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Voorwoord lijsttrekker 

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. 

Onze inwoners hebben veel kracht. Iedere inwoner heeft 
kennis en ervaring die van grote waarde is. Voorbeelden 
als De Binder, De Twee Marken en de Cultuurhoek  
laten zien dat inwoners zelf graag verantwoordelijkheid nemen. Hiervan moeten we 
nog veel meer gebruik gaan maken. De gemeente moet veel meer loslaten. Veel 
minder gedoe voor inwoners om iets voor elkaar te krijgen. Veel minder regelen vanuit 
Doorn, meer in de dorpen. 

D66 zet klimaat op 1. Er zijn al veel duurzaamheidsinitiatieven opgestart. Dat is mooi 
om te zien en helpt ons op weg naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. Er 
gebeurt veel en daarvoor alle lof. Maar het gaat te langzaam. We moeten echt 
versnellen. Versnellen in bijvoorbeeld veel meer nul-op-de-meter woningen, 
versnellen in het uitvoeren van alle geplande fietsprojecten (inclusief het fietspad van 
de toekomst), versnellen in het opwekken van energie op alle gemeentelijke gebouwen 
(inclusief scholen en sportaccommodaties), versnellen in het verder stappen zetten in 
afvalscheiding, versnellen in het neerzetten van meer laadpalen in de openbare ruimte. 
En nog veel meer, samen met inwoners, woningcorporaties, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. 

D66 heeft zich in de afgelopen jaren enorm ingezet voor het onderwijs. Samen met 
alle betrokkenen hebben we veel bereikt: bijvoorbeeld de nieuwbouw van het 
Revius en de Kameleon in Doorn. En we blijven investeren, bijvoorbeeld in de 
Zonheuvel in Driebergen en de twee scholen in Maarn. En er is nog veel te doen. Alle 
kinderen 3 uur per week gym en alle scholen een fris binnenklimaat. Op alle scholen 
een conciërge. En elk kind moet ook in de komende jaren met de fiets veilig naar een 
school in de buurt kunnen. D66 blijft ook in de komende jaren uw onderwijspartij. 

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 
hebben gedaan. We vertrouwen op uw kennis, initiatief en kracht. 

Hugo Prakke - Lijsttrekker D66 Utrechtse Heuvelrug
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1 Huidige en toekomstige generaties 
kunnen en willen in onze gemeente 
blijven wonen. 
 
Inwoners van alle leeftijden kunnen op een zeer prettige en duurzame wijze 
blijven wonen, werken en verblijven in onze gemeente en in de regio waarin 
onze gemeente ligt. D66 hanteert de volgende uitgangspunten bij alles wat we 
doen: invloed op duurzaamheid en invloed op een gemeenschap met 
evenwichtige leeftijdsopbouw. We streven naar kansengelijkheid voor alle 
inwoners en zijn op weg naar de mooiste gemeente van Nederland, met oog 
voor veiligheid en betaalbaarheid. Dit zijn onze uitgangspunten voor de 
komende jaren. 
 
D66 zet zich in voor een gemeenschap waar inwoners met elkaar in harmonie en met 
respect voor elkaar en elkaars verschillen samenleven. De gemeente Utrechtse 
Heuvelrug is een mooie, groene gemeente met over het algemeen stevige, 
zelfbewuste inwoners. Dat stelt hoge eisen aan ons gemeentebestuur en aan de 
werkwijze van de ambtelijke organisatie. D66 legt de lat hoog. 
 
De ligging van de gemeente maakt dat inwoners en bestuurders oog hebben voor 
ontwikkelingen in de regio, maar ook voor grotere maatschappelijke vraagstukken 
zoals duurzaamheid, demografie, kansengelijkheid en vragen rondom relatie inwoner 
en bestuur. D66 zet zich in voor een gemeente die niet alleen de mooiste gemeente 
van Nederland wordt, maar die ook een gemeente is waarin we samen met inwoners 
de toekomst positief en vol vertrouwen tegemoet treden. D66 toetst daarbij de 
komende jaren haar koers aan een aantal uitgangspunten, die de politieke prioriteiten 
van D66 aangeven, te weten: 

 
 Invloed op duurzaamheid. 
Er zijn uitsluitend positieve gevolgen voor duurzaamheid, ook waar het het Nationaal 
Natuurnetwerk (NNN) betreft. Er wordt een dusdanig stevig duurzaamheidsbeleid 
gevoerd dat de doelstelling klimaatneutraal 2035 wordt gehaald waarbij het 
uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt en duurzaam gedrag wordt beloond. 

 
 Invloed op leeftijdsopbouw. 
De gezondheid van de samenleving blijft behouden of wordt versterkt, bij woningbouw 
wordt gekeken naar de totale woningvoorraad en woonbehoefte per dorp, en naar de 
wachtlijst voor sociale huurwoningen. Nieuwkomers verdringen geen starters van de 
woningmarkt, er is voor beide groepen voldoende aanbod. 
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 Invloed op kans op gelijkheid.  

Zelfredzaamheid blijft behouden of wordt vergroot, niemand wordt uitgesloten, meer 
werkgelegenheid ook voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, versterkt 
eigenaarschap van de inwoner. 

 
 Invloed op het straatbeeld in onze gemeente. 
Beter onderhoud van de openbare ruimte, kansen tot oplossen lokale schandvlekken1 
worden actief gecreëerd en benut, geen nieuwe braakliggende terreinen of 
verpauperende panden veroorzaken, inpassing in omgeving heeft grote aandacht, 
groene omgeving blijft gewaarborgd of wordt versterkt, passend in professionelere 
gemeentelijke organisatie. 

 
 Invloed op veiligheid. 
Verkeersknooppunten worden gebiedsbreed beoordeeld (niet verschoven), 
verkeersveiligheid wordt bevorderd door meer snelheidsbeperkingen zoals 
bijvoorbeeld 30 km in alle woonstraten (zoals in Maarn) en aandacht voor Shared 
Space oplossingen, sociale veiligheid wordt gewaarborgd, geen onnodige of 
onhoudbare regels worden toegevoegd, het beschermen van privacy moet worden 
geïntensiveerd. 

 
 Invloed op betaalbaarheid. 
De gemeente en haar voorzieningen blijven betaalbaar voor iedereen, 
basisvoorzieningen zijn uitmuntend. Voor wat betreft de extra’s en selectieve 
voorzieningen geldt dat de gebruiker betaalt. 

 

 
 

1 Schandvlekken zijn stukken grond en verpauperende panden waar niets mee wordt gedaan in de dorpen, maar die 
we wel nuttig kunnen inzetten voor betere en groene leefomgeving. 

 
 

 
 

 
Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 

 
Een duurzamer, mooier, schoner, groener en rustiger gemeente. 

 
Een betaalbaarder gemeente. Wat ons betreft kan een inwoner met 
zijn gedrag uiteindelijk zelf bepalen hoeveel belasting hij betaalt. 

 
Een gemeentebestuur dat meer vertrouwt op de eigen kracht van 
de dorpen en het verantwoordelijkheidsgevoel van haar inwoners. 

 
D66 kijkt met een open oog naar de uitdagingen van de toekomst, 
voor natuur en klimaat, met kansen voor alle kinderen en het 
samenbrengen van de belangen van alle generaties. 
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2 Duurzaamheid staat hoog op ieders 
agenda. 
 

D66 zet in de komende raadsperiode Duurzaamheid op één. Niet omdat het hip 
is, maar omdat we een grote verantwoordelijkheid hebben voor de natuur en 
onze (klein-) kinderen. Het is de belangrijkste uitdaging voor de komende 
jaren waarin we belangrijke stappen moeten zetten op weg naar een 
klimaatneutrale gemeente. Niet pas in 2035, maar wat D66 betreft al in 2030.  

 

Waar maken wij ons sterk voor? 

Duurzaamheid is bij D66 speerpunt. Onze gemeente is in 2030 
klimaatneutraal.  

D66 legt nog meer nadruk op openbaar vervoer en op ruimte voor de 
fietser. 

Wij willen stimuleren dat inwoners en bedrijven in onze gemeente 
overstappen naar elektrische auto’s en auto delen.   



 

5 
 

D66 omarmt duurzame energieopwekking zoals zonnepanelen en mini-
windmolens, uiteraard bij nieuwbouw en op bedrijventerreinen, maar 
ook in bestaande bouw. 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat 
in 2035 binnen de gemeentegrenzen evenveel duurzame energie wordt opgewekt als 
aan energie wordt gebruikt maar ook dat er op de klimaatverandering wordt 
geanticipeerd. Dat betekent dat wonen, werken/ondernemen en recreëren 
klimaatneutraal zijn. D66 ziet de urgentie om onze te grote voetprint te verkleinen en 
ziet ook dat onze gemeente sterk achterblijft. Bijvoorbeeld vergeleken met het 
gemiddelde in provincie Utrecht is het energieverbruik in onze gemeente hoog. Het 
is tijd om keuzes te maken en hieraan consequenties te verbinden. En de lat hoger te 
leggen door te streven naar een klimaatneutrale gemeente in 2030. In onze gemeente 
zijn veel mooie kleinschalige initiatieven van inwoners, maar onze eigen 
gemeentepolitiek moet meer doen om de doelstelling te halen. 

 
Als D66 gaan wij ons de komende vier jaar inspannen om te starten met een 
experiment voor een sterk gedifferentieerd belastingtarief waarbij groen gedrag wordt 
beloond. We beginnen met een kleine pilot voor een tweetal wijken met inwoners 
die zich vrijwillig aanmelden (bij voldoende animo, naar voorbeeld van de BIZ). De 
gemeente faciliteert het proces waar nodig met mogelijk cofinanciering vanuit 
provincie en rijk. Principe en concept willen we eenvoudig houden. Groen gedrag 
wordt beloond en grijs gedrag extra belast. Dus een inwoner zonder (rest) afval, geen 
parkeervraag, water afgekoppeld, dak beschikbaar gesteld voor zonne-energie betaalt 
minder tot geen gemeentebelasting. 
 
D66 wil samen met bewoners en bedrijven onze dorpen en buitengebieden 
verduurzamen. Zo zijn onze scholen en gemeentegebouwen binnen vier jaar 
energie producerend in plaats van gebruikend. We willen beter aansluiten op 
landelijke en regionale kennisnetwerken, om zo snel mogelijk in onze gemeente 
resultaten te boeken. Denk hierbij aan nieuwbouwplannen zonder gasaansluitingen of 
een wijkgerichte aanpak rond warmtevoorzieningen met elektra (warmtepomp), 
kleinschalig warmte en koude voor hoogbouw/dichtere bebouwing. Vergaande 
verduurzaming van de woningen kan op innovatieve wijze worden gerealiseerd. 
Nieuwe businessmodellen bieden kansen zoals woningabonnementen, collectief 
isoleren en gezamenlijke zonnepanelen of miniwindmolens aanschaffen. Bij 
nieuwbouw en grootschalige renovatie is duurzaam bouwen en “energie 
producerend” het uitgangspunt. 

 
Goede aansluitingen op de NS‐stations in Maarn en Driebergen zijn 
essentieel. D66 wil hier snelle en flexibele verbindingen met bus en fiets, 
zodat de aansluitingen naar bijvoorbeeld Doorn, Leersum en Amerongen 
aantrekkelijker worden, juist ook vroeg of laat op de dag. 
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D66 vindt daarbij dat onze gemeente nog aantrekkelijker gemaakt kan worden voor 
fietsers. Goede fietsroutes zijn daarbij noodzakelijk. Inwoners en toeristen van alle 
leeftijden moeten zich in onze gemeente zo makkelijker kunnen bewegen per fiets en 
openbaar vervoer. D66 zet de fiets centraal. Voldoende fietsparkeervoorzieningen 
(stallingen en rekken) op de beste plaatsen in de centra van de dorpen, goede 
busverbindingen waarbij de treinstations van Driebergen en Maarn belangrijke 
knooppunten worden in de visie op openbaar vervoer en autoverkeer. Daarom is het 
behouden van de intercity verbindingen met station Driebergen voor D66 van groot 
belang. Ook in de wijken horen goede bushaltes, net als bij belangrijke 
publieksvoorzieningen zoals de zwembaden, sportvelden en gezondheidscentra. 

 
Van D66 zou de gemeente beter moeten communiceren over bereikbaarheid van 
voorzieningen en evenementen per ov en fiets. Bereikbaarheid per ov en fiets moeten 
bij elke voorziening en evenement standaard worden aangegeven. Gemeente zou 
bedrijven en instellingen waar mogelijk moeten stimuleren dit ook te doen. 
 
Voor auto delen komen aparte parkeerplaatsen in de nabijheid van de treinstations. 
Parkeren in de dorpen moet minder overheersend worden, zeker als fietsen en 
openbaar vervoer betere opties zijn. Voorrang voor de fietser wordt wat D66 betreft 
de norm bij parkeren of bij verkeersknooppunten. Met name ook de veiligheid van 
de jonge fietser is van groot belang. 
 
De Hoofdstraat in Driebergen en het verkeerspunt in het centrum van Doorn 
(N227 en N225) kunnen én moeten veel vriendelijker voor fietsers en 
wandelaars. Bijvoorbeeld door sneller groen licht voor langzaam verkeer 
en door het doorgaand autoverkeer te verminderen. 
 
Voor elektrische auto’s komen in alle dorpen extra publieke oplaadpunten, ook in 
woonwijken. Bewoners die elektrisch gaan rijden kunnen dit gemakkelijk regelen via 
de gemeente. Tenslotte wil D66 met omliggende gemeenten in de weekenden de 
nachtbus realiseren, om de oudere jeugd te faciliteren en tegelijk het draagvlak voor 
horecavoorzieningen in onze gemeenten te versterken. 

 
D66 wil toe naar bedrijventerreinen die energie produceren in plaats van gebruiken. 
Wij kennen in onze gemeente veel scholen, sportvoorzieningen en ander 
maatschappelijk vastgoed waar we heel snel winst en besparing kunnen realiseren. 
Samenwerking rond duurzaamheid met banken of pensioenfondsen kan voor 
gemeente, inwoners en bedrijven rendabel zijn. Bevorder bij ondernemers, instellingen 
en omwonenden kennis over benutting energie en grondstoffen afkomstig van 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
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D66 wil de komende vier jaar geen woorden, maar daden. De 
woningbouwverenigingen hebben met de gemeente een overeenkomst gesloten met 
een duurzaamheidsambitie. Dit heeft zowel voor hen als voor de bewoners van hun 
woningen financiële gevolgen. Het is daarom een eerlijke deal als de ambitie bij de 
woningeigenaren in onze gemeente procentueel evenredig is. De 
woningbouwverenigingen kunnen niet in hun eentje de klimaatvoetafdruk verkleinen. 
D66 zet er daarom vol op in dat ook woningeigenaren hun deel gaan bijdragen. 

 
D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor het terugdringen van 
zwerfafval, een doorn in het oog van veel inwoners. In de komende periode willen we 
inwoners en organisaties blijven ondersteunen bij het opruimen van zwerfafval en 
plaatst de gemeente meer afvalbakken (liefst voor gescheiden afval) in de openbare 
ruimte. 

 
Verder wil D66 dat de gemeente straks samen met het waterschap klimaat 
stresstesten maakt ten aanzien van wateroverlast, verdroging e.d., meer groen en 
minder verharding in woonwijken en openbare ruimte stimuleert, de aanleg van groene 
daken en gevels stimuleert en aanstuurt op het vermijden van het gebruik van 
uitlogende materialen (koper, lood en zink) in de bouw. 
 

 
 

   
  

Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor  

Een klimaatneutrale gemeente in 2030. 

Een gemeente waarin de fiets op één staat en een start is gemaakt met 
de aanleg van het fietspad van de toekomst tussen Utrecht en 
Wageningen. 

Een gemeente met meer laadpalen, zonnepanelen op alle gemeentelijke 
gebouwen, scholen en accommodaties van sportverenigingen. 

Een gemeente waarin geëxperimenteerd wordt met het vergroenen van 
leges en belastingen. 

Minimaal 1.000 nul-op-de-meter woningen in nauwe samenwerking 
met de woningbouwverenigingen. 
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3 Het beleid van het gemeentebestuur 
sluit aan op de wens van de inwoner.  
 
Bij alles wat we doen staan onze inwoners centraal. D66 wil een 
gemeentebestuur dat niet vanuit een Ivoren Toren in Doorn bepaalt wat goed 
voor de inwoners is, maar een gemeentebestuur dat inwoners, ondernemers 
en organisaties ondersteunt en faciliteert. Dit alles vanuit een toekomstvisie 
die samen met alle betrokkenen is geformuleerd. 
 
Waar maken wij ons sterk voor? 

 
D66 wil dat gemeentelijke besluiten beter en duidelijker worden 
uitgelegd. 
 
Wij willen bestuurders die open staan voor een intensieve wisselwerking 
met betrokken inwoners, jong én oud. 
 
D66 vertrouwt op de eigen kracht van de dorpen en op het 
verantwoordelijkheidsgevoel van inwoners. Hierbij hoort een 
gemeentelijke organisatie die zich daaraan dienstbaar kan maken in 
opstelling en gedrag. 
 
Digitalisering van dienstverlening en versterken van privacy 
bescherming zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 
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Besturen is richting kiezen, koers uitzetten, besluiten nemen om zo dicht mogelijk bij 
het geplande doel uit te komen en toezien op de uitvoering. Een sterk college beschikt 
over visie en ambitie. Het strategisch beleid kent een hoofddoel, de gewenste richting 
(visie op de toekomst van de gemeente: lange termijn) en ambitie. Het college is 
een collegiaal bestuur dat in open verbinding staat met de vele groeperingen die onze 
gemeenschap kent. Het college is geen groepje individualisten, maar een team dat 
samenwerkt. 

 
Wanneer het bestuur vanuit visie duidelijke kaders schept, die ruimte geven en tegelijk 
de belangen van de gemeenschap beschermen, kunnen inwoners en organisaties hun 
acties daarop afstemmen en kan de rol van de gemeente meer naar de achtergrond. 
Door toenemend eigenaarschap gaan inwoners (en organisaties) zich daar ook naar 
gedragen. Voor partijen die niet in staat zijn (op onderdelen) dat eigenaarschap en 
die verantwoordelijkheid op zich te nemen is een goed en solide vangnet nodig. 
Waar mogelijk eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij (groepen) inwoners leggen 
vereist een sterk vangnet voor de zwakkeren in de samenleving. Visie, kaders en 
randvoorwaarden (inclusief procedures) en vangnet dienen helder gecommuniceerd 
en op orde te zijn, voor een sterk lokaal bestuur. 

 
De MFA2 in Maarn die komt op de bestaande locatie van De Twee Marken 
zorgt dat leefbaarheid in Maarn en het vereiste voorzieningenniveau 
geborgd wordt. D66 staat voor een sociaal- cultureel en sportief 
hoogwaardige voorziening waar onderwijs en kinderopvang voldoende 
ruimte krijgen. 
 
D66 wil dat de gemeente zich meer bewust is van de bestuurlijke rol van het Rijk, 
provincie en andere overheden. We zien dat, rond de verhoging van de 
maximumsnelheid op de A12, de aanleg van ecoducten of ondertunneling van het 
spoor in Maarsbergen, ons gemeentebestuur al snel verstrikt raakt in de 
uiteenlopende verantwoordelijkheden. D66 wil een gemeente die naar andere 
overheden regie pakt, maar ook communiceert waar de grenzen liggen. In processen 
zoals dat rond de tunnel in Maarsbergen, waar het uiteindelijke besluit de meeste 
impact heeft voor de inwoners van een of meer dorpen van onze gemeente, is het 
va belang dat het gemeentebestuur de regie van het besluitvormingsproces naar zich 
toetrekt. Dan gebeurt dat op een manier die past bij onze gemeente: transparant naar 
de inwoner over elke stap en een plan waarin helder is wanneer er volop ruimte is voor 
inbreng en op welk punt in de besluitvorming dat is. 

De komst van een tunnel door Maarsbergen, vereist een nieuwe visie op 
het dorp en het plein voor de kerk. D66 wil dit hoogwaardig en 
natuurvriendelijk herinrichten. Inwoners worden hierbij in vroeg stadium 
betrokken. 
 

 

2 Multifunctionele Accommodatie, waar scholen, kinderopvang, culturele voorzieningen, dorpshuis en sporthal 
samengebracht zijn. 
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De gemeente zelf moet meer oog hebben voor de kracht die ouderen na hun 
pensionering voor onze gemeenschap kunnen hebben. De leeftijdsopbouw in onze 
gemeente laat zien dat 55+’ers sterk vertegenwoordigd zijn. Deze groep wordt steeds 
belangrijker voor de arbeidsmarkt, maar ook voor het verenigingsleven. De 
gemeente kan in beleidsprocessen meer ruimte en vertrouwen geven aan deze 
groep relatief hoogopgeleide en fitte ouderen tussen 55-75 jaar. Ouders én ouderen 
zijn de komende decennia 'de kurk' waar onze gemeente levendig van blijft. 
 
In de gemeentelijke organisatie is ruimte voor verbetering. Het relatief hoge 
ziekteverzuim roept vragen op of de organisatie aansluit bij de ambities van het 
gemeentebestuur. Het komt nu nog te vaak voor dat raadsleden commentaar van 
inwoners, dat soms ongefundeerd en niet geverifieerd is, direct op het bordje leggen 
van de gemeentelijke organisatie en haar ambtenaren. Raadsleden kunnen ook vaker 
zelf initiatiefvoorstellen indienen of op onderzoek uitgaan. 
 
D66 vindt dat aanbestedingen en opdrachten vanuit de gemeente nadrukkelijk ook 
voor kleine ondernemingen en ZZP’ers open moeten staan. Hiermee steunt de 
gemeente haar eigen lokale ondernemers en verkleint tevens haar klimaatvoetafdruk. 
 
Van groot belang is hoe ons gemeentebestuur omgaat met privacy. Onze 
inwoners delen veel van hun persoonlijke informatie met de gemeente. Zij 
moeten ervan op aan kunnen, dat zowel in beeld als geluid hun privacy is 
gewaarborgd. 
 
We kunnen wel zèggen dat we dat doen, maar laten we dat ook zien? Is het mogelijk, 
om onze inwoners op elk moment digitaal inzicht te geven in hun gemeentelijk dossier, 
en tevens aan te geven wie daar het recht toe heeft? Welke termijnen worden 
gehanteerd voor het bewaren van gegevens? Zo kort mogelijk, als het aan D66 ligt. 
D66 wil dat inwoners altijd inzicht kunnen hebben in hun gegevens, deze moeten 
kunnen aanpassen en laten verwijderen. Het zijn niet de gegevens van de overheid, de 
gegevens zijn van onze inwoners. We willen dat het privacy protocol wordt uitgebreid 
en verstevigd in een handvest waar inwoners rechten aan kunnen ontlenen. Zo wil 
D66 dat vastgelegd wordt dat privacygevoelige informatie zorgvuldig wordt bewerkt 
en beveiligd, dat er regels komen over wie inzage krijgt in de Gemeentelijke 
Basisadministratie, dat er een privacyfunctionaris wordt aangesteld en dat inwoners 
het recht krijgen om hun gegevens te laten verwijderen. Maar ook ligt er een belangrijke 
taak bij de gemeenteraad om te controleren of de toepassing van privacy schendende 
middelen juist en binnen afgestemde kaders gebeurt. D66 ziet namelijk wel de grote 
kansen van digitalisering van processen en contacten, maar we zijn niet naïef op het 
vlak van veiligheid en privacybescherming. 
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Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) is niet meer voldoende om een 
toekomstbestendig onderwijsklimaat te realiseren en daarom vindt D66 dat 
er een onderwijsvisie per dorp moet komen.  
 
D66 staat voor kansengelijkheid en dat begint bij goed onderwijs. Binnen de Utrechtse 
Heuvelrug hebben we ingezet op verbetering en vernieuwing van diverse scholen en 
streven we naar het beste onderwijs voor iedereen. D66 wil dat de gemeente regie 
gaat voeren om die visie op onderwijs voor onze gemeente en per dorp te ontwikkelen. 
Om te beginnen in grote lijnen op gemeentelijk niveau en vervolgens uitgewerkt naar 
de lokale situatie per dorp. Deze visie wordt vertaald naar uitvoeringsplannen met een 
lange termijn perspectief van 10 tot 15 jaar. Heldere duiding van randvoorwaarden en 
definities voorkomen dat onderwijsprofessionals en politiek verschillende talen 
spreken. Er worden afspraken gemaakt hoe kinderopvang en ook jeugdzorg worden 
betrokken bij de visieontwikkeling. D66 wil hiermee realiseren dat de beschikbare 
locaties en budgetten beter worden ingezet om kinderen en docenten in onze 
gemeente de best mogelijke onderwijsomgeving te bieden. 
 
In de onderwijsvisie moet ook worden meegenomen dat kinderen zo goed mogelijk 
worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ’21ste-eeuwse vaardigheden’ als 
creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden, moeten 
daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het 
basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. Scholen moeten hierin 
ondersteuning krijgen in de vorm van expertise en de juiste voorzieningen. 

 

  

 
Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 

 
Een gemeente met een heldere toekomstvisie 2035 in combinatie 
met de Omgevingswet. 
 
Een gemeente met een visie op Onderwijs, niet alleen op 
Onderwijshuisvesting, waarin toegewerkt naar een of meerdere 
Integrale Kindcentra per dorp. 
 
Een gemeente waarin de kracht van ouderen veel meer wordt benut. 
 
Een gemeente waarin lokale ondernemers en ZZP’ers worden 
gefaciliteerd en ondersteund bijvoorbeeld bij aanbestedingen. 
 
Een gemeente waarin privacy hoog op de agenda staat en niet 
als noodzakelijk kwaad wordt gezien. 
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4 De ondernemer krijgt ruimte en kan 
duurzaam ondernemen. 
D66 wil een ondernemersvriendelijke gemeente waarin ondernemers de ruimte 
krijgen om duurzaam te ondernemen. Minder regels en minder gedoe. In nauwe 
samenwerking met omliggende gemeenten. Onze gemeente moet veel meer 
profiteren van de kracht van onze sterke economische regio door in te zetten 
op hoogwaardige, kennisintensieve bedrijven en instellingen en door 
Recreatie & Toerisme te versterken. 
 
Waar maken wij ons sterk voor? 

 
Ondernemers krijgen van D66 ruimte. Speerpunten zijn toerisme en 
recreatie. 
 
D66 maakt werk van duurzaamheid van lokale bedrijven, uitgangspunt is 
dat de vervuiler betaalt en duurzaam gedrag wordt beloond. 
 

Een succesvol verkeersbeleid combineert economische ontwikkeling 
met groei van openbaar vervoer en fietsverkeer. 

 
D66 hecht aan levendige dorpen met winkels en horeca die de hele week 
open kunnen zijn. 
 

Onze gemeente kenmerkt zich door de centrale ligging in het land, haar natuurschoon, 
de voelbare historie met landgoederen, de ruimtelijke uitstraling van de uitgestrekte 
natuurgebieden in het hart van Nederland. D66 wil dit unieke karakter behouden en 
verder versterken. De meerwaarde komt dagelijks tot uiting in een prettig woon- en 
leefklimaat, aantrekkingskracht op toeristen en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
ondernemers. Onze inwoners zijn zich volgens D66 bovengemiddeld bewust van de 
verbinding van de mens en de natuur. Dat raakt ook de speerpunten in het economisch 
beleid. 

 
In het vestigingsbeleid voor bedrijven van de gemeente staan kennisintensieve, 
dienstverlenende bedrijven voorop. Zorg, onderwijs, cultuurhistorie, duurzaamheid 
en natuurbescherming zijn daarbij belangrijke speerpunten, bedrijven in die sectoren 
krijgen van D66 meer steun en ruimte. D66 wil dat de gemeente meer gaat doen 
aan het werven van dat type bedrijven, bijvoorbeeld in samenwerking met Rijk en 
provincie. D66 heeft voorkeur voor bedrijven die qua energieverbruik zelfvoorzienend 
of zelfs energie producerend zijn om de omgeving te voorzien van duurzame energie. 
Met Rijk, Provincie en organisaties zoals Kamer van Koophandel en Economic Board. 
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D66 wil voor de economische ontwikkeling van onze gemeente het 
accent leggen op het aantrekkelijker, gezelliger en duurzamer maken van 
onze gemeente. 
 
Met lokale bedrijven (groot en klein) wil D66 aan de slag om duurzaamheid concreet 
handen en voeten te geven. Energiebesparing of juist eigen energieopwekking kan in 
bestaande bedrijfsprocessen worden ingepast, maar soms zijn juist nieuwe lokale 
initiatieven zoals Heuvelrug Energie nodig. D66 wil daarbij faciliteren en vooroplopende 
bedrijven belonen door meer kansen en ruimte te bieden in de relatie met de 
gemeente en haar inwoners. D66 ziet graag dat bedrijven ook buiten bedrijfsuren 
verbonden blijven met onze gemeenschap, bijvoorbeeld door hun bedrijfsruimte en 
voorzieningen buiten bedrijfsuren inzetbaar te maken voor mensen in de omgeving 
(denk aan deelauto’s, parkeerplaatsen, vergaderruimte). De gemeente moet 
commerciële initiatieven actiever ondersteunen, indien ze aantoonbaar aansluiten bij 
duurzaamheidsdoelen van onze gemeente. Voor vervuilende bedrijven (denk ook aan 
megastallen) zien we streng toe op naleving van regels. 
 
Station Driebergen is van groot belang voor verkeer en economie. Na 
Utrecht en Amersfoort wordt het een van de belangrijkste 
verkeersknooppunten van onze provincie. 
 
We willen daarom ook de intercity-status van dit station terugkrijgen. In dit knooppunt 
komen trein- bus- auto en fietsend verkeer samen. D66 acht het essentieel dat 
reizigers rondom het nieuwe station Driebergen relatief eenvoudig kunnen overstappen 
en hun reis met het vervoersmiddel van hun voorkeur kunnen voortzetten. Hierbij 
bewaakt D66 dat fietsen en busverkeer net zo goed in de plannen rond dit 
verkeersknooppunt worden verwerkt. D66 wil af van de traditionele nadruk in het 
verkeersbeleid op auto en trein. We gaan experimenteren met de groene golf voor 
fietsers. Daarnaast biedt het station Driebergen een goede gelegenheid om de door 
ons gewenste kennisintensieve bedrijvigheid in de nabijheid van het station te 
vestigen. Denk hierbij aan de mooie landgoederen van de Stichtse Lustwarande, maar 
ook duurzame herbestemming van bestaande locaties in Driebergen en rond de A12 
kan een prima optie zijn. 

 
D66 vindt de verbindingen met Utrecht Science park en Wageningen 
belangrijk en blijft dus aandringen op een Intercity-status voor station 
Driebergen-Zeist en flexibele vervoersmogelijkheden vanaf dit station naar 
de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug. 
 

D66 is voorstander van een verkeersbeleid waarbij de gemeente als geheel bereikbaar 
is, maar waarbij ingrepen op het ene punt geen probleem ergens anders veroorzaken. 
Bovendien is het belangrijk dat we niet-bestemmingsverkeer om de gemeente heen 
leiden. 
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Er moet een omslag komen in het denken over verkeer. In plaats van denken vanuit 
de auto, moeten fietsers en voetgangers op de 1e plaats komen te staan. We willen 
kinderen stimuleren zo veel mogelijk lopend of fietsend naar school te komen. Om de 
veiligheid in de schoolomgeving te verbeteren moeten kinderen niet met de auto tot 
voor de deur gebracht kunnen worden. 

 
De ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente heeft lang stil gestaan, mede door 
de economische crisis. D66 wil die ontwikkeling weer in beweging brengen. Flexibel 
bouwen voor bewoners en bedrijven is daarbij cruciaal. Herbestemming van 
bestaande (leegstaande) bedrijfslocaties wil D66 voortvarender ter hand nemen. De 
gemeente brengt actief de lege en verpauperende panden en braakliggende terreinen 
in kaart en hanteert zowel de wortel als de stok om de eigenaren te bewegen tot 
initiatief in de richting die past bij de toekomst van onze gemeente. Hierbij stelt D66 
dat de gemeente zélf ook sneller moet acteren in het maken van plannen voor 
toekomstige bouwlocaties. Wij willen dat er meer ambitie getoond wordt. 

 
Winkelen draait steeds meer om recreëren en elkaar ontmoeten. We koesteren het 
winkelaanbod in onze dorpen, versterkt met de traditionele sfeervolle weekmarkten. 
Gelet op het toeristische karakter van de Utrechtse Heuvelrug is ook de zondag een 
dag waarop mensen bediend kunnen worden door winkels, apotheek of horeca. D66 
houdt vast aan het idee dat parkeren in de dorpen gratis is, maar automobilisten, 
wandelaars en fietsers krijgen van ons evenveel ruimte. We vinden ook dat waar dat 
mogelijk is autoluwe zones geïntroduceerd kunnen worden. Leefbare dorpen in een 
groene omgeving met sterke voorzieningen voor inwoners en toeristen hebben een 
grote aantrekkingskracht op mensen en bedrijven om zich hier te vestigen. In onze 
dorpen komt een goede verdeling van de ruimte tussen wonen, recreëren, 
ondernemen, verkeer en groen. 

 
Binnen de dorpen van onze gemeente worden winkels en horeca geconcentreerd in 
sfeervolle, schone centra. Weekmarkten en evenementen horen thuis in die levendige 
dorpscentra. Startende winkeliers die voldoen aan de duurzaamheid en sociale 
randvoorwaarde waar we als gemeente voor staan krijgen 3 jaar lang compensatie van 
OZB. D66 wil hiermee leegstand terugdringen en startende winkeliers een steuntje in 
de rug bieden. 

 
Voor eigenaren van leegstaande panden die bewust leegstand creëren, willen we een 
leegstandsheffing hanteren. Daarnaast kan er in bepaalde gevallen soepeler worden 
omgegaan met bestemmingswijziging. Hierdoor zullen eigenaren sneller op zoek gaan 
naar gebruikers van hun panden. 
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Bij een toeristisch sterke Utrechtse Heuvelrug hoort een kwalitatief sterk 
aanbod van winkels en horeca, ook op zon- en feestdagen, zeker in 
toeristisch hoogseizoen. D66 wil de winkeliers ook op feestdagen zoals 2de 
paasdag en 2de pinksterdag de mogelijkheid bieden om open te gaan. 

 
D66 vindt dat de gemeente uit moet gaan van de eigen kracht van ondernemers. 
Nationale regels geven daarbij voldoende kaders, bijvoorbeeld rond winkeltijden. D66 
wil minder gemeentelijke regeltjes, minder gedoe over details. Ondernemers weten in 
redelijkheid wat goed is voor hun bedrijf en voor de gemeenschap waar zij deel van 
uitmaken. Meer vrijheid en tegelijk duidelijk en voorspelbaar handhaven bij overtreden 
van regels. Veel lokale verenigingen en evenementen steunen op hun bijdrage. 
Ondernemers kunnen van elkaar leren en elkaar helpen. De gemeente dient daar op 
basis van gelijkwaardigheid op aan te sluiten. Goed contact met de vaak goed 
georganiseerde ondernemersverenigingen is belangrijk. BedrijvenInvesteringsZones 
(BIZ) vervullen een goede rol in de grotere dorpen Leersum, Doorn en Driebergen 
om zo bedrijvigheid in de dorpen samen op de kaart te zetten. Ook het uitrollen van 
glasvezel in de dorpen past hierin en een onderzoek naar gratis wifi met behulp van 
Europese subsidies. Verder wil D66 dat er in ieder dorp in samenspraak met de 
ondernemersverenigingen sanitaire voorzieningen komen, rekening houdend met 
vrouwen en mindervaliden. 

 
Het grote aanbod van culturele activiteiten in onze gemeente is vaak bij onze inwoners 
niet bekend, laat staan dat we dit regionaal of landelijk kunnen vermarkten. D66 is van 
mening, dat de culturele sector zichzelf beter moet organiseren en versterken. We 
hebben ook in het ondernemersklimaat gezien, dat de samenwerkingen tussen 
ondernemers in een BIZ per dorp een enorm potentieel laat ontkiemen. Ook de 
ondernemers in de toeristische sector in onze gemeente hebben zich onderling meer 
verbonden. We zien daarom ook veel potentie in het tot stand brengen van meer 
verbinding in de Cultuursector. In het kader van het bevorderen van jaarrond toerisme 
is het belangrijk dat ook de grote culturele evenementen qua planning bijvoorbeeld niet 
allemaal in hetzelfde weekend plaatsvinden, maar dat er coördinatie plaats kan vinden. 
Als dat inhoudt, dat we daarbij faciliteren in het tot stand brengen van die verbinding 
en dat er ondersteuning komt op het gebied van communicatie, dan zijn we daarvoor. 
 
Amerongen, Doorn en Overberg zijn voor D66 speerpunt in het versterken 
van het toeristisch gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Rust, historie en 
natuur zijn daarbij de pijlers. Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken voor 
bezoekers een reden zijn om voor hun recreatie voor de Utrechtse 
Heuvelrug te kiezen. 
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D66 vindt een voortdurend overleg tussen gemeente, ondernemers en 
bewonersnoodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid in onze 
gemeente. In contracten die de gemeente sluit met bedrijven of maatschappelijke 
instellingen, wordt een ‘social return’ richting de gemeenschap gevraagd. Ook wordt 
verbondenheid van toeleverende bedrijven aan de duurzame visie van onze gemeente 
minder vrijblijvend. Duurzame en sociaal verankerde ondernemers winnen bij ons 
vaker aanbestedingen. 

 
Door het historisch karakter en het natuurschoon van Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug is onze gemeente een aantrekkelijke plaats voor toerisme en recreatie. D66 
vindt dat Utrechtse Heuvelrug haar toeristische mogelijkheden veel verder kan 
vergroten, zeker rondom wandelen en fietsen. D66 steunt in dat kader ook de regio 
brede aanpak met het Regionaal Bureau voor Toerisme en wil dit graag uitbreiden naar 
culturele activiteiten, promotie en voorzieningen. D66 juicht in dit kader ook het 
burgerinitiatief toe om voor de hele Heuvelrug en de natte randgebieden de UNESCO-
kwalificatie “Geopark” te verkrijgen. D66 acht het fietstoerisme zeer belangrijk. Het is 
daarom goed, om bij ingrijpen in bijvoorbeeld verkeer en natuur, altijd de gevolgen voor 
de fiets- en wandelrecreatie mee te nemen in de beoordeling ervan. D66 kiest voor 
ruimte voor de fietsers. 
 
De Utrechtse Heuvelrug is uitermate geschikt voor en ingesteld op zakelijk 
toerisme, D66 ondersteunt initiatieven die deze sector versterken. 
 
Daarnaast vindt D66 dat er onderzoek moet komen naar wat er nodig is om de 
toeristische sector duurzamer te maken door jaarrond recreatief verblijfsaanbod te 
versterken. Hiervan profiteert niet alleen de recreatieve sector, maar ook onze 
ondernemers en voorzieningen. Verder dringt D66 aan op een visie omtrent de 
toeristenbelasting, vooral op de besteding van de opbrengsten. 

 
Ondernemers die kansen zien om in te spelen op de recreatieve mogelijkheden zijn 
zeer welkom. Het vestigen van een Bed & Breakfast, theehuizen en andere kleinere 
creatieve of recreatieve voorzieningen worden verwelkomd. De relatie van de 
gemeente met de beheerders van de prachtige landgoederen op de Utrechtse 
Heuvelrug kan bijvoorbeeld versterkt worden. Grootschalige culturele of sportieve 
evenementen passen in dat beeld, want we hebben ervaren wat de positieve impact 
in onze gemeenschap kan zijn van grotere sportevenementen zoals de Tour de France 
of Giro d ’Italia. 
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Bedrijven hebben naast de economische rol ook een maatschappelijke functie, 
bijvoorbeeld in het ondersteunen van lokale verenigingen en evenementen. Wij zien die 
rol ook bij het opleiden van onze jeugd. Wat D66 betreft maken gemeente, 
ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio praktische afspraken 
over stages en ook over de mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Zeker bij stages is dit voor bedrijven een mooie kans om kennis over te 
dragen naar de toekomstige generatie werknemers. Voor scholen is dit essentieel om 
de aansluiting van onderwijs en praktijk te borgen. Het is voor alle betrokkenen 
belangrijk dat leerlingen van onze gemeente bij lokale bedrijven terecht kunnen. 

 

 
Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 

 
Een gemeente die in de top 5 staat van de provincie van 
ondernemersvriendelijke gemeenten. 
 
Een gemeente waarin recreatie en toerisme verder zijn ontwikkeld, alle 
inkomsten van de toeristenbelasting transparant worden besteed en 
de fiets op 1 staat. 
 
Een gemeente die de kansen van sport (met een grootschalig 
evenement) en cultuur (meer verbinding tussen de dorpen) pakt. 
 
Een gemeente waarin de winkelgebieden in de dorpen compact en 
robuust zijn, waarbij we weinig leegstand kennen. 
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9 

 
 

 
 

5 Natuurbehoud en ruimte voor wonen en 
ondernemen zijn in balans. 
De leefbaarheid in onze dorpen en natuurontwikkeling kunnen hand in hand 
gaan. De ligging in een Nationaal Park vraagt extra inspanning voor onze 
groene omgeving, en biedt uitstekende kansen op het gebied van Recreatie & 
Toerisme. 
 
Waar maken wij ons sterk voor? 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een groene, natuurrijke omgeving 
en D66 wil dat zo houden. 
 
D66 wil dat de hard nodige extra woningen binnen de bestaande 
bebouwing worden gerealiseerd. Dit kan betekenen dat we soms meer 
de hoogte in moeten en/of kavels moeten splitsen. Daarbij willen we 
braakliggende terreinen en leegstaande locaties met meer ambitie 
aanpakken. 
 
Voorzieningen voor onderwijs, zorg en cultuur kunnen in de dorpen  
steeds vaker worden gecombineerd. 
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De gemeente Heuvelrug is een mooie gemeente met een zeer afwisselend 
landschap. De Utrechtse Heuvelrug heeft een uniek groen en landschappelijk 
karakter. Het gebied is gevormd door de IJstijd en ligt op de overgang tussen bossen 
en het rivierengebied. Mede daardoor kent het ook een rijke cultuurhistorie met 
prachtige landgoederen en sprengen-systemen. Vooral het groen is bepalend voor de 
aantrekkelijkheid en draagt op een positieve manier bij aan gezondheid, luchtkwaliteit, 
klimaat, woongenot, sociale cohesie en economie. Als onderdeel van het Natura-
2000 programma, de Ecologische Hoofdstructuur en als Nationaal Park is de 
Utrechtse Heuvelrug steeds belangrijker aan het worden als natuur - en 
verbindingsgebied. Op veel plaatsen staan planten en dieren onder druk en 
verdwijnen er soorten door de intensieve landbouw. Ook in natuurgebieden zoals de 
Utrechtse Heuvelrug gaat het met de biodiversiteit niet goed door toename van 
verkeer en recreatie en door verder toenemende verdroging. D66 wil dan ook de 
groene kwaliteiten behouden en versterken. Er liggen nog veel kansen voor natuur en 
een hoogwaardige biodiversiteit om de Utrechtse Heuvelrug als ‘mooiste’ gemeente 
nog aantrekkelijker te maken. Daarom is het er niet alleen prettig wonen, maar is het 
ook een trekpleister voor zakelijk toerisme en (verblijfs-) recreatie. Dat levert ons 
werkgelegenheid op, ook voor minder riant betaalde banen. 

 
Voor die inkomensgroepen echter is het wonen hier veelal onbetaalbaar: ze trekken 
weg en dat levert niet alleen een betrekkelijk scheve bevolkingsopbouw op, maar het 
legt ook een druk op het betaalbaar houden van algemene voorzieningen. Bijbouwen 
buiten de dorpen op grote schaal is geen ideale optie: het verstoort ons landschap 
waar we het nu net van moeten hebben. D66 wil een bouwvisie voor onze gemeente 
waar naast de vele ruimtelijke vraagstukken ook de impact op inkomensverdeling en 
een gezonde leeftijdsopbouw in beeld wordt gebracht. Onze gemeente moet voor jong 
en oud aantrekkelijk blijven. 

 
Herontwikkelen van de verpauperde centrumlocatie van de voormalige 
caravanhandel in Leersum wil D66 prioriteit geven. Hier zijn 
nieuwbouwwoningen voor jonge gezinnen wenselijk. 
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D66 wil behoud van voorzieningen. Dat wil zeggen: als een bepaalde voorziening niet 
of niet langer aanwezig is in het dorp, streven we ernaar die functies onder te brengen 
in een grootschaliger bouwproject. Te denken valt aan spreekkamers voor de sociale 
dorpsteams, mini-dependance van de bieb, muziekschool en huisartsenpraktijk. 
Waar deze voorzieningen geen eigen pand meer (nodig hebben of kunnen hebben, 
proberen we die in multifunctionele panden onder te brengen. Die ruimtes worden 
onderling gedeeld door goed afspraken te maken en slim gebruik te maken van extra 
bergruimte in het complex. We financieren dat vanuit de WMO/welzijn terwijl we 
afspraken maken met gebruikers over de vergoeding voor het gebruik. Het is goed als 
kernvoorzieningen geclusterd blijven, dichtbij elkaar en laagdrempelig. Zo ontmoeten 
inwoners elkaar vaker en beter. D66 is daarom voor gebouwen waar functies worden 
samengebracht, zoals Integrale KindCentra (IKC) of multifunctionele accommodaties 
(MFA), waarin ook aanverwante culturele en dorpsgebonden functies zijn 
ondergebracht. 

Voor het centrum van Driebergen wil D66 dat wonen, winkelen en horeca 
hier centraal staan. Andere functies zouden uit het centrum geplaatst 
kunnen worden. In Driebergen en Maarsbergen geldt dat het verplaatsen 
van de benzinestations naar de randen van het dorp wenselijk is om 
de problemen van de (verkeers) veiligheid en de overlast op te lossen.

In de eigen leefomgeving van inwoners wil D66 graag verder met het ‘snippergroen’. 
Inwoners weten doorgaans prima wat gemeentelijk groen is en wat niet. Voor hun 
eigen groen is immers goed betaald. Sommige delen van het gemeentelijk groen zijn 
heel goed bij de privékavel te betrekken en vergroten het woongenot plus het aanzien 
vanaf de straat. Wij willen inwoners bij wie dat speelt vragen zich aan te melden om 
het snippergroen definitief aan te kopen, te huren of van interesse af te zien. In dat 
laatste geval stoppen wij het onderhoud boven het hoogstnoodzakelijke en indien zich 
de noodzaak voordoet, gaan we de bestemming ervan veranderen in publiek gebruik 
(speelplek, parkeerplaatsen, kliko-opstelplaatsen etc.). 

Wie wel de beschikking of het beheer over een stukje snippergroen wil 
hebben, kan dat met de gemeente regelen tegen een schappelijke vierkante 
meterprijs. Om dit voor grote groepen inwoners betaalbaar te maken, is 
betaling in termijnen van aankoop van snippergroen mogelijk.  

Er zijn ook stukken gemeentegroen die gewoon plantsoen zijn en die niet aansluiten op 

een privékavel. Wij staan in alle gevallen open voor voorstellen van wijkbewoners om 
het gebruik ervan te veranderen, mits de wijk (dat wil zeggen iedereen die erop uitkijkt 
of anderszins belanghebbende is te kennen heeft gegeven geen onoverkomelijke 
bezwaren te hebben tegen het alternatieve gebruik. Het is aan de inwoners onderling 
om daaruit te komen, waarbij er onderling ook een Plan van Eigenaarschap gemaakt 
moet worden. De gemeente zorgt voor een eenvoudig voorbeeld model waar gebruik 
van gemaakt kan worden zodat het ‘wiel’ niet elke keer opnieuw uitgevonden hoeft te 
worden. Daarin staat hoe de inwoners het onderling geregeld hebben. Het maakt D66 
niet uit hóe het geregeld is, als het maar geregeld is en we als overheid -waar het 
algemeen belang dat van ons vraagt- inwoners kunnen aanspreken op het nakomen 
van de onderlinge afspraken. Natuurlijk kan de dorpscoördinator of Heuvelrug 
Verbindt bij het maken van de afspraken desgewenst helpen. 
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D66 wil in de komende periode meer aandacht voor waterbeheer en waterrisico’s 
in onze gemeente. Onze rioleringsnetwerk is te vaak overbelast, wat met handige 
maatregelen en goed watermanagement is terug te brengen. Denk hierbij aan het 
afkoppelen van regenafvoerbuizen die nu vaak direct op de riolering lozen. De 
ouderwetse regenton kan daar heel waardevol zijn. Maar D66 wil samen met de 
waterschappen ook zorgen voor voldoende wateropslag in woonwijken, door 
plassen of sloten. Verder zou D66 graag experimenteren met groene daken en gevels 
in woonwijken en bedrijventerreinen. Dat is effectief als isolatie (energiebesparing), 
vergroot het waterbergend vermogen, werkt als buffer in tijden van droogte, zorgt 
voor verkoeling op hete dagen, ontlast het riool, draagt bij aan een aantrekkelijke 
woonomgeving en aan de ecologie in de dorpen en het legt fijnstof vast. 

 
Dat we bereid zijn om het snippergroen te verkopen, wil niet zeggen dat we het groene 
karakter van onze dorpen niet willen behouden. Voor D66 blijft natuurbehoud, ook in 
de dorpen, belangrijk. Het is echter niet alleen aan de gemeente om hier een aandeel 
in te hebben. Onze omgeving is van ons allemaal. D66 beoordeelt bij elk 
raadsvoorstel wat dat doet met onze groene omgeving, waarbij de zorg voor de 
waterhuishouding in dorpen én buitengebied net zo zwaar meetelt. En D66 is van 
mening dat nieuwe initiatieven in onze natuurgebieden pas dan gerealiseerd kunnen 
worden als we alle opties binnen de dorpen hebben uitgeput, hier nergens anders 
ruimte voor is en de impact op de omliggende natuur zo minimaal mogelijk is. Wonen 
in de natuur zou dan bijvoorbeeld alleen mogelijk worden als de woning volledig 
zelfvoorzienend en afgekoppeld is.  

  

 
Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 

 
Een gemeente waarin inwoners gemakkelijk verantwoordelijkheid kunnen 
krijgen voor openbaar groen. 
 
Een gemeente waar als eerste de (braakliggende) mogelijkheden in de 
dorpen worden benut in de bouwvisie. 
 
Een gemeente waarin voor het Centrum Driebergen een duidelijke woon- 
en Retail visie is geformuleerd. 
 
Een gemeente waarin belangrijke voorzieningen voor onze inwoners 
dichtbij en bereikbaar zijn. 
 
Een gemeente waarin veel zorg is voor water (beken en sprengen) waarbij 
actief de verdroging wordt bestreden. 
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6 Passende woonruimte voor elke wens 

D66 wil versnellen in het bouwen van nieuwe woningen. Eigenlijk zijn 3000 
nieuwe woningen in 2040 erbij conform de vastgestelde Woonvisie van de 
gemeente niet voldoende. Meer aandacht voor specifieke doelgroepen als 
gezinnen en starters is hard nodig om de vergrijzing af te vlakken. We willen 
een gemeente zijn waarin ook onze kinderen willen en kunnen blijven wonen. 
 
Waar maken wij ons sterk voor? 

 
D66 wil dat we in onze gemeente divers gaan bouwen, ook voor meer 
uiteenlopende doelgroepen. Jonge gezinnen moeten meer 
mogelijkheden krijgen. Zo houden we de dorpen levendig voor 
iedereen. 
 
Het huisvesten van jongeren en pas-gescheiden stellen moet in de 
woonvisie meer aandacht krijgen. 
 
Ouderen die graag iets kleiner willen wonen in hun eigen dorp moeten 
die kans krijgen. 

 

We steunen Heuvelrug Wonen om per jaar minimaal 100 sociale 
huurwoningen te realiseren. 
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We hebben een mooie, groene gemeente met een gemiddelde leeftijd die hoger wordt. 
Dit is landelijk een trend, die niemand even snel kan keren. Vergrijzing heeft gevolgen 
voor de kracht van het verenigingsleven, de diversiteit van voorzieningen voor sport, 
onderwijs of kinderopvang. Daarnaast neemt de zorgbehoefte in een vergrijzende 
gemeente hard toe. Om die zorg te kunnen bieden zijn ook nieuwe, jongere inwoners 
nodig. In het bouwbeleid kun je invloed hebben op hoe hard de gemeente vergrijst en 
op de in- en uitstroom van inwoners. Om die reden moet elk woningbouwplan (in 
samenhang met andere) voorzien in betaalbare woningen die bedoeld zijn voor jongere 
mensen. Juist nu is het nodig dat we in onze gemeente bouwen voor gezinnen en 
starters op de huizenmarkt, zowel in huur als bij koopwoningen. Er zijn ook talloze 
jongeren die al op jonge leeftijd gewoon gaan werken (bijvoorbeeld in de zorg en het 
onderwijs voor onze inwoners of in het toerisme) maar die in onze gemeente geen 
betaalbare woning kunnen vinden. Deze groep inwoners moet beter worden 
bediend. Dat betekent dus meer nadruk op passend bouwen, doorstroom en 
kavelsplitsing. 

 
We willen meer nieuwe woningen realiseren en willen daarbij meer sturen 
op diversiteit in doelgroepen. 
 
Denk hierbij aan ‘levensloopbestendig’ wonen of ruimte om meerdere generaties bij 
elkaar te huisvesten. Voor jongeren, starters, ouderen, statushouders of gescheiden 
één-oudergezinnen moet onze gemeente meer mogelijkheden hebben. De 
leefbaarheid neemt daardoor verder toe en het draagvlak voor en de aantrekkelijkheid 
van publieke en private voorzieningen ook. Van bouwbedrijven en 
projectontwikkelaars vraagt D66 meer doortastendheid en creativiteit in hun 
bouwplannen om die diversiteit in bouwtypen en doelgroepen te realiseren. 

 
D66 ziet dat vrijwel ieder dorp ‘schandvlekken’ kent, bouwvallen of leegstaande 
gebouwen waar maar geen vooruitgang wordt gemaakt. D66 wil een veel actievere 
rol van de gemeente om de problematiek van de braakliggende terreinen en 
verpauperende gebouwen in de dorpen op te lossen. 

 
Bouwen van woningen in alle dorpen verdient meer aandacht. Voor jongeren en jonge 
gezinnen kan hier voor een acceptabel prijsniveau kwalitatief goed gebouwd worden, 
met behoud van het bijzondere karakter van de dorpen. Dit versterkt het draagvlak 
voor voorzieningen en houdt het verenigingsleven levendig. D66 wil met de 
ontwikkelaars in gesprek om samen te bekijken wat er nodig is om hen in beweging te 
krijgen. 

 
Voor D66 is stilstand en leegstand geen optie! Voorbeeld kan zijn om 
tijdelijke korte verhuur (met bredere bestemming) mogelijk te maken. 
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Dat betekent dat we er als gemeenschap belang bij hebben om verouderde kaders te 
vernieuwen. We gaan meer diversiteit in woningbouw, woningstijlen en bouwhoogte 
krijgen. Dat past bij een gemeente waar onze mooie dorpen een uiteenlopende 
uitstraling hebben. D66 wil vaker bouwen voor gezinnen die geen huizen met grote 
tuinen in een midden of duur segment kunnen of willen betalen. Er zijn twee NS-
stations in onze gemeente, scholen en universiteiten zijn goed bereikbaar. Sterker, 
het Nationaal Park (en dus ook onze gemeente) Utrechtse Heuvelrug is vanuit de 
Randstad het eerste en best bereikbare toeristische gebied, nog vóór de Veluwe. 
Daar moeten we meer financieel en sociaal voordeel uit zien te halen. Dus ook de 
lokale jongeren die na hun opleiding gaan werken, willen hier graag blijven als ze 
een betaalbare starterswoning kunnen vinden. 
 
D66 gaat jongerenhuisvesting hoger op politieke agenda zetten. In dat kader willen we 
ook experimenten met kleine, complete en afgekoppelde wooneenheden realiseren. 
CPO-initiatieven om een duurzame sociale woonwijk te realiseren krijgen van D66 alle 
steun en ruimte. 

 
De toekomst van het terrein van de Marinierskazerne in Doorn wordt samen 
met inwoners ingevuld. D66 hecht hierbij aan een open planproces, waarbij 
uiteindelijk de impact op duurzaamheid en ruimte voor jong én oud voor 
ons de doorslag geeft. 
 
D66 vindt ook dat soepeler omgegaan kan worden met kavelsplitsing in de bestaande 
dorpen. Dat liever dan alweer natuurgebied opofferen voor traditionele, 
ruimtevretende woningbouw. Zoals de zaken nu staan, lijkt het erop dat we tussen nu 
en 2030 gaan inboeten op de gezinnen met opgroeiende kinderen. Dit heeft 
negatieve gevolgen voor ons onderwijsklimaat en ons verenigingsleven. We moeten 
dus met elkaar accepteren dat als we willen “behouden wat we hebben” als in het 
beeld van onze directe woonomgeving, dat niet direct betekent dat we ook “behouden 
wat we hebben” in natuur en voorzieningen. 

 
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat projectontwikkelaars met dit principe aan de haal 
gaan, kavelsplitsing blijft wel gebonden aan kaders die de woonomgeving 
beschermen en verstening binnen de perken houden. 

 
Voor ouderen die liever wat kleiner willen gaan wonen, willen we meer 1-of 
2 persoons woningen, met niet te veel tuin. D66 wil daarom vaker rug- aan-
rug bouwen, wellicht in twee lagen, waardoor zowel alleenstaande ouderen 
als startende jongeren samen een volgende stap zetten. 
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Denk hierbij niet alleen aan huur- maar ook aan koopwoningen. D66 wil in de bouwvisie 
van de gemeente dan ook meer focus op aandacht voor verschillende levensfases dan 
op zuivere inkomenspolitiek. D66 wil dat er in onze gemeente plek is voor diversiteit, 
jong & oud, arm en rijk. Tenslotte ziet D66 de realiteit dat ruim 30% van de huwelijken 
strandt. Zeker als er kinderen in het geding zijn, is het belangrijk dat beide ouders in 
dezelfde kern of onmiddellijke omgeving een woning vinden. Het ‘handhaven’ op 
permanente bewoning op de vele campings die onze gemeente rijk is, moet daarom 
wel binnen een sociaal aanvaardbare context gebeuren, waar het gaat om inwoners 
die buiten hun wil om in die situatie zijn terechtgekomen. D66 wil levendige dorpen, 
daarom kiezen we voor diversiteit in bouwen én in bouwstijlen. 
 

 

   
  

 
Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 

 
Een gemeente waarin ook starters en jonge gezinnen kansen 
hebben op de woningmarkt. 
 
Een gemeente waar geëxperimenteerd wordt met oplossingen als 
Tiny Houses en CPO. 
 
Een gemeente waar ook mogelijkheden zijn voor kavelsplitsing. 
 
Een gemeente waarin ouderen meer mogelijkheden hebben voor 
huisvesting op maat bijvoorbeeld via rug-aan-rug woningen. 
 
Een gemeente met een actieve rol om braakliggende terreinen en 
verpauperende panden uit het straatbeeld te weren. 
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7 Iedere inwoner kan gezond oud 
worden. 

We steunen de sociale lijn die we in deze raadsperiode hebben ingezet. We 
willen bereiken dat de inwoner met ondersteuning van de consulenten in de 
sociale dorpsteams steeds meer emancipeert ten opzichte van de 
zorgaanbieders, die als reactie daarop steeds beter maatwerk leveren. Dat 
vraagt van de gemeenteraad en het college nog meer ‘loslaten’: niet meer 
sturen op uren, niet langer standaardoplossingen in de begroting. In plaats 
daarvan komt langzaamaan de verschuiving van ‘grip op geld’ naar 
‘vertrouwen in mensen onderling’. 
 
Waar maken wij ons sterk voor? 
 

Meer maatwerk in persoonlijke dienstverlening; familiegroepsplan 
verstevigen. 
 
Samen met inwoners en professionele partijen een regiovisie op 
kwaliteit en samenwerking: dialoog armoede en schuldproblemen 
integraal aanpakken en creativiteit niet schuwen. 
 
Medische voorzieningen goed bereikbaar, 24/7 en op redelijke afstand. 

 
We stoppen met het maken van dikke beleidsnota’s. In plaats daarvan verschuift de 
aandacht van de gemeente naar het actief ondersteunen van inwoners die de regie 
kunnen en willen nemen: maatwerk. Het is een werkwijze die moet bijdragen aan de 
kwaliteit van leven voor jong en oud. Iedereen moet krijgen wat hij of zij echt nodig 
heeft. Daar staan we voor. 

 
Uiteindelijk willen we bereiken dat de inwoner steeds meer emancipeert ten opzichte 
van de zorgaanbieders, die als reactie daarop steeds meer maatwerk leveren. Omdat 
te kunnen doen, blijven we de onafhankelijk positie van de sociale dorpsteams 
steunen. De consulenten van de sociale dorpsteams (de toegangspoort tot zorg, hulp 
en welzijn) hebben zo de optimale vrijheid om de inwoners bij te staan bij het zoeken 
naar oplossingen om aan het leven te blijven deelnemen. De kwaliteit van leven voor 
de inwoner, in zijn eigen sociale omgeving, is het uitgangspunt. Het sociale dorpsteam 
verleent zelf geen zorg, maar ondersteunt de inwoner bij het behouden van de regie. 
De claim op grond van WMO, Jeugdwet of welke andere voorziening ook gaat daarna 
in de vorm van een aanvraag naar de gemeente, die dat één op één overneemt. 
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Bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorgvoorzieningen zijn dan cruciaal. D66 wil dat 
de bereikbaarheid van huisartsenposten, ziekenhuizen in de regio, apotheek en 
fysiotherapeut op orde wordt gebracht, ook ’s avonds en in de weekenden. Zorg is 24 
uur per dag en 7 dagen per week van belang. Parkeervoorzieningen, verbindingen van 
openbaar vervoer vanuit onze dorpen naar ziekenhuizen en openingstijden dienen 
hierop aangescherpt te worden. 

 
Rondom locatie Diakonessenhuis in Doorn wil D66 de kort- en langdurige 
zorgfaciliteiten versterken en uitbouwen. Ook de dienstverlening in 
weekenden en nachtelijke uren bieden kansen. D66 wil verkennen of 
faciliteiten zoals een avond-/ nachtapotheek haalbaar zijn. 
 
Ook moet er in praktische zin meer aandacht zijn voor mantelzorgers. We hebben 
genoeg goed beleid vastgesteld, het is tijd voor spijkers met koppen. Een 
mantelzorgcafé in elk dorp, extra hulp voor jonge mantelzorgers en in samenwerking 
met onze recreatieondernemers ook respijtzorg organiseren. Wel pleit D66 ervoor dat 
mantelzorgers niet over één kam geschoren worden. De mantelzorg voor een oudere 
partner of een vader of moeder is fundamenteel anders dan die voor zorg- intensieve 
kinderen. De positie van een 75+’er die zorgtaken heeft, is anders dan binnen een 
gezin dat via scholen en kinderopvang andere vraagstukken heeft. Ook met het 
sociale dorpsteam via de ‘sociaal makelaars’ (v/h Welnuh) kunnen inwoners aan de 
slag. De gemeente Utrechtse Heuvelrug had de 1e dementievriendelijke supermarkt 
en werd de eerste dementievriendelijke gemeente. We willen dit graag uitbreiden naar 
zoveel mogelijk dementievriendelijke ondernemingen en organisaties, maar ook met 
dementievriendelijke inrichting van onze omgeving. 

 
D66 wil het probleem van eenzaamheid hoger op de politieke agenda. Wij willen sociale 
netwerken stimuleren en ondersteunen. De preventieve rol van buurtnetwerken en 
vrijwilligerswerk is enorm belangrijk. Ook sportclubs, dorps- en cultuurhuizen, 
verenigingen en kerken spelen steeds vaker een grotere rol, bijvoorbeeld door hun 
oud-leden (en andere ouderen) te betrekken bij hun vereniging. De gemeente moet 
budget beschikbaar blijven stellen voor initiatieven die eraan bijdragen dat inwoners 
elkaar kunnen opzoeken en dat blijven doen. Lokaal initiatief is leidend. 

 
Eenzaamheid vreet de kwaliteit van leven aan, daar moeten we samen wat aan doen! 
Vooral initiatieven vanuit de gemeenschap zelf moeten zo welwillend mogelijk steun 
krijgen, in tijd, geld en/of aandacht. D66 blijft onvermoeid inzetten op dit ‘dorpsgericht 
werken’, zowel door middel van geld als door de manier waarop de gemeente haar 
werk organiseert: dorpsgericht, integraal en ontkokerd. 
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Eenzaamheid wordt niet alleen veroorzaakt door gemis aan sociale contacten en 
bezigheden. Zingeving en gesprekken over levensvragen zijn minstens zo belangrijk. Dit 
moet beter worden gefaciliteerd door de gemeente. 

 
(Agrarisch) ondernemers die hun bedrijf willen omvormen richting zorg (boerderij), 
worden actief ondersteund om dit te realiseren. Zorg- experimenten worden omarmd, 
niet nee tenzij, maar ja mits. 

 
D66 wil natuurlijk dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. D66 zet in 
op bewezen, effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de 
aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. Dit 
vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers) 
organisaties ofwel een sterk ‘voorliggend veld’. 

 
Signalering is een brede verantwoordelijkheid en alle faciliteiten dragen bij aan 
preventie. We gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ dus: in plaats van bij de hand 
nemen, faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning. Sociale 
dorpsteams, lokale initiatieven en vormen van samenwerking zoals dorpsnetwerken 
en vrijwilligerswerk krijgen goede ondersteuning. 

 
D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom 
vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. 
 
D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief 
bij elkaar brengt en ondersteunt. We willen dat gemeente(-n), werkgevers, 
welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de 
zorgverzekeraar een gezamenlijke integrale (regio-) visie op hoofdlijnen gaan 
uitwerken. De dialoog daarover moet bijdragen aan de wijze waarop ieder zijn eigen 
werk in de keten doet en neemt belemmeringen weg door wederzijdse samenwerking. 
We houden in de gaten dat de GGD niet onze inhoudelijke verantwoordelijkheid als 
gemeente overneemt, maar juist mede vormgeeft en uitvoert. 

 
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over 
ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, 
ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De 
voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren. D66 vindt het 
belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook vroeg- en voorschoolse educatie 
draagt daaraan bij en daarom zijn wij voorstander van het toevoegen van vroeg- en 
voorschoolse educatie aan integrale kindcentra. 

 
D66 staat voor kansengelijkheid en dat begint bij goed onderwijs. Binnen de Utrechtse 
Heuvelrug hebben we ingezet op verbetering en vernieuwing van diverse scholen en 
streven we naar het beste onderwijs voor iedereen. 
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Zo streeft D66 het verbeteren van kansengelijkheid na en een gelijke verdeling van 
passend (basis) onderwijs over de diverse scholen. 
 
D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken 
aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder 
snel aangewezen op zorg. D66 is voorstander van een extra uur bewegingsonderwijs. 
Als daar belemmeringen voor zijn wil D66 die graag wegnemen. Ook binnen en 
rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente gezond gedrag 
stimuleren. bv. gezond eten en gezond gedrag (en voorbeeldgedrag van begeleiders 
en leerkrachten op het schoolplein (dus niet roken), goede beweegmogelijkheden, 
klim– en klauter toestellen en groene schoolpleinen. 

 
D66 zoekt actief naar innovatieve samenwerkings- en financieringsvormen in en om 
het sociaal domein, zoals social impact bonds. D66 wil dat de gemeente, als 
belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. 
Dat hebben we de afgelopen jaren in onze gemeente al vormgegeven en dat is in 
Nederland best bijzonder. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten 
op de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt 
daarop gebaseerd. Om daaraan ruim baan te geven moeten Raad en College samen 
op zoek naar een manier waarop de begroting zodanig kan worden ingericht dat het 
financieren van innovatieve werkwijzen makkelijker wordt gemaakt. 

 
Onze gemeente is aantrekkelijk voor jeugdzorginstellingen. De 
aanwezigheid van die jeugdzorginstellingen in onze gemeente is echter 
ook een financieel risico, zolang de gemeente nog de rekening krijgt voor 
alle kinderen die daar geplaatst worden, ook als zij van buiten de regio 
afkomstig zijn. Zolang het Rijk dat nog niet adequaat heeft opgelost, 
moeten we daar in de begroting rekening mee houden. Overigens lijkt daar 
op het ministerie wel beweging in te zitten. 
 
De gemeente neemt de aanvraag WMO of Jeugdwet, die de inwoner samen met de 
onafhankelijke consulent van het sociale dorpsteam opstelt, één op één over. De 
gemeente hanteert de criteria in de wet. De gemeente mag een ‘maximumbudget’ niet 
als argument gebruiken om hulp of zorg te weigeren. Elk formeel besluit (de 
beschikking) moet gebaseerd zijn op het persoonlijk onderzoek naar de aanvrager zelf 
en er komen géén algemene regels om “gelijke gevallen gelijk te behandelen”: ieder 
mens is anders en aan zijn persoonlijke, redelijke behoefte moet je als gemeente 
gewoon tegemoetkomen. Maatwerk dus. 
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Jeugdhulp moet allereerst uitgaan van ‘samenredzaamheid’ van gezinnen; dat 
betekent dus óók signaleren als die tekortschiet. Door die tijdige signalering, 
gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten 
uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. We organiseren de zorg voor 
het kind zoveel mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid 
om hulpvragen te stellen op scholen. 
 
Passend onderwijs moet daarom uitdrukkelijk en ontschot samenwerken met sociale 
dorpsteams en jeugdhulp en vice versa. We gaan actief met de huisartsen in gesprek 
om ervoor te zorgen dat aanpak van gemeente, sociale dorpsteams en huisarts zo 
goed mogelijk op elkaar aansluiten. De huisarts is een onmisbare schakel! 
 
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te 
ontwikkelen. Als een gezin zich aanmeldt met een hulpvraag, stimuleren we dat het 
gezin eerst een familiegroepsplan maakt, volgens de systematiek van de Jeugdwet. 
Dat is dan het hulpverleningsplan en is leidend voor de hulpverlening. Onafhankelijke 
ondersteuning bij het maken van het plan moet beschikbaar zijn. Geen enkel kind mag 
de dupe worden van financiële afspraken die de gemeente wel of niet met aanbieders 
heeft: adequate hulp en zorg is snel beschikbaar, ook als dat tot onvoorziene kosten 
leidt. De peutersubsidie van Asscher dient ook in onze gemeente ten volle benut te 
worden. 

 
We zetten actief in op het familiegroepsplan, dat in de wet is vastgelegd en 
het gezin de meeste grip op de situatie geeft.  
 
Voor D66 is leidend dat de toegang tot voorzieningen laagdrempelig is en dichtbij 
georganiseerd, voorzien van informatie over alle mogelijkheden en duidelijke 
aanspreekpunten. Investeren in communicatie dus! We zetten in op goede 
gespreksvoering om de ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele 
procedures. Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit 
vraagt zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op 
eventueel benodigde specialistische zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de 
gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners, maar ook 
zorgverzekeraars en lokale of regionale ziekenhuizen. Zie eerder de gedachte aan 
regiovisie. D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van 
vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbetert. De meest 'comfortabele' zorg 
geven de mensen dichtbij de zorgbehoevende. 
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De gemeente stimuleert initiatieven gericht op het langer thuis laten wonen van 
ouderen. Het komt het welzijn van veel mensen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis 
kunnen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke ondersteuning die past bij 
de individuele inwoner, of dat nou meer is dan de rekeneenheid van twee uur per week 
of niet. Elk besluit daarover is voor de individuele inwoner gebaseerd op de criteria in 
de wet en het persoonlijk onderzoek: er komen geen algemene regels over toewijzen 
van de hoeveelheid hulp en zorg.  
 

D66 wil meer aandacht voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen 
langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te 
verbeteren. De gemeente biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel 
mogelijk mensen participeren. Het ultieme doel is een inkomen en bijdragen aan de 
maatschappij, passend bij het individu, vaak maar niet per se middels werk, maar de 
weg daar naartoe loopt vaak langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van 
deelnemen aan de maatschappij. We dragen bij aan economische, sociale 
zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en 
mogelijkheden van inwoners. We willen dat iedereen mee kan doen, ook inwoners die 
langdurig werkloos zijn en niet kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer 
iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers. We kijken actief naar de 
experimenten met ‘basisinkomen’. Zodra we aanleiding zien om binnen de Raad en 
met het College daarover in gesprek te gaan doen we dat. 

 
We gaan uit van de hele mens, en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil, in 
plaats van geobsedeerd te raken door wat allemaal niet zou kunnen. 
 
D66 wil dat gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme 
op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her-) 
aanvraagprocedures te verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen, 
sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certificaten (zoals 
bijvoorbeeld een heftruckcertificaat) kunnen inwoners uit de bijstand naar werk halen. 
D66 wil dat de gemeente vaker experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om 
de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er 
veel situaties waarin iemand die gaat werken bruto minder overhoudt dan met een 
bijstandsuitkering. Dat stimuleert inwoners niet. De gemeente moet deze armoedeval 
beperken, bijvoorbeeld door zelf ruimte te zoeken om te experimenteren met werken 
met behoud van uitkering voor een bepaalde periode. D66 wil ook dat de gemeente 
intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat inwoners met een WW-
uitkering in de bijstand raken. Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. 
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D66 wil werkzoekenden meer regie geven over hun eigen re-integratietraject. We 
stimuleren daarbij wederkerigheid. D66 wil dat de gemeente werkzoekenden 
stimuleert en ondersteunt om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, 
waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten. Dit vraagt 
aandacht voor het creëren van werkgelegenheid, een aantrekkelijke gemeente voor 
werkgevers en kansen voor ZZP’ers. De gemeente loopt vooraan bij het bieden van 
werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van kansen op werk 
aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. We werken hiervoor actief samen 
met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen voor een 
betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden. 
 
D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons 
armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt 
met het vinden van de juiste oplossing. 
 
Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen 
en de oorzaken van armoede aan te pakken. Het is daarom van belang om daarbij 
naar alle aspecten van het leven te kijken: gezondheid, werk, wonen, school et cetera. 
 
In het verlengde van armoede ligt het verschijnsel van steeds grotere groepen met 
schuldenproblemen. Schulden komen in alle inkomensgroepen voor; in onze 
gemeente zitten ook ZZP’ers en chronisch zieken op de rand van echte armoede. 
In de visie van D66 richt de gemeente zich op preventie en voorkoming van escalatie 
van schuld gerelateerde problemen door instanties met elkaar in contact te brengen 
en agressieve, onwettige incasso-praktijken te bestrijden. 
 
D66 wil snelle en vooraf integrale hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van 
de situatie wordt voorkomen. Hierbij is erkenning door de sociale dorpsteams van 
belang omdat veel inwoners uit gêne zich niet melden met schulden. Oplossingen, 
die creatiever zijn dan in het verleden gebruikelijk, zijn wat ons betreft zeer wenselijk. 
 
D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen 
op. Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, 
ook als dat onorthodoxe oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met 
woningcorporaties. D66 wil meer experimenteerruimte om inwoners met schulden 
sneller te vinden en te helpen. 
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 Resultaat binnen 4 jaar 

D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 
 
Meer maatwerk in persoonlijke dienstverlening; familiegroepsplan 
werkt goed. 
 
Samen met inwoners en professionele partijen in dialoog: ‘regiovisie’. 
Armoede en schuldproblemen bespreekbaar maken en fors 
verminderen. 
 
Medische voorzieningen goed bereikbaar, 24/7 en op redelijke 
afstand.  
 
Communicatie en informatie in orde. 
 
Bescherming van Privacy en voorkomen van onnodige bureaucratie. 
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9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Minder regels en meer ruimte voor 
experiment. 
D66 wil een gemeente waarin inwoners ruimte en vertrouwen krijgen voor 
initiatieven in de eigen dorpen. In de afgelopen jaren hebben we hiervan mooie 
voorbeelden gezien zoals de Cultuurhoek in Driebergen, De Binder in Leersum 
en het dorpshuis in Maarn. En we moeten veel meer gebruik maken van de 
kennis en kunde van onze inwoners zoals in de digitale denktank, de WMO-
raad en het verkeersberaad. 
 
Waar maken wij ons sterk voor? 
 

D66 wil dat de gemeente zich aanpast aan de dynamiek van inwoners en 
verenigingen, in plaats van andersom. Dienstverlening en procedures 
kunnen dan soepeler verlopen. Een betere communicatie 
(tweerichtingsverkeer) is daarbij essentieel. D66 wil dat er geïnvesteerd 
wordt in deze betere communicatie. 

 
Inwoners hebben een grote betrokkenheid en kennis van zaken, D66 wil 
die meer benutten bij plannen en beheerstaken. 
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D66 wil minder regels, minder betutteling. Wij geloven in de eigen kracht 
en verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. 
 

Voor D66 is het vanzelfsprekend dat onze gemeente maximaal presteert qua 
dienstverlening en bestuurlijke betrouwbaarheid. Dat vraagt van de organisatie dat 
deze servicegericht is naar haar bewoners, ondernemers en gasten (toeristen). Dit 
betekent ook zo weinig mogelijk belemmerende regels, zowel voor inwoners als voor 
ondernemers. D66 heeft daarom steeds gepleit voor verdere flexibilisering van 
bestemmingsplannen, voor (gedeeltelijke) afschaffing van de kapvergunning en voor 
afschaffing van de welstandscommissie. Ook voor ondernemers wil D66 minder regels 
en meer eenvoud. De bedrijfscontactfunctionaris kan hierbij met 
ondernemersverenigingen een goede rol vervullen. 

 
D66 is trots op het sterke verenigingsleven in onze gemeente. Denk aan 
ondernemers-, sport- en culturele verenigingen en de grote terugkerende 
evenementen zoals Bloemencorso, Sinterklaasintochten, Kerstmarkten of de 
Heuvelrugloop. De gemeente kan de verenigingen helpen in de dienstverlening en 
handhaving door meer eenvoud en voorspelbaarheid rondom vergunningen, zoals de 
aanvraag van evenementenvergunningen. 

 
Een gemeente die haar inwoners en verenigingen kent, hoeft niet steeds 
weer dezelfde standaardvragen te stellen. 
 
Dat kan iedereen veel tijd besparen. Ook wil D66 dat de gemeente met een 
modelvergunning gaat werken, zodat organisatoren van evenementen tevoren 
weten aan welke eisen zij moeten voldoen. Vergunningen voor evenementen 
moeten hierdoor sneller afgegeven kunnen worden, bijvoorbeeld binnen een week. 

 
D66 wil een gemeentebestuur waar inwoners, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers betrokken zijn. Als grootste partij in de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
heeft D66 in 2014 de hele gemeenteraad meegekregen in een raadsbreed gedeeld 
uitvoeringsprogramma. ‘Co-creatie’ en ‘coproductie’ zijn inmiddels geaccepteerde 
bestuurlijke begrippen. D66 heeft voor inwoners herkenbare resultaten geboekt 
door meer nadruk op samenwerking tussen politieke partijen onderling. Ook hebben 
we gezorgd dat de wethouders veel meer samenwerken met verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Wij willen namelijk geen energie en tijd verspillen aan 
‘oude’ politiek met gekunstelde trucjes tussen coalitie en oppositie. We moeten het in 
onze gemeente samen doen. 
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Ook in de komende raadsperiode wil D66 werken met een raadsbreed programma, 
gezien het succes van de afgelopen periode. Daarbij willen we nog sterker inzetten op 
besluitvorming middels consent waarbij alle betrokkenen uitspreken geen 
onoverkomelijke bezwaren te hebben. Democratie is namelijk meer dan de ‘helft+1’. 
In de werkwijze van de Raad willen we nog meer op locatie vergaderen en de frequentie 
verlagen zodat de werkdruk van raadsleden wordt verminderd. D66 wil minder 
betutteling en meer vrijheid voor inwoners. We zijn op de goede weg, maar de 
gemeente kan nog meer vertrouwen op de eigen kracht en het 
verantwoordelijkheidsbesef van mensen. Juist in onze gemeente zijn inwoners vaak 
goed opgeleid en voldoende kritisch naar het bestuur en naar elkaar. Crowdsourcing, 
meer inzet van social media en een interactieve werkwijze passen hierbij. Daarom ook 
wil D66 dat versterking van dorpsgericht werken structureel gemaakt wordt in de 
gemeentebegroting. De formatie van de dorpscoördinatoren, die de gemeente helpen 
aan te sluiten bij ontwikkelingen in de dorpen, wordt uitgebreid. De Dorpsagenda 
krijgt een stevige beleidsrol. We gaan minder vooraf regelen en meer aansluiten op de 
vraag vanuit inwoners en ondernemers. D66 wil daarom de vrije positie van de 
dorpscoördinator versterken, in sterke wisselwerking met de verantwoordelijkheid 
van de dorpswethouders. 

 
D66 wil in de komende periode ook experimenteren met coöperatieve dorpsraden 
naar het voorbeeld van de coöperatieve wijkraden in Groningen. Naast de 
dorpsagenda krijgen de dorpen dan ook, samen met raadsleden, de beschikking over 
delen van de verschillende beleidsbudgetten. Niet als een extraatje, zoals nu met 
de dorpsbudgetten, maar als onderdeel van de reguliere begroting. 

 
D66 ziet graag dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Wie dat liever niet 
doet, zal zich vaker moeten schikken naar de standaard van anderen. 
Daartegenover staat dat D66 zich inspant om iedereen de ruimte en het 
vertrouwen te geven om zelf verantwoordelijkheid te dragen en inbreng te 
hebben richting de lokale overheid. 

Langzaam maar zeker maakt de traditionele verzorgingsstaat plaats voor een 
netwerksamenleving, waar de gemeente niet regelt, maar faciliteert. Heeft iemand 
een goed idee? Zoek gelijkgestemden op: mede inwoners, (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 en voert die indien mogelijk ook uit. Zo komt een energieke, vitale samenleving tot 
ontwikkeling: een doe-het-samen-maatschappij. D66 gelooft in de eigen kracht van 
mensen. Wij verwachten van de ambtelijke organisatie dat ze de werkhouding en 
benadering van inwoners hierop laten aansluiten. Bijvoorbeeld door dienstverlening 
te verlenen op tijden en plaatsen die voor inwoners het best passend zijn. 
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Communicatie rondom zorg en welzijn schiet te kort. De gemeente kan beter 
presteren, niet alleen rondom 'algemene informatie' maar ook in 1-op-1 contacten als 
mensen nog niet goed weten waar ze moeten beginnen met zoeken. Meer geld is niet 
afdoende, het gaat vooral om mentaliteit en houding in de bureaucratie. We willen de 
menselijke maat op alle niveaus meer en scherper in beeld  houden. 

 

  

 
Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 

 
Een gemeente met een excellente (digitale) dienstverlening (waardering 

>8). 
 

Een gemeente met ruimte voor experimenten in de dorpen voor co-

creatie en coproductie. 

 

Een sterk verbeterde communicatie tussen gemeente en inwoners 

en een veel beter leesbare website. 

 

Verdere deregulering van de APV en andere verordeningen. 

Vergunningen moeten snel en simpel worden verleend. 

 

Een gemeente met fulltime dorpscoördinatoren met mandaat die 

echt de ogen en oren vormen in de dorpen. 
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9 Zowel uitgaven als bezuinigingen 
leggen we goed uit 
De afgelopen jaren heeft D66 ingezet op een gezonde financiële huishouding. 
D66 heeft rond de gemeentebegroting rust en overzicht gebracht. We zitten 
als gemeente niet meer op het strafbankje van het ‘provinciaal toezicht’. Nu 
de begroting op orde is, wil D66 de schulden van onze gemeente 
terugbrengen. Daarbij willen we meer resultaten zien rond gemaakte 
afspraken zoals het verkopen van ongebruikt maatschappelijk vastgoed en 
snippergroen. Dit zou in feite dubbel opleveren: inkomsten enerzijds en 
minder uitgaven anderzijds. 
 
Waar maken wij ons sterk voor? 
 

D66 heeft een grote rol gespeeld in het op orde krijgen van de financiën 
in onze gemeente. Daar gaan we mee door. Afbouwen van oude schulden 
hoort daarbij, maar altijd in balans met het behoud van de voorzieningen 
in de dorpen en met de bezittingen in algemene zin. 
 
D66 staat voor een helder en verantwoord belastingbeleid, zonder 
trucjes. We willen dat mensen zelf meer invloed kunnen hebben op wat 
ze moeten betalen. 
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In de afgelopen vier jaar is er een positieve ontwikkeling geweest in de financiën van 
onze gemeente. Nadat we in 2012 nog onder provinciaal toezicht stonden, zijn er de 
afgelopen jaren flinke stappen gezet. Zo had de gemeente telkens een overschot op 
de jaarrekening (waaruit bijvoorbeeld een ‘potje’ voor het sociaal domein van 2 miljoen 
euro is gereserveerd) en loopt de algemene reserve op naar een goed bedrag van 
ongeveer 20 miljoen euro. Daarbij is er de afgelopen jaren meer dan een miljoen euro 
bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. 

 
Maar we zijn er nog niet. In de eerste plaats is onze schuldenlast te hoog. Het is goed 
dat er nu in de Raad een plafond van 160 miljoen euro is afgesproken en dat de schuld 
ieder jaar in ieder geval met 1 miljoen euro moet worden verlaagd. Zo schuiven we 
op termijn op naar de gewenste norm van een schuld van rond de 100%. Daarnaast 
wil D66 bijvoorbeeld doorpakken op het kostendekkend zijn van beleidsterreinen waar 
dat al eerder in de gemeenteraad voor afgesproken is, zoals bijvoorbeeld de 
begraafplaatsen. De politieke partijen in de gemeenteraad moeten haar eigen 
uitgangspunten voor een gezonde financiële huishouding blijven hanteren. Voor D66 
ligt er wel een harde grens bij het overeind houden van een goed voorzieningenniveau. 
Wij hechten aan de leefbaarheid van onze dorpen, dus onze bibliotheken, dorpshuizen, 
zwembaden, sportvelden en goede, schone scholen hebben bij D66 prioriteit, ook in 
de gemeentebegroting. 

 
Het is een realiteit, dat we een hoge schuldenpositie hebben. En het is een 
mooi ideaal om naar een index van 100 te streven. Toch kijkt D66 altijd naar 
de balans tussen de schulden, en de investeringen die ertegenover staan 
en het voorzieningenniveau dat we ermee behalen. 
 
We vinden het belangrijk, dat de ingrepen in de financiën in balans zijn met de gevolgen 
voor ons voorzieningenniveau. Ook daarop zal D66 voorstellen in deze richting 
beoordelen. 

 
Soms zijn grote investeringen nodig, om de leefbaarheid van onze dorpen te 
behouden. Als we daarvoor bezuinigingen op andere gebieden moeten realiseren 
kunnen we uitleggen waarom we dat doen. Als we liever kiezen voor verhoging van 
de belastingen moeten we dat ook uit kunnen leggen. Bij voorkeur vragen we de 
inwoners welke keuze we moeten maken. Dat houdt in, dat we onze besluitvorming 
hierop moeten inrichten en dat we ook aan de inwoners laten zien, dat we met hun 
mening rekening houden. D66 wil experimenteren met digitaal raadplegen bij dit      
soort besluiten bijvoorbeeld in de vorm van het online burgerpanel. 
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D66 houdt van een heldere blik op financieren van zaken: de vervuiler of 
gebruiker betaalt. Daar waar de markt het binnen de kaders zelf op kan 
lossen, moeten we dat zeker niet nalaten. 

 
Denk in het kader van afvalverwerking ook aan verschil in tarieven, zoals de kans om 
het restafval minder vaak te laten ophalen. Voor jonge gezinnen en ouderen kunnen 
we een ophaal systeem voor luiers toevoegen, tegen een meerprijs. D66 wil naar 100 
kg restafval per inwoner in 2020 en naar een afvalloze gemeente in 2030. Hierop moet 
worden ingezet door middel van meer communicatie en voorlichting, maar ook aan 
het principe van de “verschoner wordt beloond”. 

 

   

  

 
Resultaat binnen 4 jaar 
D66 spant zich de komende 4 jaar in voor 

 
 

Een gemeente met een gezonde algemene reserve van 20 miljoen euro. 

 
Een gemeente met een afbouw van de schuldenlast van 1 miljoen 
euro per jaar. 

 
Een gemeente waarin de lasten voor de inwoners met de 
inflatiecorrectie stijgen. 

 
Een gemeente waarin elk jaar de jaarrekening positief wordt afgesloten. 
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Richtingwijzers D66  
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 

richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 

status van dogmatische waarheden. 
 
 

 

Vertrouw op de eigen kracht 
van mensen 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van 
mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme 
tegemoet. 

 
Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

 

  
 

Denk en handel internationaal 
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor 
de gehele wereld en sluiten niemand uit. 

 
 

Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn 
verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat 
voor die verschillen. 

 

  
Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn 
vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, 
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, 
gerichtheid of herkomst. 
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Colofon  
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	Station Driebergen is van groot belang voor verkeer en economie. Na Utrecht en Amersfoort wordt het een van de belangrijkste verkeersknooppunten van onze provincie.
	D66 vindt de verbindingen met Utrecht Science park en Wageningen belangrijk en blijft dus aandringen op een Intercity-status voor station Driebergen-Zeist en flexibele vervoersmogelijkheden vanaf dit station naar de dorpen op de Utrechtse Heuvelrug.
	Bij een toeristisch sterke Utrechtse Heuvelrug hoort een kwalitatief sterk aanbod van winkels en horeca, ook op zon- en feestdagen, zeker in toeristisch hoogseizoen. D66 wil de winkeliers ook op feestdagen zoals 2de paasdag en 2de pinksterdag de mogel...
	Amerongen, Doorn en Overberg zijn voor D66 speerpunt in het versterken van het toeristisch gebied van de Utrechtse Heuvelrug. Rust, historie en natuur zijn daarbij de pijlers. Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken voor bezoekers een reden zijn om vo...
	De Utrechtse Heuvelrug is uitermate geschikt voor en ingesteld op zakelijk toerisme, D66 ondersteunt initiatieven die deze sector versterken.
	De leefbaarheid in onze dorpen en natuurontwikkeling kunnen hand in hand gaan. De ligging in een Nationaal Park vraagt extra inspanning voor onze groene omgeving, en biedt uitstekende kansen op het gebied van Recreatie & Toerisme.

	Voor het centrum van Driebergen wil D66 dat wonen, winkelen en horeca hier centraal staan. Andere functies zouden uit het centrum verplaatst kunnen worden. In Driebergen en Maarsbergen geldt dat het verplaatsen van de benzinestations naar de randen va...
	Wie wel de beschikking of het beheer over een stukje snippergroen wil hebben, kan dat met de gemeente regelen tegen een schappelijke vierkante meterprijs. Om dit voor grote groepen inwoners betaalbaar te maken, is betaling in termijnen van aankoop van...
	D66 wil versnellen in het bouwen van nieuwe woningen. Eigenlijk zijn 3000 nieuwe woningen in 2040 erbij conform de vastgestelde Woonvisie van de gemeente niet voldoende. Meer aandacht voor specifieke doelgroepen als gezinnen en starters is hard nodig ...

	We willen meer nieuwe woningen realiseren en willen daarbij meer sturen op diversiteit in doelgroepen.
	Voor D66 is stilstand en leegstand geen optie! Voorbeeld kan zijn om tijdelijke korte verhuur (met bredere bestemming) mogelijk te maken.
	De toekomst van het terrein van de Marinierskazerne in Doorn wordt samen met inwoners ingevuld. D66 hecht hierbij aan een open planproces, waarbij uiteindelijk de impact op duurzaamheid en ruimte voor jong én oud voor ons de doorslag geeft.
	Voor ouderen die liever wat kleiner willen gaan wonen, willen we meer 1-of 2 persoons woningen, met niet te veel tuin. D66 wil daarom vaker rug- aan-rug bouwen, wellicht in twee lagen, waardoor zowel alleenstaande ouderen als startende jongeren samen ...
	We steunen de sociale lijn die we in deze raadsperiode hebben ingezet. We willen bereiken dat de inwoner met ondersteuning van de consulenten in de sociale dorpsteams steeds meer emancipeert ten opzichte van de zorgaanbieders, die als reactie daarop s...

	D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie.
	Onze gemeente is aantrekkelijk voor jeugdzorginstellingen. De aanwezigheid van die jeugdzorginstellingen in onze gemeente is echter ook een financieel risico, zolang de gemeente nog de rekening krijgt voor alle kinderen die daar geplaatst worden, ook ...
	We zetten actief in op het familiegroepsplan, dat in de wet is vastgelegd en het gezin de meeste grip op de situatie geeft.
	We gaan uit van de hele mens, en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil, in plaats van geobsedeerd te raken door wat allemaal niet zou kunnen.
	D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing.
	D66 wil een gemeente waarin inwoners ruimte en vertrouwen krijgen voor initiatieven in de eigen dorpen. In de afgelopen jaren hebben we hiervan mooie voorbeelden gezien zoals de Cultuurhoek in Driebergen, De Binder in Leersum en het dorpshuis in Maarn...

	Een gemeente die haar inwoners en verenigingen kent, hoeft niet steeds weer dezelfde standaardvragen te stellen.
	D66 ziet graag dat mensen verantwoordelijkheid nemen. Wie dat liever niet doet, zal zich vaker moeten schikken naar de standaard van anderen. Daartegenover staat dat D66 zich inspant om iedereen de ruimte en het vertrouwen te geven om zelf verantwoord...
	De afgelopen jaren heeft D66 ingezet op een gezonde financiële huishouding. D66 heeft rond de gemeentebegroting rust en overzicht gebracht. We zitten als gemeente niet meer op het strafbankje van het ‘provinciaal toezicht’. Nu de begroting op orde is,...

	D66 houdt van een heldere blik op financieren van zaken: de vervuiler of gebruiker betaalt. Daar waar de markt het binnen de kaders zelf op kan lossen, moeten we dat zeker niet nalaten.
	De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.
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