructuur’ 

moet garanderen voor in de eerste plaats lokale 

verenigingen en initiatieven. De basisinfrastructuur 

moet voor ieder dorp voorzien in een bibliotheek en 

een ontmoetings- en trefpunt voor culturele 

activiteiten. D66 is kritisch op het functioneren van 

onze cultuurhuizen, zowel functioneel als financieel. 

In Doorn onderschrijft D66 de ingezette actie om de 

vrijgekomen ruimte in de centrale hal op te vullen 

met publieksbalies en daarmee de vrijkomende 

ruimte van de Gemeentewinkel en de ruimte van De 

Cantina commercieel te verhuren. Hierbij dient het 

open karakter van het cultuurhuis behouden te 

blijven.  

 

De Twee Marken in Maarn is een belangrijk trefpunt 

voor de inwoners maar is dringend aan vernieuwing 

toe is. D66 wil dat in de komende periode realiseren. 

D66 ondersteunt het initiatief van De Binder Bindt 

om van het Sport- en Cultuurcentrum De Binder in 

Leersum weer een bruisend dorpshuis te maken. 

 

Tenslotte is D66 enthousiast over de overgang van 

De Buurthucht naar de inwoners. Zij kunnen in de 

komende jaren deze locatie verder uitbouwen tot het 

gemeenschapshuis van Overberg. Ook dit is weer een 

mooi voorbeeld van de ‘doe-het-samen’-

maatschappij waarbij in dit geval inwoners veel meer 

zeggenschap en invloed hebben op hun eigen 

voorziening. 

 

Broedplaatsen 

Cultuur heeft ook economische waarde. Een 

bloeiende culturele sector is een reden om in onze 

gemeente te willen wonen en maakt onze gemeente 

op die manier aantrekkelijk. Op het gebied van 

cultureel ondernemerschap kan de gemeente 

ondersteunen door startsubsidies te geven, door het 

beschikbaar stellen van locaties, ‘broedplaatsen’, en 

door te ondersteunen met kennis en menskracht. In 

verschillende gemeenten bleken ‘broedplaatsen’ een 

stimulans te zijn voor diverse creatieve 

ontwikkelingen en nieuwe verbanden. 

Schrijver van het Jaar 

Tot slot ontplooit D66 ook zelf culturele initiatieven. 

D66 Utrechtse Heuvelrug is in 2013 in samenwerking 

met Regiobibliotheek Z-O-U-T gestart met de 

jaarlijkse verkiezing van de Heuvelrug Schrijver van 

het Jaar. Zo willen we meer bekendheid geven aan de 

vele schrijvers die onze gemeente rijk is.  

 

In de komende periode willen wij in overleg met de 

scholen onderzoeken of er ook binnen het onderwijs 

aandacht kan worden besteed aan lokale schrijvers in 

het bijzonder, maar bijvoorbeeld ook aan lokale 

musici en cultuuronderwijs in het algemeen. 

 

Samengevat: de mooiste 

gemeente van Nederland 

D66 heeft de ambitie om van onze gemeente de 

mooiste gemeente van Nederland te maken. 

Daarvoor zetten we in op: 

 

 een minimale omvang van scholen 

om de draagkracht voor kwalitatief 

goed onderwijs te garanderen, ook 

als de consequentie daarvan is dat 

scholen samen onder een dak verder 

moeten gaan 

 

 een goede afstemming van de 

stelselwijziging van het Passend 

Onderwijs op de decentralisatie van 

de Jeugdzorg  

 

 nog meer uitbuiten van de 

mogelijkheden die onze centrale 

ligging op de kennis-as tussen 

Utrecht en Wageningen biedt 

 

 intensief benutten van de onderwijs- 

en sportaccommodaties die door de 

overheid gefinancierd worden 

 

 garanderen van een 

basisinfrastructuur voor de cultuur 

en ondersteuning van initiatieven 

van burgers, via bijvoorbeeld 

broedplaatsen 
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solidair 
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> Preventief werken, sociaal 
netwerk en laagdrempelige 
hulp 

> Nieuwe vormen van 
samenwerking 

> Verbinding van de ‘transities’ 
 

 

D66 staat voor een gemeente die zorgzaam is voor haar inwoners die 

ondersteuning nodig hebben en dat zelf niet kunnen regelen (met het 

oog op de diverse decentralisaties op het gebied van de Jeugdzorg, 

participatie en langdurige zorg). Een gemeente die uitgaat van de 

autonomie van het individu en het gezin en die inzet op de versterking 

van de kracht van het gezin. D66 wil dat er mogelijkheden zijn voor 

mensen om hun autonomie te behouden en we zetten in om het 

vermogen van jong en oud te versterken om elkaar tijdig te helpen 

binnen het sociale netwerk.  

 

Maar niet iedereen heeft op dit moment die gewenste eigen kracht en 

daarom dient de gemeente een goed beeld te hebben van ook die 

mensen die ondersteuning en zorg niet zelf zoeken of zelfs mijden.  
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 Uitgangspunt moet volgens D66 zijn dat iedere inwoner de 

mogelijkheid heeft om een hulpvraag met de gemeente te bespreken en 

samen te zoeken naar oplossingen  
 

Iedereen doet mee.  

We zijn in 2009 begonnen om de zorg kleinschalig te 

organiseren door bij de aanbestedingen extra 

aandacht te geven aan lokale samenwerking met 

vaste teams. Voorheen was de Utrechtse Heuvelrug 

ingedeeld in vijf zelfstandige gemeenten met een 

eigen zorgnetwerk. Dat zie je terug; het krachtenveld 

in elk dorp is anders en de zorg is anders geregeld. 

D66 koestert die verschillen. Het is mooi om te zien 

dat inwoners en organisaties samen de dorpen op 

hun eigen manier prettig leefbaar houden. Ook zijn 

er initiatieven waardoor inwoners met een andere 

culturele achtergrond gemakkelijker kunnen 

meedoen: honderd allochtone vrouwen zijn gaan 

sporten en organiseren zelf activiteiten zoals 

huiswerkbegeleiding. 

 

Er wordt gewerkt met een geïntegreerd loket op 

dorpsniveau. Daarnaast is een start gemaakt met de 

implementatie van de woonservicegebieden. Dat 

biedt voor de decentralisaties al een goede basis. De 

kracht van de samenleving is toegenomen en de basis 

is op orde.  

 

De rol van D66 in deze ontwikkeling is geweest dat 

wij hebben gezorgd voor: 

 het versterken van initiatieven van inwoners 

 het versterken van de Eigen Kracht van 

inwoners 

 dorpsgericht werken 

 het stimuleren van co-creatie en co-

productie 

 

D66 heeft ingezet op het in de hand houden van de 

risico’s in de zorg: problemen rond vastgoed, de 

relatief grote hoeveelheid Wajongers en een grote 

hoeveelheid jongeren in Jeugdzorginstellingen. D66 

heeft zich ervoor ingezet om de risico’s te beheersen 

door te investeren in preventie en door aan te 

besteden op dorpsniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar wil D66 de komende periode naar toe? 

 

De gemeente staat voor grote uitdagingen. Allereerst 

zijn er de decentralisaties, de zogenaamde 

‘transities’, die de verantwoordelijkheid van de 

gemeente enorm uitbreiden: 

1. jeugdzorg 

2. begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo met 

daarbij het scheiden van wonen en zorg 

3. de Participatiewet  

4. de invoering van Passend Onderwijs  

 

Daarnaast groeit de groep met een zorgvraag door de 

vergrijzing in de gemeente Utrechtse Heuvelrug nog 

hard. Tot slot heeft de rijksoverheid bij deze 

decentralisaties bezuinigingen aangekondigd. 

Daardoor moeten de gemeenten zowel hun reeds 

bestaande taken als de nieuwe met veel minder geld 

dan voorheen uitvoeren. 

 

Deze uitdagingen wil D66 aangaan, waarbij ook de 

goede naam die de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

heeft in de dienstverlening in het sociale domein 

behouden en zo mogelijk verbeterd moet worden. 

Een ambitieus, maar ook realistisch streven. 

 

D66 streeft naar een omgeving waar we omzien naar 

elkaar, zonder de zelfstandigheid en eigen kracht van 

mensen teniet te doen. We streven juist naar het 

versterken van die eigen kracht. We krijgen door de 

decentralisaties meer inwoners onder onze hoede die 

met vragen zitten, of waarvan de omgeving (ouders, 

kinderen, familie, vrienden) vragen heeft.  

 

Het uitgangspunt van D66 is de autonomie van het 

individu en het gezin. Dat houdt in dat de eigen 

kracht om eventuele problemen op te lossen wordt 

aangesproken en waar nodig wordt vergroot. Het zelf 

eigenaar zijn van het dossier dat bijvoorbeeld 

zorginstellingen maken, vergroot die autonomie; 

daarom is D66 daar voorstander van.  

 

We ondersteunen het ‘inclusieve denken’, zoals door 

het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een 

beperking wordt bepleit. Dat betekent dat iedereen 

mee kan doen in de maatschappij, dus ook mensen 

met een beperking of een chronische ziekte.  
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Preventief werken, sociaal 

netwerk en laagdrempelige 

hulp 

Het is van belang dat problemen zo veel mogelijk 

voorkomen worden én dat escalatie van problemen 

voorkomen wordt. Dat betekent klein zoeken: in de 

wijken en op scholen. Daar kennen mensen elkaar en 

weten ze wat er speelt. D66 zet zich in voor de ‘civil 

society’ waarin mensen elkaar als van nature 

ondersteunen. Dat doen ze als er sprake is (op 

wijkniveau en binnen scholen) van stevige sociale 

verbanden. Deze informele zorg wordt steeds 

belangrijker. Dat betekent niet alleen uitgaan van de 

individuele kracht van mensen om zo veel mogelijk 

hun problemen zelf op te lossen, maar ook het 

inzetten van de individuele kracht van mensen voor 

het ondersteunen van buurtgenoten, clubgenoten, 

buren. Hierbij is een betere afstemming van het 

aanbod van vrijwilligers op de vraag noodzakelijk.  

 

Zeker waar het zorg voor kinderen en gezinnen 

betreft is ondersteuning van groot belang om erger te 

voorkomen. En dat doen we niet door kinderen uit 

huis te halen, maar juist door ervoor te zorgen dat 

het gezin en eventueel de leerkrachten ondersteund 

worden in hun omgang met het kind. De gemeente 

moet er voor zorgen dat de ondersteuning, hulp en 

zorg aan jeugdigen, gezinnen en mede-opvoeders 

integraal en op laagdrempelige wijze wordt 

aangeboden. Door vroegtijdige signalering en 

ondersteuning kan de formele en zwaardere 

jeugdzorg zo veel mogelijk vermeden worden. Maar 

soms is (tijdelijk) specialistische jeugdzorg toch 

noodzakelijk. Daarom zet D66 zich in om in elk geval 

een deel van de vestigingen van de jeugdzorglocaties 

in de buurt te handhaven. 

 

Het wordt steeds lastiger om goede zorg te bieden 

aan  inwoners die niet zelfredzaam zijn. De 

vergrijzing, een toenemend aantal taken en een 

kleiner budget vanuit het Rijk vragen om creatieve 

oplossingen. Het sociale netwerk rond die personen 

of gezinnen, eventueel aangevuld met professionele 

begeleiders is essentieel. Dat betekent meer 

maatwerk, anticiperen op de steeds groter wordende 

groep dementerenden en bevorderen van de 

zelfredzaamheid van ouderen. D66 is bijvoorbeeld 

voorstander van het vroegtijdig aanpassen van 

woningen, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven 

wonen. 

 

 

 

 

Nieuwe vormen van 

samenwerking 

Woonservicegebieden zijn bedoeld om alle inwoners 

de kans te geven om zo lang mogelijk zelfstandig te 

kunnen blijven wonen. Ze leggen de verbinding 

tussen de ‘formele’ en ‘informele zorg’ op het niveau 

van de straat, de wijk of het dorp. De menselijke 

maat is bepalend. De gemeente brengt de 

verschillende partijen in een dorp bij elkaar en zorgt  

voor een goede afstemming. De woonservicegebieden 

hebben in de afgelopen periode een goede start 

gemaakt. Elkaar kennen als zorgaanbieder, kerk, 

welzijnsorganisatie heeft ertoe geleid dat er beter 

wordt samengewerkt en er allerlei mooie initiatieven 

zijn ontstaan in het sociale domein (zie ook de film 

van onze wethouder Elisabeth van Oostrum op 

http://utrechtseheuvelrug.d66.nl/publicaties/transf

ormatie-sociale-domein-samen-voor-elkaar/).  

De beginselen ‘één gezin, één plan’ en eigen kracht 

zijn alleen mogelijk als aan de voorwaarden van 

elkaar kennen en samenwerken is voldaan.  

 

Ook bij de toekomstige nieuwe taken kiest D66 voor 

kleinschalig, dichtbij en oplossingen op maat. De 

inwoner moet dichtbij advies krijgen voor 

oplossingen in zijn directe omgeving en zorg in de 

buurt. Er zijn al initiatieven gestart om nieuwe 

vormen van zorg te organiseren. D66 wil de  

komende jaren doorgaan op de ingeslagen weg van 

verbinden van organisaties en het ontwikkelen van 

(nieuwe) verbanden/arrangementen. Mantelzorgers 

zijn zeer belangrijk en kunnen zelf ook hulpvrager 

zijn. De gemeente zorgt ervoor dat ook zij 

ondersteund worden door bijvoorbeeld vrijwilligers, 

het bieden van respijtzorg en eventueel door 

professionals. 

 

D66 wil dat werkers van de zorg- en 

welzijnsorganisaties ook over de grenzen van hun 

eigen organisatie kunnen kijken en dat de 

ondersteuning plaatsvindt vanuit het perspectief van 

de hulpvrager en niet vanuit de ‘producten’ van de 

organisatie. 

 

D66 vindt dat het PGB in onze gemeente moet 

blijven. Veel inwoners kiezen er voor zelf keuzes te 

maken en zijn daar prima toe in staat. Daarin past 

ook het bevorderen van het oprichten van zorg-

coöperaties in woonservicegebieden. Hierbij komt 

het initiatief van de mensen zelf in plaats van van de 

zorgaanbieders.  

 

 

 

 

http://utrechtseheuvelrug.d66.nl/publicaties/transformatie-sociale-domein-samen-voor-elkaar/
http://utrechtseheuvelrug.d66.nl/publicaties/transformatie-sociale-domein-samen-voor-elkaar/
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Regionaal versus lokaal 

De uitvoering van de Participatiewet vindt vooral 

regionaal plaats en niet lokaal. Die verhouding moet 

omgedraaid worden volgens D66. Een groter deel 

van het re-integratie budget moet aan lokale 

projecten ten goede komen. Alleen de zwaardere 

jeugdzorg die voor een kleine groep jeugdigen nodig 

is, moet bovenlokaal georganiseerd worden.  

 

Minimabeleid 

Veel mensen zorgen ook met een minimaal inkomen 

voor zichzelf. Maar schrijnende gevallen moeten de 

weg naar het Minimaloket wel kunnen vinden. D66 

vindt goede voorlichting van groot belang maar 

respecteert tegelijkertijd de keuze van mensen om 

hun problemen zelf en met hulp uit het eigen sociale 

netwerk op te lossen. Initiatieven uit de samenleving 

zoals de 1 euro winkel, de charitas, de voedselbank en 

de zorgoutlet zal D66 waar nodig faciliteren. Zij 

vormen een waardevolle aanvulling op het 

gemeentelijk beleid.  

 

D66 wil bijstandsgerechtigden verplichten 

vrijwilligerswerk te doen. Een ‘tegenprestatie naar 

vermogen’ onder het motto: “Je mag alles doen 

behalve niks”. D66 gelooft dat het goed is, zowel voor 

de bijstandsgerechtigde als voor de maatschappij, dat 

we een beroep doen op ieders capaciteiten. Korting 

op de uitkering bij weigering is voor D66 in sommige 

situaties bespreekbaar. Projecten in andere 

gemeenten leren ons dat door deze aanpak mensen 

weer een dagritme krijgen, zich nuttig en 

gewaardeerd voelen en er meer interactie is in de 

buurt waar men woont. D66 wil dat de gemeente dit 

zelf coördineert en er niet de vrijwilligerscentrales 

mee belast. 

 

Ontzorgen van ondernemers 

Wanneer wij mensen met een lange afstand tot de 

arbeidsmarkt begeleiden dan is het van belang dat 

werkgevers ontzorgd worden. Dus gevrijwaard van 

ziekterisico’s, loonbeslagen en paniek over late 

betaling van salaris. Voor werkgever en werknemer 

moet een goede overgangsperiode georganiseerd 

worden. 

 

Voedselbank 

Het ondersteunen van de voedselbank is volgens D66 

van belang voor het ondersteunen van de meest 

behoeftige inwoners van onze gemeente. De 

voedselbank kent in onze gemeente een groeiend 

aantal klanten door de huidige recessie. Vanuit de 

locaties in Doorn en Leersum worden ongeveer 

veertig huishoudens ondersteund.  

 

Verbinding van de ‘transities’ 

Om het mogelijk te maken dat er per gezin ook 

daadwerkelijk maar één plan en één regisseur komt, 

wil D66 dat de “transities” op elkaar aansluiten. Het 

Centrum voor Jeugd en Gezin, het Wmo-loket, de 

WZW-loketten, de aanspreekpunten van de 

verschillende organisaties staan in de visie van D66 

met elkaar in verbinding. Zo kan er op het gebied van 

jeugd een plan worden gemaakt voor een gezin dat 

rekening houdt met andere problemen die er in een 

gezin aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld 

schuldhulpverlening, toeleiding naar werk, 

psychische belasting van de ouders). Voor deze 

coördinatie per gezin is de gemeente 

verantwoordelijk. 

 

Samengevat: de mooiste 

gemeente van Nederland 

D66 heeft de ambitie om van onze gemeente de 

mooiste gemeente van Nederland te maken. 

Daarvoor zetten we in op: 

 

 mensen in staat stellen hun 

autonomie te behouden 

 

 het vermogen van jong en oud om 

elkaar tijdig te helpen binnen het 

sociale netwerk 

 

 ook goed in beeld hebben welke 

mensen die ondersteuning en zorg 

niet zelf zoeken of zelfs mijden 

 

 de mogelijkheid voor iedere inwoner 

met een hulpvraag om bij de 

gemeente terecht te kunnen, om deze 

te bespreken en samen te zoeken 

naar oplossingen 
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Ondernemend 

en  

innoverend 
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> Een groene economie 

> Duurzaam ondernemen 

> ZZP’ers 
 

 

D66 zet zich ook in de komende jaren in voor een gemeente met een 

goed en duurzaam ondernemersklimaat dat alle nieuwe ontwikkelingen 

en uitdagingen kan volgen. Een gemeente die de groene economie 

stimuleert en de kroonjuwelen van onze gemeente beter benut. We 

zetten in op de verdere ontwikkeling van de kennis-as N225 met nieuwe 

kennisinstituten langs deze as van Utrecht naar Wageningen. Maar ook 

een kennisloket duurzaamheid om duurzaam ondernemen, samen met 

de ondernemers, te blijven versterken. D66 maakt zich zorgen over de 

toekomst van het voorzieningenniveau en winkelbestand in de dorpen. 

Onze gemeente dient samen met de betrokken ondernemers per dorp 

tot een actieplan te komen om naast het voorzieningenniveau ook de 

lokale werkgelegenheid te behouden. Intensievere communicatie is de 

belangrijkste voorwaarde om het ondernemersklimaat te versterken.  
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Door het omvormen van de toeristenbelasting krijgen de ondernemers 

in deze sector veel meer mogelijkheden om zelf invulling te geven aan 

hun wensen. 

Innoveer het 

ondernemersklimaat 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug beschikt over een 

groot aantal kroonjuwelen die onze gemeente voor 

ondernemers bijzonder maken. De centrale ligging in 

het land levert een goede bereikbaarheid op per 

openbaar vervoer en auto. Kennis en innovatie 

vinden een goede plek in het ruime aanbod van 

hoogwaardig onderwijs. Rust en ruimte vormen een 

ideale plek voor zingeving en reflectie. Ondernemen 

in crisistijd vraagt om steun van een gemeente die 

procedures soepel laat verlopen en die de lasten 

binnen de perken houdt.  

D66 heeft zich de afgelopen jaren flink ingespannen 

om het ondernemersklimaat in onze gemeente te 

versterken.  

 Mede dankzij D66 is het aantal uren van de 

bedrijfscontactfunctionaris stevig 

uitgebreid. D66 vindt de centrale spilfunctie 

van de bedrijfscontactfunctionaris van groot 

belang als aanspreekpunt voor 

ondernemers.  

 De afgelopen raadsperiode is de uitbreiding 

van bedrijventerreinen in onze gemeente 

mede dankzij D66 mogelijk gemaakt. Eén 

van de redenen hiervoor is dat wij de 

uitplaatsing van overlast veroorzakende 

bedrijven in de dorpen naar een 

bedrijventerrein nabij de A12 belangrijk 

vinden, juist ook om ruimte te blijven 

bieden aan deze ondernemers.  

 D66 heeft het initiatief genomen om de 

zondagsopenstelling voor winkels mogelijk 

te maken. Veel inwoners zijn net als D66 blij 

met het experiment van 2013. Volgens D66 

biedt de mogelijkheid om op zondag open te 

gaan winkeliers een extra kans in deze 

lastige, economische tijden. Winkeliers 

geven aan dat er omzet ‘weglekt’ doordat in 

gemeenten in de omgeving de winkels wel 

open zijn. Nu kunnen ze er zelf voor kiezen 

om wel of niet open te gaan. 

 D66 heeft het College in 2013 opgeroepen 

intensief te overleggen over de kansen en 

bedreigingen voor de lokale 

werkgelegenheid en het 

voorzieningenniveau. D66 maakt zich 

zorgen over de toekomst van het 

voorzieningenniveau en winkelbestand in 

de dorpen. We willen dat onze gemeente 

actief meewerkt aan behoud en waar 

mogelijk juist versterking van onder andere 

de detailhandel. 

Waar wil D66 de komende periode naar toe? 

 

De crisis gaat weer voorbij, maar de wereld van 

vroeger keert niet meer terug. Er treden 

fundamentele veranderingen op in 

consumentengedrag, in de communicatie tussen 

inwoners, in de samenwerking tussen bedrijven en 

instellingen, in sociale structuren en in de zorg voor 

elkaar. Al die veranderingen zijn van invloed op 

ondernemers. D66 wil voor de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug een goed en duurzaam 

ondernemersklimaat dat deze ontwikkelingen kan 

volgen. D66 stimuleert de groene economie en wil de 

kroonjuwelen van onze gemeente beter benutten. 

D66 houdt rekening met de visie van ondernemers 

zelf zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het 10-

puntenplan van Zakelijk Heuvelrug.  

 

Een groene economie 

De bijzondere eigenschappen van onze gemeente 

worden niet ten volle benut. Economie en groen 

kunnen niet zonder elkaar. Met behoud van de 

natuurwaarde als één van de kroonjuwelen kan de 

economische waarde van het groen beter benut 

worden. Niet alleen toerisme en recreatie moeten 

versterkt worden, maar ook de benutting van de 

groene kracht van het gebied voor de zakelijke 

dienstverlening moet omhoog. Denk aan de 

aantrekkelijkheid van de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug voor onderwijsinstellingen langs de 

‘kennis-as’ tussen de Uithof en Wageningen. 

Conferentiecentra die spin-off bieden voor de lokale 

middenstand. Innovatie door duurzame 

ondernemers die in onze gemeente de juiste 

inspiratie vinden. Een economisch levendig gebied 

dat de toekomst aan kan, combineert natuur, 

bedrijvigheid, betaalbare woningbouw en veiligheid. 

D66 wil die vier elementen in elkaar laten grijpen om 

een verdere opwaartse spiraal te realiseren. Zo 

realiseren we de mooiste gemeente van Nederland. 
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 Lokaal ondernemen 

Binnen onze gemeente kunnen de winkelgebieden in 

de dorpen zich nadrukkelijker profileren en 

onderscheiden. Daarmee creëren we 

ontmoetingsplekken waar de lokale economie bruist. 

D66 wil dat de gemeente via deregulering een snelle 

verandering van winkelprofiel mogelijk maakt. 

Duidelijke contouren bieden ruimte voor 

herstructurering van winkelgebieden en 

bedrijventerreinen. Nu de stimulering van 

duurzaamheid en innovatie wegvalt uit het 

takenpakket van de Kamer van Koophandel kan de 

gemeente samen met ondernemersverenigingen 

vormgeven aan een nieuw ‘stimuleringsloket’. D66 

vindt dit een belangrijke taak voor de 

bedrijfscontactfunctionaris die mogelijk wordt door 

een verschuiving van inzet voor beleid naar inzet 

voor uitvoering.  

 

De gemeente besteedt meer taken uit aan lokale 

ondernemers die deze efficiënt kunnen uitvoeren. Dit 

sluit aan op de kerntaken van de gemeente en de 

nieuwe Aanbestedingswet die het MKB een betere 

positie geeft. D66 wil gemeenschapsgeld zo meer 

laten terugvloeien naar de lokale economie.  

 

D66 steunt de initiatieven van de 

ondernemersverenigingen van de Q4 (Gemeenten 

Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en De Bilt) en de 

Economic Board Utrecht om het economisch klimaat 

in de regio te verbeteren door betere benutting van 

prettige leefomgeving, de aanwezige kennis en de 

goede infrastructuur. 

 

De gemeente gaat naast de overleggen met de 

ondernemersorganisaties ook meer rechtstreekse 

contacten leggen met individuele ondernemers. 

Ondernemerschap komt als thema terug in vele 

beleidsterreinen. D66 ziet dit dus als een speerpunt 

voor het gehele college van B&W.  

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam ondernemen 

Of het nu gaat om de bestaande bedrijven of het 

aantrekken van nieuwe, D66 zet in op duurzaam 

ondernemerschap. Dat betekent beheersing van het 

gebruik van energie (met name fossiele brandstoffen) 

en water en het hergebruik van grondstoffen. Ook wil 

D66 onze gemeente een aantrekkelijke 

vestigingsplaats maken voor ondernemers in de 

sectoren van duurzame energieopwekking, 

kleinschalige zorgcentra en technologische innovatie 

(denk bijvoorbeeld aan ‘domotica’). D66 wil dat de 

gemeente duurzaam ondernemen blijft stimuleren 

met een ‘kennisloket duurzaamheid’. D66 ziet drie 

sporen: 

1. ondernemers bijstaan in het verduurzamen 

van productieprocessen. 

2. stimuleren van groei in kennisintensieve 

bedrijvigheid: denk hierbij aan kleinschalige 

bedrijven die produceren met behulp van 

geavanceerde technologie, aan instituten 

voor onderwijs, onderzoek en aan 

congresfaciliteiten. Deze bedrijven belasten 

het milieu minimaal, leveren 

werkgelegenheid en bieden een goede spin-

off voor de lokale middenstand. 

3. stimuleren van ondernemerschap in de 

zorg: Nederland vergrijst verder en de 

Heuvelrug is bij uitstek een plaats om goede 

zorg te bieden. Nieuwe ontwikkelingen zoals 

kleinschalige zorgcentra moeten de 

komende jaren snel ingezet kunnen worden.  

 

Toerisme en Recreatie 

Via een bedrijveninvesteringszone (BIZ) creëren we 

een fonds waarmee bedrijven zelf een positieve 

bijdrage kunnen leveren aan ontwikkeling van 

toerisme en recreatie. Toeristenbelasting is weliswaar 

essentieel voor de instandhouding van de 

ondersteunende infrastructuur, maar D66 wil de 

vrijetijdssector beter betrekken bij de besteding van 

de inkomsten. De gemeente faciliteert, de sector 

initieert. Een belangrijk uitgangspunt is een goede 

balans tussen natuurbehoud en economische waarde. 

Immers, zonder de kracht van de natuur verliest de 

lokale economie één van haar belangrijkste 

kroonjuwelen. 
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Kennis 

D66 wil dat de gemeente actief ‘de boer op gaat’ om 

in de komende raadsperiode enkele nieuwe 

kennisinstituten naar de Heuvelrug te trekken. Een 

actieplan ‘Kennis in het Groen’ moet duidelijk maken 

wat onze gemeente aan voorzieningen te bieden heeft 

voor hoogwaardig onderwijs en inspirerende 

conferenties. Waar noodzakelijk moet de gemeente 

het initiatief nemen het bestemmingsplan aan te 

passen om vestiging mogelijk te maken. 

D66 wil werken aan de combinatie van 

bereikbaarheid, digitale verbindingen via een 

uitgebreid glasvezelnet en een representatieve 

omgeving met een hoog niveau van voorzieningen. 

Deze nieuwe instellingen geven een impuls aan de 

lokale retail en horeca. Ze verstevigen de reputatie 

van de Heuvelrug waar duurzaamheid, innovatie en 

ondernemerschap samengaan.  

 

Bouw 

De bouw is een belangrijke economische factor in 

onze gemeente. Tegelijkertijd sluit het woningaanbod 

niet goed aan op demografische ontwikkelingen. De 

leegstand van kantoren en winkels komt daar als 

nijpend probleem bij. D66 wil deze knelpunten 

oplossen door ze in samenhang met elkaar te bezien. 

 

In andere gemeenten worden goede resultaten 

geboekt door meer gelegenheid te bieden om 

leegstaande bedrijfspanden andere, vaak 

multifunctionele bestemmingen te geven. De 

beoogde groei van onderwijsinstellingen op de 

kennis-as die door onze gemeente loopt, kan de 

behoefte aan studenthuisvesting vergroten. Maar ook 

andere herbestemming is mogelijk. De gemeente 

gaat niet op de stoel van de makelaar zitten, maar 

kan wel procedurele barrières slechten en in 

samenwerking met andere gemeenten nieuwe kennis 

inbrengen. 

 

Aanpassing van het proces achter de 

vergunningverlening leidt tot een pro-actieve 

ondersteuning van ondernemers in de bouw. De 

lokale sector kan zo snel inspelen op de 

veranderende woningbehoefte. De gemeente dient 

het vergunningsproces onder de loep te nemen en 

inefficiënties aan te pakken. Ook zal het toestaan van 

woning- en kavelsplitsing  niet alleen een gezonde 

demografische ontwikkeling ondersteunen, maar 

vooral ook de lokale bouw stimuleren.  

 

Met al deze aanpassingen aan woningen, kantoren en 

ander vastgoed worden structurele knelpunten 

opgelost en worden de lokale ondernemers in de 

bouw geholpen. 

 

 

Bedrijventerreinen 

D66 wil verantwoorde ontwikkeling van 

bedrijventerreinen mogelijk houden en zet met name 

in op  uitplaatsing van overlastgevende bedrijven en 

op renovatie van bestaande bedrijventerreinen. De 

uitbreiding van het bedrijventerrein 

Leersum/Amerongen dient te worden uitgevoerd met 

maximale landschappelijke inbedding. De eventuele 

uitbreiding van het bedrijventerrein Maarsbergen 

kan pas plaatsvinden nadat er in nauwe 

samenwerking met betrokkenen een integrale visie 

op het gebied is vastgesteld. 

  

Agrarische bedrijven 

Agrarische bedrijven zijn een bepalend element van 

het landschap in onze gemeente. Boeren hebben 

recht op omstandigheden die een winstgevende 

bedrijfsvoering mogelijk maken. Tegelijk zijn zij 

samen met natuurorganisaties partners van de 

gemeente in het beheer van het landschap. D66 wil 

dat de gemeente, boeren die hun bedrijf op een 

landschappelijk aantrekkelijke en milieu- en 

diervriendelijke manier willen uitbreiden, actief 

faciliteert.  

 

Arbeidsmarkt en re-integratie 

D66 vindt dat iedereen die kan werken, moet werken. 

Maar niet iedereen kan dit zelfstandig realiseren. 

Daar waar mensen steun nodig hebben, bijvoorbeeld 

vanwege een arbeidsbeperking, moet de gemeente 

die bieden. Door de overdracht van de uitvoering van 

verschillende regelingen (WWB, WSW en Wajong) 

naar gemeentelijk niveau heeft de gemeente een 

belangrijker rol in het verkleinen van de afstand 

tussen werkzoekenden en werkgevers en 

ondernemers gekregen. D66 ziet de sleutel tot succes 

in de volgende maatregelen: 

 beter inzicht in de mogelijkheden van 

werkzoekenden: over welke kennis en 

ervaring beschikken zij? 

 contact tussen de gemeente als 

uitvoeringsinstantie en werkgevers: de 

gemeente dient werkgevers als klant te zien 

en de dienstverlening te professionaliseren. 

Het is belangrijk werkgevers te ontzorgen. 

En het begint met een duidelijk (digitaal) 

loket.  

 

In de samenwerking tussen gemeente en werkgevers 

kunnen gespecialiseerde ondernemers ook uitkomst 

bieden. D66 vindt dat zij bij bemiddeling en re-

integratie betrokken moeten worden en dat die 

dienstverlening door de gemeente lokaal aanbesteed 

moet worden (mits voorzien van goede regie en goed 

toezicht op de uitvoering). Zo stimuleren we tevens 

de lokale bedrijvigheid.  
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 ZZP’ers 

Zelfstandigen zijn per definitie in hoge mate 

zelfredzaam. Toch verliest D66 deze flexibele 

ondernemers niet uit het oog. D66 wil de realisatie 

van werkplekken bij onderwijs- en 

sportaccommodaties stimuleren om zo de ZZP’er een 

goede werkplek middenin de samenleving te bieden 

en tegelijk de benutting van voorzieningen die door 

de overheid gefinancierd worden te verhogen.  

 

 

Samengevat: de mooiste 

gemeente van Nederland 

D66 heeft de ambitie om van onze gemeente de 

mooiste gemeente van Nederland te maken. 

Daarvoor zetten we in op: 

 

 beter benutten van de economische 

waarde van het groen met behoud 

van natuurwaarden  

 

 actief de boer op gaan met de 

gemeente om de kennis-as te 

versterken met nieuwe instituten en 

instellingen 

 

 ondersteuning door de gemeente van 

grote en kleine ondernemers, die 

flexibel willen inspelen op kansen om 

de crisis het hoofd te bieden, door 

deregulering en voortvarende 

afhandeling van procedures 

 

 samenwerking tussen de gemeente en 

ondernemersverenigingen om tot  

een stimulerings- en kennisloket voor 

lokaal en duurzaam ondernemen te 

komen 
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Servicegericht 

en  

financieel  

gezond 
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> ‘Papierloze’ gemeente 

> Financieel gezond 

> Voortrekker in de regio 
 

 

D66 is voorstander van een gemeente met een kleine, slagvaardige en 

klantgerichte organisatie. Met enthousiaste ambtenaren die de 

benodigde expertise en kwaliteit hebben en de belanghebbende 

inwoners vooraan zetten bij hun plannen en de uitvoering daarvan. Met 

meer gebruik van moderne IT-middelen om de dienstverlening te 

verbeteren.  

D66 wil op weg naar een ‘papierloze’ organisatie in 2017 en een verdere 

verbetering van de dienstverlening aan de balie en in contacten met de 

inwoners door het inzetten op houding en gedrag. Ook zijn we 

enthousiast over experimenten met nieuwe vormen van 

dienstverlening, zoals bezorging aan huis, interactieve websites en 

betere aansluiting van de openingstijden van de gemeentebalie aan de 

veranderende werkuren van inwoners.  
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 Verdere professionalisering van de inkoop, minder externe inhuur en 

meer grip op Gemeenschappelijke Regelingen zijn onderdelen van het 

gezond houden van onze gemeentefinanciën.  

Financiën op orde en 

excellente dienstverlening  

We kunnen constateren dat de financiën van onze 

gemeente op orde zijn nadat we in 2012 onder 

preventief toezicht hebben gestaan. In de ranglijst 

van de Provincie Utrecht staan we in de 

middenmoot, een mooie stijging ten opzichte van 

2012. Door de gevoerde kerntakendiscussie zijn de 

uitgaven en inkomsten van onze gemeenten nu 

structureel in evenwicht. Gezien de landelijke 

kortingen op het gemeentefonds is dat een knappe 

prestatie. De gemeentelijke herindeling, de 

economische crises en het regeringsbeleid zijn een 

aanslag geweest op onze financiën, maar door 

gerichte keuzes en door een andere invulling van de 

rol van de gemeente staat de gemeente er nu 

financieel gezond voor. En dat wil D66 in de 

komende jaren zo houden middels een realistische en 

veilige begroting. 

 

De afgelopen periode heeft natuurlijk ook in het 

teken gestaan van de besluitvorming over het nieuwe 

gemeentekantoor. In juni 2011 heeft D66 definitief 

ingestemd met de bouw van het nieuwe 

gemeentekantoor dat inmiddels is gerealiseerd, ruim 

binnen de financiële kaders. D66 heeft meerdere 

malen haar lof uitgesproken voor de indieners van de 

petitie die met tomeloze energie ons een spiegel 

hebben voorgehouden. Die hebben laten zien dat er 

veel onduidelijkheid heerste over nut en noodzaak 

van deze investering, maar met name ook dat er een 

enorm wantrouwen heerste ten opzichte van onze 

gemeente. Als eerste stap om de kloof te 

overbruggen, is een D66-motie aangenomen die later 

heeft geleid tot het traject van de Bruggenbouwers. 

 

Waar wil D66 de komende periode naar toe? 

 

D66 wil dat onze gemeente de mooiste gemeente van 

Nederland wordt. Daarbij hoort een huishoudboekje 

dat op orde is met slechts beperkte stijgingen van de 

lasten van onze inwoners. Ook in de komende jaren 

zullen we rekening moeten houden met de gevolgen 

van landelijke bezuinigingen die volgens D66 

opgevangen dienen te worden binnen de 

gemeentelijke organisatie en niet afgewenteld dienen 

te worden op onze inwoners en ondernemers. 

 

 

 

D66 is bezorgd over de impact van de landelijke 

bezuinigingen en wat die betekenen voor de ruimte 

die de gemeente overhoudt voor nieuwe initiatieven. 

Om ook in de toekomst degelijk en stabiel 

gefinancierd te zijn, wil D66 zo snel mogelijk de 

huidige en toekomstige financiële knelpunten in 

beeld laten brengen voor de Raad. Dit kan 

bijvoorbeeld door advies te vragen aan een 

onafhankelijke commissie van experts op het gebied 

van openbaar bestuur en overheidsfinanciën. Zo 

kunnen de komende jaren de risico’s van huidige en 

nieuwe plannen beoordeeld worden. 

Op het gebied van de dienstverlening, één van de 

speerpunten van D66 bij de verkiezingen in 2010, is 

ook een stijgende lijn te zien. De dienstverlening aan 

de balie en van het Wmo- en het minimaloket 

worden doorgaans met een cijfer rond de 8 

beoordeeld. D66 wil in de komende jaren de 

dienstverlening verder verbeteren, bijvoorbeeld door 

een doorontwikkeling van de gemeentelijke website 

(ook bijvoorbeeld tracking & tracing) en het steviger 

inzetten van sociale media. In het persoonlijke 

contact met onze inwoners moet de vraag van de 

klant centraal staan. 

 

Dienstverlening 

 

‘Papierloze’ gemeente 

D66 heeft de ambitie dat onze gemeente in 2017 een 

‘papierloze’ gemeente is in  navolging van het 

rijksbeleid. In feite dienen nu al mogelijke diensten 

via internet beschikbaar te zijn waardoor inwoners 

gemakkelijker diensten kunnen afnemen van de 

gemeente en de communicatie directer wordt. Maar 

ook een website waarbij je de voortgang van 

aanvragen kunt volgen en een website waarop alle 

informatie actueel en makkelijk vindbaar is.  

 

Openingstijden gemeentebalie 

laten aansluiten bij de wensen 

van inwoners 

D66 ziet een steeds kleinere rol weggelegd voor 

dienstverlening aan de balie, maar wil de 

openingstijden wel meer laten aansluiten bij de 

gewijzigde leefomstandigheden van onze inwoners.  
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In de afgelopen periode is er al een extra 

avondopenstelling ingevoerd en we willen in de 

komende periode de openingstijden nog meer laten 

aansluiten op de veranderende behoeften van onze 

inwoners. Daarnaast wil D66 dat de mogelijkheden 

van het bezorgen van documenten aan huis verder 

worden uitgebreid met name voor specifieke 

doelgroepen. 

 

Verder inzetten op een 

positieve houding en gedrag 

van ambtenaren 

D66 ondersteunt de ambitie van de gemeente om in 

2015 te komen tot een excellente dienstverlening. 

Hiervoor zijn in de afgelopen jaren middels het 

programma Slim@Work concrete stappen gezet en 

dit moet worden doorgezet en waar mogelijk 

versneld. Excellente dienstverlening heeft in de ogen 

van D66 met name betrekking op houding en gedrag 

van de medewerkers in het directe contact met 

inwoners. Hierin moet blijvend geïnvesteerd worden. 

 

Deregulering 

Servicegericht betekent in de ogen van D66 ook zo 

weinig mogelijk regels, zowel voor inwoners als voor 

ondernemers. In de afgelopen periode heeft D66 

daarom gepleit voor verdere flexibilisering van 

bestemmingsplannen, voor afschaffing van de 

kapvergunning en voor afschaffing van de welstand. 

Wat ons betreft moet de bedrijfscontactfunctionaris 

in de komende tijd een belangrijke rol gaan spelen 

om regels voor met name ondernemers verder te 

dereguleren of zelfs af te schaffen. 

 

Experimenteren met 

vernieuwingen 

Zo’n 27 gemeenten gaan aan de slag met een 

gestandaardiseerde werkwijze waarbij de inwoners 

zelf invloed kunnen uitoefenen op de WOZ-

waardebepaling. Dit is één van de projecten die zijn 

opgenomen in het Doorbraak Akkoord dat 45 

bestuurders uit alle delen van de publieke sector 

recentelijk hebben gesloten met de minister van 

Binnenlandse Zaken. Het samenwerkingsakkoord 

streeft naar vernieuwing van de publieke sector en 

D66 wil in de komende periode experimenteren met 

een aantal aanbevelingen uit dit Akkoord. De 

doelstelling sluit namelijk aan bij onze inzet in de 

afgelopen jaren: een gemeente die efficiënt en 

vraaggericht optreedt en die alle beschikbare 

klantinformatie gebruikt om in te spelen op 

individuele wensen van inwoners. Eén van die 

experimenten zou het interactief maken van de 

WOZ-bepaling moeten zijn waarmee inmiddels 

ervaring is opgedaan binnen gemeenten. 

Woningeigenaren krijgen inzicht in de geregistreerde 

objectkenmerken van hun huizen die de waarde 

bepalen. Zij kunnen daar zelf in sturen wanneer blijkt 

dat die informatie niet klopt.  

 

Financiën 

 

Financieel gezond 

Na een roerige, financiële periode (preventief 

toezicht) zijn de financiën van onze gemeente weer 

op orde, maar er blijven zorgen over de opgebouwde 

schuldenlast en het niveau van de algemene reserve. 

Er is al een buffer opgebouwd voor eventuele nieuwe 

landelijke bezuinigingen en de afgelopen jaren 

hebben een financieel overschot laten zien. Deze lijn 

wil D66 ook in de komende periode doortrekken: 

geen onverantwoorde uitgaven en extra geld moet 

binnen dezelfde sector worden gevonden.  

 

Inzet van prestatie-indicatoren 

en een burgerbegroting 

Zowel het nieuwe collegeprogramma als de 

begrotingen moeten veel duidelijker worden 

opgebouwd met effect- en prestatie-indicatoren. Aan 

de uitgaven moeten heldere maatschappelijke doelen 

worden verbonden die jaarlijks worden gemonitord.  

Om onze inwoners veel meer bij het opstellen van de 

begroting te betrekken, is D66 voorstander van het 

werken met een burgerbegroting in de komende 

periode. Op deze manier kunnen inwoners zelf 

aangeven hoe volgens hen de gemeentelijke gelden 

besteed moeten worden. Dit wordt dan meegenomen 

in de discussies in de gemeenteraad. 

  

Verantwoordingsdag 

Wanneer er in de begroting gewerkt gaat worden met 

concrete effect- en prestatie-indicatoren wil D66 in 

navolging van landelijk beleid in het voorjaar een 

verantwoordingsdag organiseren. In de jaarrekening 

wordt dan niet alleen gerapporteerd over hoeveel 

geld er is uitgegeven en waaraan, maar ook over de 

concrete doelen die het College wilde bereiken en 

hoeveel er daarvan uiteindelijk in het afgelopen jaar 

zijn gerealiseerd. 

 

Beperkte lastenverzwaring 

Uitgangspunt voor D66 is een jaarlijkse 

lastenverzwaring (OZB, afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten) met maximaal de inflatie. De 

landelijke bezuinigingen dienen middels scherpe 

keuzes binnen de huidige organisatie en het huidige 

beleid te worden opgevangen en moeten niet worden 

afgewenteld op onze inwoners. 
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Grip op gemeenschappelijke 

regelingen 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is aangesloten bij 

diverse gemeenschappelijke regelingen. Dit biedt 

voordelen in geld en kwaliteit, maar betekent minder 

grip op de doelstellingen en de uitvoering. Volgens 

D66 moet er veel meer gewerkt gaan worden met 

afrekenbare doelstellingen en moet het eenvoudiger 

worden om, bij achterblijvende prestaties, weer uit 

een Gemeenschappelijke Regeling te stappen.  

 

D66 wil voor 1 april van elk jaar per 

Gemeenschappelijke Regeling een kadernota 

ontvangen zodat we als gemeente veel meer sturing 

kunnen geven. Daarnaast dienen de 

Gemeenschappelijke Regelingen veel transparanter 

te worden, bijvoorbeeld door de vergaderingen van 

het Algemene Bestuur openbaar te laten zijn. 

 

Openbaar subsidieregister 

In de afgelopen periode is er onder aanvoering van 

D66 een openbaar subsidieregister gekomen. Via de 

gemeentelijke website wordt inzichtelijk gemaakt 

welke organisaties er subsidies van onze gemeente 

ontvangen. Deze transparantie is een eerste stap. In 

de komende periode wil D66 een tweede stap zetten 

door het opstellen van prestatieovereenkomsten.  

 

Veel helderder moet worden welke doelen de 

gemeente wil bereiken met het verstrekken van 

diverse subsidies. De zogenaamde ‘social return on 

investment’ moet concreet en publiekelijk worden 

gedefinieerd. De gemeente moet een overeenkomst 

sluiten over deze maatschappelijke doelen van de 

subsidies en moet de organisaties monitoren op de 

geleverde prestaties. 

  

Rekenkamercommissie 

D66 wil een veel actievere inzet van onze 

Rekenkamercommissie. Niet om achteraf rapporten 

te krijgen die vaak te laat zijn en alleen terugkijken. 

D66 wil een Rekenkamer die kort cyclisch 

(bijvoorbeeld binnen drie maanden) een beknopt 

rapport aanlevert waarin juist vooruit wordt gekeken. 

Een Rekenkamer die ons helpt om juiste keuzes te 

maken en adviezen geeft voor verbeteringen. Veel 

nadrukkelijker moet de Rekenkamer worden ingezet 

als kritisch vermogen. 

 

 

 

 

Inkoopbeleid 

Naast kostenbesparing ziet D66 door middel van het 

inkoopbeleid mogelijkheden om invulling te geven 

aan onze duurzaamheidsambities en aan 

ondersteuning van lokale ondernemers. De nieuwe 

aanbestedingswet geeft de gemeente bijvoorbeeld 

ruimte om meer mogelijkheden te creëren voor 

lokale en regionale ondernemers. Ook in de komende 

jaren wil D66 lokale ondernemers actief informeren 

over nieuwe inkoopvragen via de gemeentelijke 

website en via directe contacten met 

ondernemersverenigingen. Daarnaast moet bij elke 

inkoopvraag de duurzaamheidsambitie worden 

meegenomen.  

 

In de afgelopen periode is een D66-motie 

aangenomen om Social Return te hanteren in het 

inkoopbeleid van onze gemeente. Het opnemen van 

het principe van Social Return in het aanbestedings- 

en inkoopbeleid kan leiden tot extra werkgelegenheid 

voor onder andere arbeidsgehandicapten en 

langdurig werklozen en tot werkervarings- en 

stageplaatsen. Dit versterkt hun positie op de 

arbeidsmarkt. 

 

Topinkomens in de publieke sector dienen 

transparant en acceptabel te zijn. D66 wil aan   

(semi-)publieke organisaties die via subsidie of 

aanbesteding financiering vanuit de gemeente 

ontvangen hogere eisen stellen aan transparantie en 

hoogte van beloning van bestuurders van instellingen 

in de zorg, het onderwijs, de cultuur of woningmarkt. 

D66 vindt dat naast de landelijke Balkenendenorm 

het salaris van de burgemeester hierbij het 

uitgangspunt moet zijn. 

 

Verlaging inhuur externen 

Het bedrag voor externe inhuur en advies is volgens 

D66 nog veel te hoog en moet echt omlaag Nog 

steeds zit onze gemeente ver boven de landelijke 

norm van maximaal 10% van de personeelskosten. 

Inhuur van externen is natuurlijk prima voor 

tijdelijke invulling van een vacature of voor de inhuur 

van specifieke expertise, maar het moet een 

uitzondering zijn. 
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 Visie op vastgoed 

Met betrekking tot de visie op vastgoed heeft D66 

aangegeven dat de gemeente geen speculant is. De 

gemeente heeft niet de rol en de middelen (in de 

vorm van geld, mensen, tijd en transparantie) om 

structureel slimmer te zijn dan de markt. Het 

ontbreekt volgens D66 vaak aan vakinhoudelijke 

expertise en aan schaalgrootte. De gemeente moet 

volgens D66 regisseur zijn, maar zeker geen eigenaar. 

We hebben niet per se eigen gebouwen en terreinen 

nodig. Het is duidelijk geworden dat het niet nodig is 

om een gebouw in bezit te hebben om bepaalde 

maatschappelijke doelen te bereiken. 

 

Overige onderwerpen 

 

Voortrekker in de regio 

De bestuurskrachtmeting 2009 liet zien dat de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug een sterkere rol moet 

gaan spelen in de regio. In de afgelopen periode zijn 

er stappen gezet, bijvoorbeeld binnen VRU en op het 

terrein van verkeer, maar D66 wil graag zien dat onze 

gemeente, ook met het oog op de discussie over de 

opschaling, veel meer een voortrekkersrol gaat 

spelen. Hierbij richten we ons op de buurgemeenten 

waarmee al meerdere goede 

samenwerkingsverbanden bestaan.  

 

Internationale samenwerking 

In de afgelopen periode heeft D66 geageerd tegen het 

schrappen van de beschikbare gelden voor 

internationale samenwerking. Niet om de 

stedenbanden in de lucht te houden, maar juist om 

het belang van een open blik naar de wereld te 

accentueren. Dat wilden we doen in nauwe 

samenwerking met bijvoorbeeld maatschappelijk 

betrokken organisaties, ondernemers en onderwijs. 

Helaas tevergeefs, maar door onze inzet is er wel een 

jaarlijkse ontmoeting tussen diverse organisaties 

opgestart met een eerste succesvolle avond in het 

najaar van 2012. Dit blijven we in de komende jaren 

doen. 

 

Grondexploitaties 

Onze gemeente heeft diverse gronden in eigen bezit 

waarover we financieel risico lopen. In de afgelopen 

periode is er gewerkt aan een visie op vastgoed en is 

er extra geld uitgetrokken om onze huidige 

grondposities goed in kaart te krijgen. Zodoende is er 

meer grip op dit thema en worden risico’s eerder 

onderkend. De visie van D66 is dat de gemeente zeer 

terughoudend moet zijn met het in bezit hebben of 

verkrijgen van eigen gronden. Dat is volgens ons 

geen kerntaak van een gemeente. 

 

Samengevat: de mooiste 

gemeente van Nederland 

D66 heeft de ambitie om van onze gemeente de 

mooiste gemeente van Nederland te maken. 

Daarvoor zetten we in op: 

 

 een ‘papierloze’ gemeente in 2017 

 

 verdere verbetering van de 

dienstverlening aan de balie en in 

contacten met de inwoners door in te 

zetten op een positieve houding en 

gedrag 

 

 experimenten met nieuwe vormen 

van dienstverlening 

 

 een financieel gezonde gemeente met 

afrekenbare prestatie-indicatoren en 

een verantwoordingsdag 

 

 meer grip op Gemeenschappelijke 

Regelingen door te werken met 

kadernota’s en inzet van bestaande 

middelen 

 

 een professioneel inkoopbeleid en 

minder externe inhuur 

 

 een rol als voortrekker in de regio en 

met een open blik naar de wereld 

  

 

 

 

 

 

 

 



Verkiezingsprogramma D66 Utrechtse Heuvelrug 2014 - 2018  

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De kiezer 

aan zet  
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De kiezer aan zet in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 

 

Wij danken u voor de moeite die u heeft genomen om kennis te nemen 

van ons verkiezingsprogramma. U heeft daarin kunnen lezen wat de 

inzet wordt van D66 voor de gemeenteraadsperiode 2014 – 2018. 

 

Na deze woorden komt het ook in de komende vier jaar aan op daden. 

Wij vragen uw vertrouwen om onze concrete standpunten en 

voorstellen in de praktijk te kunnen brengen. Dat lukt het beste als 

zoveel mogelijk mensen op onze lijst stemmen.  

 

Dit verkiezingsprogramma is niet alomvattend. Ongetwijfeld zijn er 

onderwerpen die hier niet aan de orde komen, maar waar D66 wel een 

mening over heeft. Mocht u over een onderwerp dat hier niet wordt 

behandeld, maar dat u wel van belang vindt meer informatie willen 

hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 

afdeling: 

 

Secretaris D66 Utrechtse Heuvelrug 

T.a.v. Johan Klaassen MBA 

In de West 28 

3958 GC AMERONGEN 

Tel. 0343 – 451 410 

E-mail: D66@twojays.nl  

Website: www.d66utrechtseheuvelrug.nl 
 

http://www.d66utrechtseheuvelrug.nl/
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> Kandidatenlijst 
 

1. Hugo Prakke, Leersum,  

2. Erwin Kamp, Doorn  

3. Dorien Schults, Maarn  

4. Wim Hak, Driebergen-Rijsenburg  

5. Cosmas Blaauw, Driebergen-Rijsenburg  

6. Johan Klaassen, Amerongen  

7. Gerard Weck, Doorn  

8. Fleur Terpstra, Maarn  

9. Nieko van Veen, Driebergen-Rijsenburg  

10. Tijn Dries, Maarn  

11. Bernard Verlaan, Maarsbergen  

12. Marion van de Vorst, Driebergen-Rijsenburg  

13. Erik van Buiten, Maarn  

14. Onno Takx, Driebergen-Rijsenburg  

15. Annette Tymann, Leersum  

16. Olaf Kesler, Leersum  

17. Bernadette Ossendorp, Amerongen  

18. Mathieu van Meijel, Driebergen-Rijsenburg  

19. Ton Fichtinger, Maarn  

20. Marian van Driel, Leersum  

21. Kees Geveke, Driebergen-Rijsenburg  

22. Wil van der Starre, Doorn  

23. Rutger Hensen, Leersum  

24. Henk Jan Derksen, Driebergen-Rijsenburg  

25. Diederik Leusink, Maarn  

26. Marcel van Dijk, Doorn  

27. Jan Griffioen, Amerongen  

28. Michiel Otto, Driebergen-Rijsenburg  

29. Rube van Poelgeest, Maarn  

30. Eelke Wielinga, Driebergen-Rijsenburg  

31. Jan Willem Eggink, Driebergen-Rijsenburg  

32. Elisabeth van Oostrum, Leersum  



 

 

 

 


