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D66 krijgt het voor elkaar
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hoewel jij nog
niet mag stemmen, telt jouw stem wel mee. Speciaal voor alle kinderen in 
Driebergen, Doorn, Maarn, Maarsbergen, Overberg, Amerongen en Leersum heeft 
D66 Utrechtse Heuvelrug daarom het junior verkiezingsprogramma geschreven. Zo 
ben jij ook op de hoogte en kun je meedenken hoe we samen onze dorpen nog 
mooier, leuker, groener en kansrijker kunnen maken voor iedereen.

1. Kansen voor iedereen
D66 wil dat iedereen in onze dorpen gelijke kansen heeft. We willen bijvoorbeeld dat 
kinderen niet meer opgroeien in armoede en dat mensen niet meer gediscrimineerd 
worden. Als je leeft met een beperking moet je in onze dorpen ook mee kunnen doen. 
Maar het belangrijkste is misschien wel dat we ons willen inzetten zodat iedereen naar 
een goede school kan, ongeacht waar je ook vandaan komt en hoe oud je ook bent, 
want wij denken dat onderwijs er echt voor zorgt dat iedereen kansen krijgt.

2. Een gezonde en groene toekomst
D66 vindt het belangrijk dat onze dorpen gezond en groen zijn voor iedereen die er 
woont, werkt, speelt en naar school gaat. Een groen, gezond dorp is niet alleen nu 
belangrijk, maar ook voor kinderen die in de toekomst in onze dorpen opgroeien. We 
willen dat we beter omgaan met afval, dat we de lucht zo schoon mogelijk houden 
en dat we zuinig omgaan met energie. Wij denken dat iedereen kan meedenken en 
meehelpen om te zorgen dat we een schone en groene toekomst krijgen!

3. Wonen, leven en verkeer
Heel veel mensen willen graag in onze dorpen wonen. Dat begrijpen wij goed, want 
onze dorpen zijn ook heel mooi! D66 wil dat we goed nadenken waar mensen kunnen 
leven en werken. Zodat er nieuwe huizen komen, maar ook leuke plekken blijven om 
te spelen en andere leuke dingen te doen. Met veel mensen in een dorp is het vaak 
druk, ook in het verkeer. D66 vindt het belangrijk dat je schoon en veilig kunt komen 
waar je wilt in een dorp. Als iedereen overal met de auto heen gaat, staat iedereen in 
de file. Wij denken dat meer mensen op de fiets zullen gaan als er veilige fietspaden 
en fietsenstallingen zijn.

4. Aan het werk
Om te zorgen dat mensen aan het werk kunnen, is het belangrijk dat er veel verschillende 
bedrijven in onze dorpen zijn. Als je je eigen bedrijf wilt beginnen, willen we zorgen dat 
dat makkelijk kan. Ook willen we ervoor zorgen dat de scholen in onze dorpen passen 
bij de bedrijven, zodat je na je school makkelijk werk kunt vinden. D66 vindt het heel 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in onze dorpen kunnen werken.
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5. Een leuk, levendige dorp
Wat leuk is aan het wonen in onze dorpen is dat er altijd wat te doen is. D66 vindt het 
fijn dat onze dorpen ook levendig blijven – ook omdat onze inwoners elkaar zo kunnen 
ontmoeten. We willen dat iedereen kan genieten van muziek, kunst en musea, en dat 
je in onze dorpen naast de mooie, groene bossen, nieuwe dingen kunt zien. Verder 
willen we dat je in onze dorpen goed kunt sporten, op een sportclub of in je buurt.

6. Zorg en hulp voor wie dat nodig heeft
Iedereen heeft wel eens hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, of (even) niet 
alles zelf kunt. Wij vinden het fijn dat iedereen nu in zijn eigen dorp hulp krijgt van 
mensen van het sociale dorpsteam. We vinden ook dat inwoners zo veel mogelijk 
zelf moeten kunnen bepalen welke zorg ze nodig hebben.  D66 wil dat inwoners die 
eenzaam zijn meer aandacht krijgen. We willen ook dat er in onze dorpen ruimte blijft 
om vluchtelingen op te vangen en vinden dat we hen moeten helpen in onze gemeente 
een nieuw thuis te vinden. D66 vindt het belangrijk dat we zorgen voor en hulp bieden 
aan inwoners die dat nodig hebben.

7. Meedenken, meedoen, en meebeslissen
In Nederland wonen we in een democratie – dat betekent dat iedereen (en jij dus ook) 
mag meedenken, meedoen en meebeslissen over hoe het in de dorpen gaat. D66 
vindt dit heel belangrijk en denkt dat dit nog veel beter kan. We willen dat verschillende 
inwoners kunnen meedenken en ideeën kunnen geven, juist ook inwoners die dat nu 
nog niet zo vaak doen. Onze gemeente verdient ook een echte jeugdraad en aandacht 
in de lessen voor het reilen en zeilen in de politiek.
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8. Vrij en veilig samenleven
D66 wil dat je in onze dorpen vrij en jezelf kunt zijn, wie je ook bent, waar je ook 
vandaan komt, of je van mannen, vrouwen of van allebei houdt. Dat kan alleen als 
inwoners niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Het is niet erg als inwoners het met 
elkaar oneens zijn, maar geweld, of inwoners buitensluiten, dat mag nooit. Wij denken 
dat iedereen kan helpen om de dorpen zo veilig mogelijk te maken. Door iedereen 
een kans te geven iets van zijn of haar leven te maken, kunnen we veel criminaliteit 
voorkomen, waardoor we minder vaak politie nodig hebben.

9. Utrechtse Heuvelrug - dorpen van kinderen
In de dorpen is het belangrijk dat er voldoende plek blijft voor kinderen om te spelen, 
te bewegen, naar school te gaan en leuke dingen te doen. D66 wil daarom zorgen 
voor voldoende, waar mogelijk natuurlijke, speeltuinen, plekken waar oudere kinderen 
elkaar kunnen ontmoeten en waar je verschillende sporten kunt doen. En we willen 
veilige fietspaden om overal te komen. We vinden het belangrijk om sommige kinderen 
extra te helpen, zoals kinderen die opgroeien in armoede, kinderen waar het thuis of 
op school niet zo goed gaat en vluchtelingenkinderen. Het belangrijkste vinden we dat 
kinderen serieus worden genomen en dat ze kunnen meepraten over dingen die hen 
aangaan. Omdat kinderen soms heel anders naar een dorp kijken en er vaak nog veel 
langer moeten wonen dan hun ouders!

10. Verstandig met geld omgaan
D66 vindt dat je verstandig moet omgaan met het geld in een grote gemeente als 
Utrechtse Heuvelrug. Dat geld (in totaal wel 100 miljoen euro!) wordt namelijk betaald 
door alle inwoners die daar wonen. Inwoners in een dorp betalen belasting, waar 
alle dingen in de gemeente – van bomen tot zorg – van worden betaald. We willen 
dat inwoners kunnen zien waar hun geld naartoe gaat en dat inwoners zelf kunnen 
meebeslissen waar dat geld in hun eigen dorp aan wordt uitgegeven.

D66 wil dat iedereen de kans krijgt om mee te doen, naar school te gaan, 
zichzelf te zijn en aan het werk te gaan. Wij hebben met de tien punten van 
het verkiezingsprogramma uitgelegd hoe wij dat mogelijk willen maken, maar 
misschien heb jij daar ook wel ideeën over. We horen dat dan graag door een 
email naar idee@d66utrechtseheuvelrug.nl of laat je idee achter op:
http://utrechtseheuvelrug.d66.nl/heb-je-een-idee/
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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. 

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. 

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.  

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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