
1.Hoe laat u het verkeer op de Vaartwegen verminderen? 

De PvdA/GrLi combinatie schreef in de GooienEembode dat er geen cent meer 

uitgegeven mag worden aan de vaartwegen. Helder, maar D66 vindt dat geen oplossing. 

D66 wil een permanente oplossing voor de drukte op deze wegen. Aanwonende van de 

vaartwegen moeten normaal kunnen slapen en een leefbare omgeving hebben. Daarom 

wil D66 het doorgaande (vracht) verkeer beperken en de vaartwegen inrichten als 

wegen waar niet te hard gereden kan worden. Hoe? D66 wil de wegen goed en veilig 

inrichten door een structurele oplossing met bijv. chicanes die netjes in de weg zijn 

verwerkt.  

 

2. Hoe zorgt u ervoor dat er meer betaalbare woningen komen voor starters tot 30 jaar? 

De woningmarkt zit op slot, houdt kopers en huurders op hun plek en biedt geen ruimte 

aan starters. Al jaren pleit D66 voor het hervormen van de woningmarkt om 

doorstroming te realiseren en starters een kans te geven. Betaalbare starterswoningen 

zijn geen woningen vanaf 260.000 euro zoals in het beleid staat en waar woningbouwers 

vanuit gaan. Voor D66 is hier de nationale richtlijn van € 200.000 leidend. Wij willen 

jongeren meer kansen geven op een (huur)woning in onze dorpen. Hoe? Door de 

woonvisie ook hier te wijzigen en door een starterssubsidie mogelijk te maken. D66 wil 

meer: Zie daarom d66wijdemeren.nl! 

 

3. Hoe voorkomt u de toenemende eenzaamheid onder ouderen? 

Nederlands vergrijst, Wijdemeren ook en daarom moeten we veel meer rekening houden 

met ouderen in het gemeentelijke beleid, daar begint het mee. D66 is daarnaast een 

voorstander van sociale buurt en wijkteams die signalen opvangen en mensen, indien 

nodig, naar specifieke activiteiten begeleiden. De filosofie is simpel: zinvolle activiteiten 

en dagbesteding voorkomt eenzaamheid. Verder willen wij de huisbezoeken bij ouderen 

versterken om vroegtijdig te signaleren. Overigens is eenzaamheid niet alleen een zorg 

onder ouderen, ook onder andere groepen komt dit voor waarbij, in onze optiek, de 

wijkteams een rol moeten vervullen. 

 

  

4.Waarom vindt u meer recreatie en toerisme zo belangrijk? 

De natuurlijke rijkdom maakt Wijdemeren een geliefde plek voor recreatie. Wie heeft er 

niet gevaren of geschaatst op de plassen? Wandelen, hardlopen of fietsen, het kan in 

Wijdemeren, maar het kan beter. D66 denkt oa aan een echt rondje Wijdemeren per 

boot en ook aan betere openingstijden van de bruggen en sluizen. Wij willen verbetering 

van bereikbaarheid en van wandel- en fiets-paden. Daar moeten we op inzetten, mits 

ondernemers en anderen (overheden) ook meedoen. Dit help onze ondernemers, de 

lokale economie en daarmee de gemeenschap en laat de dorpen weer bruisen. Zo 
zorgen we voor werkgelegenheid en een prettige woonomgeving. 

http://d66wijdemeren.nl/


  

  

5. Hoe voorkomt u dat de gemeentelijke belastingen zullen stijgen? 

D66 wil de komende 4 jaar wederom inzetten op tenminste goede zorg voor kwetsbaren 

en wij willen de gemeente financieel gezond houden. Dat zijn onze eerste prioriteiten. 

Hoe wij voorkomen dat de lasten verder stijgen? Door u geen sprookjes te vertellen en 

door goed op de uitgaven te blijven letten. Daarom vertellen wij u realistische ideeen om 

Wijdemeren vooruit te helpen. (zie ons programma op d66wijdemeren.nl). En verder 

voorkomen we het door kritisch te blijven op overbodige (juridische) uitgaven en door 

het beleid dat D66 de afgelopen 4 jaar (mede) heeft ingezet, voort zetten.  

http://d66wijdemeren.nl/

