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Duurzaam 
Vooruit

Duurzaam vooruit

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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Goed klimaat

Goed wonen
Goed onderwijs



 
 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda: 
 We realiseren een klimaatneutrale gemeente in 2030 
 We belonen duurzaam gedrag  
 Nog meer ruimte voor de fietser en OV 
 Meer laadpalen en zonnepanelen  
 We experimenteren met vergroenen van leges en 

belastingen 
 We streven naar minimaal 1000 nul-op-de-meter woningen 

 
De ondernemer krijgt ruimte en kan duurzaam ondernemen: 

 We geven ondernemers de ruimte  
 We stimuleren groei en ontwikkeling in 

toerisme en recreatie 
 We hechten aan levendige dorpen met 

winkels en horeca die de hele week 
open kunnen zijn 

 
Natuurbehoud en ruimte voor ondernemen zijn in balans: 

 We willen de unieke en groene omgeving van de Utrechtse 
Heuvelrug behouden 

 We pakken braakliggende terreinen en locaties met ambitie 
aan 

 Voorzieningen voor onderwijs, zorg en cultuur worden vaker 
gecombineerd 

 Zorg voor water in beken & sprengen en actieve bestrijding 
van verdroging 

 We geven inwoners de ruimte met plannen voor openbaar 
groen 

 

 Wonen  

Een goede plek om te wonen, werken en leven: 
 We realiseren beter onderhoud van de openbare ruimte 
 De basisvoorzieningen blijven betaalbaar voor iedereen 
 Voor extra voorzieningen geldt dat de gebruiker betaalt 
 We bevorderen verkeersveiligheid 
 We hebben vertrouwen in eigen kracht van inwoners 
 We benutten de kansen van verbinding door 

sport en cultuur  
 

Passende woonruimte voor iedereen:   
 We bouwen divers en meer voor uiteenlopende doelgroepen 

zoals jongeren & jonge gezinnen 
 We willen experimenteren met Tiny Houses en andere 

particuliere initiatieven 
 We geven ouderen meer mogelijkheden voor huisvesting op 

maat 
 We steunen Heuvelrug Wonen om minimaal 100 sociale 

huurwoningen per jaar te realiseren 
 

Iedere inwoner kan gezond oud worden:   
 We benutten veel meer de kracht van de ouderen 
 We zetten in op maatwerk in persoonlijke dienstverlening 
 Medische voorzieningen zijn 24/7 goed en snel bereikbaar 
 We maken armoede en schuldproblemen bespreekbaar en 

pakken het integraal aan 
 We beschermen de privacy en voorkomen onnodige  

bureaucratie 
 De zorgvrager houdt zoveel mogelijk zelf de regie 

 
 

 
 

 
 
 

Kansen voor iedereen en het beste onderwijs:  
 We zetten in op de best mogelijke onderwijsomgeving  

voor onze kinderen 
 We investeren in frisse en duurzame scholen  
 Stimuleren van gezond gedrag op schoolpleinen 
 Een conciërge op iedere school 
 We willen betere verkeersveiligheid rondom scholen 
 Kansen voor iedereen om zich om- of bij te kunnen  

scholen 
 

Tot slot 
Minder regels en meer transparantie: 

 We geven ruimte voor experimenten aan onze inwoners 
 We zijn een gemeente met excellente (digitale) 

dienstverlening 
 Vergunningen worden snel & simpel verleend 
 We zijn & blijven een financieel gezonde gemeente 

 
   

 

 
 

Kijk voor het volledige verkiezingsprogramma op 
D66utrechtseheuvelrug.nl 
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