
Verkiezingsprogramma “Het is nu tijd voor D66 Wijdemeren” d.d. 22 jan. 2014. #GR2014       Pagina: 1 / 33  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Je hebt het verleden niet achter de rug, je hebt het in de rug.”                                    

(Hans van Mierlo) 
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Op woensdag 19 maart 2014 mag u stemmen voor de leden van de gemeenteraad.  

U bepaalt wie de besluiten neemt voor de gemeente, uw dorp, uw vereniging of uw straat. 

Hoe gaan we om met onze minima, het onderwijs, de sportclub, de natuur om ons heen, de 

wegen waar we op rijden en fietsen. De plekken waar huizen gebouwd worden, de 

belastingen die de gemeente vraagt en hoe richten we de gemeente duurzaam in?  

De raadsleden bepalen dat straks.  

Na 4 jaar een pas op de plaats te hebben gemaakt is het hard nodig dat Wijdemeren vooruit 

gaat kijken. Investeren in de toekomst. Onze jeugd. Zorgen voor woningen en 

werkgelegenheid. Aan de slag met duurzaamheid. Het mogelijk maken dat mensen langer 

en kwalitatief goed thuis kunnen wonen. Keuzevrijheid waarborgen en oog hebben voor 

privacy. Zorgen dat Wijdemeren weer gaat bruisen. Kansen bieden aan onze ondernemers 

en ruimte maken voor ZZP-ers. En ja, ook in Wijdemeren kiest D66 voor beter onderwijs en 

dat is hard nodig.  

De afgelopen raadsperiode was D66 met 1 zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd.  

Ons Raadslid Nanne Roosenschoon, fractie-ondersteuners Patricia Mossinkoff, Timo van 

Leeuwen, Mario Wouters en wethouder Joost Boermans hebben veel werk verzet.  

Maar D66 wil meer, meer bereiken, meer veranderen. Alleen een groot D66 kan zorgen dat 

onze plannen ook gerealiseerd kunnen worden. D66 Wijdemeren kiest voor: 

 

1. DUURZAAM   TOEKOMST GERICHT  

 

2. DEMOCRATISCH  TOEGANKELIJK EN OPEN  

 

 

3. DAADKRACHTIG  ONDERWIJS EN WERK 

 

 

4. DEGELIJK   FINANCIEN OP ORDE  

 

 

5. DUIDELIJK   COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN 

 

 

6. DICHTBIJ   BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG  
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Wij bieden u hierbij ons toekomst programma voor Wijdemeren. Het is tot stand gekomen 

dankzij gesprekken met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen in en 

rondom Wijdemeren. Via deze weg wil ik hen ook zeer bedanken voor hun inzet, 

betrokkenheid en tijd. Het programma is door de leden van D66 tijdens de openbare 

ledenvergadering in de oude school te Kortenhoef vastgesteld op 22 januari 2014.  

Ik vraag uw vertrouwen in D66 en daarmee om uw stem op 19 maart. Een goed en 

kwalitatief sterk team, dat midden in de Wijdemeerse samenleving staat, zet zich graag in 

voor onderstaand programma en wil het D66 geluid krachtig in de gemeenteraad laten 

horen. Daarvoor is uw stem noodzakelijk. Alleen door meer mensen D66 kleur te laten 

bekennen, kunnen wij ook echt vooruit met en voor Wijdemeren. 

Help D66 te bouwen aan de toekomst van Wijdemeren 

Maak D66 groot 

Vooruit, stem 19 maart op D66 

Alvast hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

Joost Boermans 

Lijsttrekker D66 Wijdemeren 
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Inleiding 

D66 staat sinds de oprichting voor democratisering van de maatschappij, een sociaal en 

rechtvaardig beleid, solidariteit, individuele en collectieve vrijheden en een grote aandacht 

voor natuur en milieu. Het redelijke alternatief. Ook voor ons, D66 Wijdemeren, zijn dit de 

uitgangspunten. 

D66 kiest voor verandering omdat het nodig is.  

Nederland is een mooi en welvarend land. Maar ook een land dat heeft stilgestaan, terwijl de 

wereld veranderde. Een land dat belangrijke beslissingen te lang voor zich uitgeschoven 

heeft. Een land dat vraagt om verandering. Om een nieuw perspectief, een stip aan de 

horizon. Niet angstig voor de toekomst, maar optimistisch. Vol vertrouwen in de eigen 

kracht van mensen. Wij durven te kiezen, en inderdaad, daarmee zetten wij ons af tegen het 

grijze gemiddelde en de huidige politiek van stilstand. Wij hebben een alternatief, een eigen 

ambitieuze vernieuwingsagenda. Een agenda om Nederland een voortrekker en baanbreker 

in de 21e eeuw te maken. Een agenda waarmee wij volmondig 'Ja' zeggen tegen de 

uitdagingen en kansen van morgen. We moeten zorgen dat werknemers flexibel en 

weerbaar worden. Dat ook starters een huis kunnen kopen. Echt werk maken van kennis en 

innovatie. En van de doorbraak naar een duurzame economie. Met een overheid die zijn 

beperkingen kent, maar ook doet wat zij belooft. In een samenleving gericht op ruimte voor 

individuele ontplooiing. Die mensen niet verdeelt maar helpt emanciperen. Net als D66 

verschillen tussen mensen positief waardeert, omdat ze veerkracht en creativiteit brengen. 

Op 19 maart kunt u uw stem weer laten horen. Dan kunt u kiezen voor vernieuwing, ook in 

Wijdemeren. 

Onze 6 D’s 

Nederland zit nog in een crisis. En in crisistijd moeten we de blik naar buiten richten. Daar 

liggen de kansen. In onze optiek zal Wijdemeren daarom intensiever moeten samenwerken 

met omringende gemeenten. We moeten nu aanpakken, nu stappen vooruit maken die ten 

goede komen aan ónze inwoners en ondernemers.  

D66 zet daarom in op de zes D’s van D66 Wijdemeren: een duurzame, democratische, 

daadkrachtige, degelijke, duidelijke gemeente die dichtbij is.  
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1. DUURZAAM  TOEKOMST GERICHT  
o DEMOCRATISCH   TOEGANKELIJK EN OPEN  

o DAADKRACHTIG   ONDERWIJS EN WERK 

o DEGELIJK   FINANCIEN OP ORDE  

o DUIDELIJK   COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN 

o DICHTBIJ   BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG  

 

 

Visie 

D66 ziet duurzaamheid niet als een luxe-artikel, maar als een noodzakelijke manier van 

denken en doen. Daarbij zien wij grote kansen voor een groene economische motor. Ook op 

gemeentelijk niveau ligt een taakstelling om bij te dragen aan het behalen van de landelijke 

en Europese doelen voor het terugdringen van de CO2 uitstoot. D66 wil dat de gemeente 

deze landelijke en Europees vastgestelde doelen ook nakomt, daar waar ze kan. 

D66 zet zich in voor: 

 D66 wil dat Wijdemeren een schaliegas vrije gemeente blijft 

 D66 wil dat nieuwe woningprojecten CO2 neutraal worden gebouwd  

 D66 wil zonnecollectoren op gemeentelijke gebouwen, led straatverlichting en  

het gebruik van windenergie stimuleren 

 D66 wil meer e-Laadpunten voor fietsen, scooters en auto's 

 D66 wil dat de gemeente zich actief inzet voor “Openbaar Vervoer” in de gemeente  

 D66 wil glasvezel 

 D66 wil het besluit tot opheffing van enkele zwemlocaties terugdringen 

 

Stop de Cabomba opmars 

De invasie van uitheemse vegetatie, zoals de Cabomba, is een gevaar, niet alleen voor het 

ecologisch evenwicht, maar ook voor het gebruik van ons plassengebied. D66 vindt dat alles 

in het werk gesteld moet worden om een halt toe te roepen aan de verdere verspreiding van 

Cabomba. Nauwe samenwerking tussen het Plassenschap, de gemeente en bewoners is 

hiervoor een vereiste. D66 is van mening dat de gemeente hierin vooral een coördinerende 

en informatieve rol moet spelen en beide provincies Noord Holland en Utrecht actief moet 

betrekken. 
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Schaliegas  

Er is nog veel onbekend over schaliegaswinning en de mogelijke gevolgen voor mens en 

natuur zijn definitief. Wel weten we dat schaliegasboringen de kans op aardbevingen 

vergroten en daarmee de kans op het doorsijpelen van chemicaliën naar het grond- en 

drinkwater. Daarnaast kunnen trillingen ook bovengronds schade aan richten. D66 

Wijdemeren is van mening dat er rondom schaliegas nog teveel onbekend is en daarom 

kiezen wij ervoor een schaliegas vrije gemeente te zijn. We verwachten van het college dat 

ze deze lijn in de regio en bij de provincie actief uitdraagt.  

Duurzame economie 

De gemeente dient duurzaamheid te benoemen als speerpunt bij beleid en uitvoering en zou 

de ambitie moeten hebben om in 2020 klimaatneutraal te zijn. D66 vindt dat de gemeente 

deze aspecten samen met de burgers en bedrijven moet uitwerken door te streven naar een 

duurzame gevarieerde economie: groen ondernemerschap en bijhorende werkgelegenheid. 

D66 wil de duurzame economie door duurzame bedrijven en innovatie stimuleren. Dit door 

het toepassen van duurzame grondstoffen, materialen en energie bij alle ontwikkelingen op 

het gebied van bouw en infrastructuur in de gemeente. Duurzaamheid is niet iets wat je af 

en toe doet, of er even bij als het uitkomt maar een randvoorwaarde bij iedere ontwikkeling 

en investering.  

Het is een manier van denken en werken die in de hele organisatie, in het communiceren, 

denken en handelen, verweven moet zijn. Het is juist in deze tijden aan de gemeente om 

het goede voorbeeld te geven als het gaat om het toepassen van duurzame energiebronnen, 

het gebruiken van duurzame materialen en het ontwikkelen en beheren met oog op de 

toekomst. En daarnaast dient de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator 

op te pakken richting bedrijven en organisaties. 

Kans in plaats van kostenpost 

Veel te vaak wordt verduurzaming en gebruik van alternatieve energie neergezet als 

kostenpost, als last en moeilijk. D66 vindt dat onterecht. Wij willen juist de kansen en de 

mogelijkheden, ook economisch gezien, benadrukken. Een verandering van perspectief is 

onvermijdelijk. Het is geen luxe product, geen keuze, maar noodzaak.  
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Vergunningenbeleid ruimhartiger 

D66 is van mening dat de gemeente een ruimhartig vergunningenbeleid moet vormen om 

aanvullende en alternatieve inkomstenbronnen voor agrarische bedrijven, zoals kleinschalige 

horeca, mini campings of verbouw van bijgebouwen tot woningen of kantoorruimte, mogelijk 

te maken.  

D66 wil dat bouwaanvragen die klimaat neutraal bouwen als uitgangspunt hebben versneld 

behandeld worden en dus boven op de ambtelijke stapels komen. 

Glasvezel in Wijdemeren 

Thuiswerken speelt een steeds belangrijker rol in het leven van mensen en vermindert de 

mobiliteit. D66 wil dat Wijdemeren zo spoedig mogelijk wordt ingericht op glasvezel.  

Inspelen op de toekomst betekent optimaal gebruik maken van kennis en innovatie. 

Recreatie en Toerisme 

De natuurlijke rijkdom van onze omgeving maakt Wijdemeren een geliefd oord voor 

openlucht recreatie. Van de drukke Loosdrechtse plassen tot de rust op de Kortenhoefse en 

Ankeveense plassen, het water blijft het belangrijkste recreatieve element in de gemeente. 

D66 blijft actief inzetten op de recreatieve rol van onze gemeente en wil, mits bedrijfsleven 

participeert, daar ook in investeren. D66 wil wel dat de gemeente al haar invloed aanwendt 

om een evenwicht te bewaren tussen de eisen voor natuurbescherming en de belangen van 

recreatie en toerisme. 

Grootgrondbezitters 

D66 wil dat de gemeente een convenant opstelt met grootgrondbezitters in de gemeente 

waarin de gemeenschappelijke doelstellingen tot uitdrukking komen. Wij denken hierbij aan 

onderhoud, bereikbaarheid en toegankelijkheid.  
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Varen op de plassen 

Ons Plassengebied vormt nog geen aaneengesloten geheel. D66 is voorstander van het tot 

stand komen van een vaarroute die alle plassen met elkaar verbindt. Hiervoor zal ten eerste  

een verbinding tussen de Wijde Blik en de Vuntusplas moeten worden gecreëerd. De 

gemeente beschikt echter niet over de financiële middelen voor realisatie. D66 zal alle 

initiatieven hiervoor ondersteunen en wil dat de gemeente zich hiervoor hardmaakt, waarbij 

zij slechts een hoofdzakelijk faciliterende rol in kan nemen. Het plassengebied is niet alleen 

bestemd voor de watersport.  

D66 blijft van mening dat motorvaart op de plassen niet verder moet worden uitgebreid, 

met uitzondering van fluisterboten.  

D66 is voorstander van een gebruiksbelasting voor motorboten en een verhoging van de 

tarieven voor snelvaartvergunningen ten behoeve van verbetering en in stand houding van 

beschoeiingen. 

D66 vindt dat de gemeente mede moet zorgen voor het in stand houden, verbeteren en 

uitbreiden van veilige en schone zwem- en duiklocaties.  

 

D66 is voorstander van de nieuwe Vecht in Nederhorst den Berg, al zal de rol van de 

gemeente vooral faciliterend zijn.  

Open natuur 

De rijke natuur van Wijdemeren is slechts zeer beperkt toegankelijk, mede vanwege het 

vaak extreem beschermende beleid van de belangrijkste grondeigenaar, Stichting 

Natuurmonumenten. D66 wil dat onze natuurgebieden op een verantwoorde manier meer 

toegankelijk worden gemaakt en stelt voor om nieuwe milieuvriendelijke en 

rolstoeltoegankelijke wandelroutes aan te leggen door de nu vaak volledig afgeschermde 

natuurgebieden tussen Sypesteyn en de Spiegelplas. Ook kunnen hier speciale routes voor 

kano’s en fluisterboten worden afgebakend. 
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o DUURZAAM    TOEKOMST GERICHT  

2. DEMOCRATISCH  TOEGANKELIJK EN OPEN  
o DAADKRACHTIG    ONDERWIJS EN WERK 

o DEGELIJK    FINANCIEN OP ORDE  

o DUIDELIJK    COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN 

o DICHTBIJ    BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG  

 

Visie 

Voor D66 is de gemeente voor en van de inwoners. De inwoners van de gemeente dienen 

daarom ook centraal te staan. Het gemeentebestuur en de organisatie dienen open te staan 

voor ideeën, plannen en wensen van onze burgers, bedrijven en organisaties. De 

basishouding van de gemeente zou er één moeten zijn van “Ja, mits...” in plaats van “Nee, 

tenzij...”.  

D66 zet zich in voor: 

 Toegankelijk bestuur en transparante informatie  

 Minder bureaucratie; eigen initiatief belonen 

 Ondersteuning van duurzame, sociale en culturele initiatieven 

 Inspraak van wijken en dorpen 

 Behoud van de lokale identiteit 

 Bestuurders en raadsleden die toegankelijk zijn voor burgers  

 Participatie ondersteunen 

 Inspraak van inwoners bij nieuwe Burgemeester benoeming 

 Aansluiting bij de Nationale Ombudsman 

 Declaraties openbaar maken 

 Gedragscode voor raadsleden 

 

Beter bestuur  

De fysieke afstand tussen burgers en de gemeente neemt toe. Dit moet voor D66  

gecompenseerd worden door meer transparantie en meer participatie van burgers in 

planvorming en uitvoering; via meer openbare vergaderingen van de gemeente maar 

ook via wijk- en dorpscomités, maatschappelijke organisaties, publiek private 

samenwerking en digitale inspraak.  

We zetten in op een nieuw, open en toegankelijk vergadersysteem waarbij 

belangstellende burgers welkom zijn aan tafel en, afhankelijk van het onderwerp, 

nodigen we daarbij ook burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties 

nadrukkelijk uit. De gemeenteraad moet zich beter kunnen oriënteren maar ook sneller 

besluiten nemen. 
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Minder bureaucratie, ruimte voor eigen initiatief 

D66 wil een gemeentelijk bestuur én organisatie vormgeven die de bureaucratie sterk 

vermindert, flexibel opereert en inwonergericht is. De procedure mag niet heilig worden 

verklaard. Door het afschaffen van besluitvormingslagen, het verkorten van procedures, het 

vereenvoudigen van regels en verminderen van het aantal vergunningen ontstaat er meer 

ruimte voor eigen initiatief. D66 wil via de inkoop, subsidies en doelfondsen inzetten op het 

vergroten van de innovatie, veerkracht en zelfredzaamheid van de maatschappij. Of het nu 

om cultuur, natuur, onderwijs, zorg, economie of werkgelegenheid gaat: de maatschappij 

neemt initiatief, het gemeentebestuur geeft richting. Initiatieven die bijdragen aan de 

maatschappelijke ontwikkeling worden beloond, gedrag dat daar tegenin druist wordt 

bestraft. D66 wil voorkomen dat ambtenaren te lang op een dossier kunnen zitten. De 

zogenoemde 4e macht moet doorbroken worden. We vragen daarom veel van het college en 

willen dat job-rotation voor ambtenarenwordt ingevoerd eventueel in samenwerking met 

omringende gemeenten. 

Participatie anno 2014: Meedoen! 

Participatie anno 2014 blijft niet beperkt tot meedenken maar gaat vooral om meedoen. De 

gemeente gaat co-creatie toepassen voor de grote en kleine uitdagingen die we aan moeten 

gaan. Of het nu gaat om sociale werkgelegenheid, het ontwikkelen van duurzame energie 

initiatieven, ontwikkeling van de lokale economie, natuurbehoud, monumentenbeheer of 

stadslandbouw. D66 wil dat de gemeente maatschappelijke organisaties actief opzoekt om 

hierin samen te werken.  

D66 vindt dat we in deze tijd mogen verwachten dat individuen, verenigingen en 

organisaties ook actief meedenken en meewerken om onze samenleving vooruit te helpen. 

Zo maken wij van onze gemeente niet alleen een robuuste, krachtige gemeente maar ook 

een vitale, enthousiaste gemeenschap, waar mensen en bedrijven met plezier wonen, 

werken en recreëren. D66 stimuleert initiatieven die onze gemeente vooruit helpen! 
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Zorgdragen voor draagvlak op wijk- en dorpsniveau 

D66 ziet graag dat in de wijken en dorpen “wijk- en/of dorpscomités” ontstaan die aan het 

gemeentebestuur en de raad hun zorgen, ervaringen en wensen kenbaar kunnen maken. 

Eens per vier jaar dient de gemeente samen met de burgers te werken aan concrete 

ontwikkelingsplannen voor wijk of dorp. Daarnaast organiseert het gemeentebestuur 

wijkavonden om met de burgers te communiceren over de lopende en geplande projecten in 

hun dorp of wijk. Daarom wil D66 dat het nieuwe college hiervoor met voorstellen naar de 

raad komt om de lokale betrokkenheid beter te waarborgen. 

Geen eenheidsworst maar lokale identiteit 

De verschillende dorpen en kernen in de gemeente worden niet als eenheidsworst behandeld. 

Een groot deel van onze dagelijkse gezelligheid en sociale netwerken kunnen we blijven 

beleven in onze buurt, wijk en dorp. De verschillen in cultuur en sociale samenhang worden 

erkend, gerespecteerd en benut. Er wordt ingezet op een goed functionerende gemeente 

(resultaten) en niet zozeer op zaken als een ‘identiteit van de gemeente’ of dat ‘men zich 

verbonden voelt met de gemeente’. D66 pleit voor behoud van de lokale identiteit. 

Burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden toegankelijker 

D66 wil dat onze inwoners vooraf betrokken worden bij het benoemingsproces van een 

nieuwe burgemeester, wanneer dit zich gaat voordoen.  

Wethouders van buiten kunnen een negatieve invloed hebben op de toegankelijkheid en 

bereikbaarheid van de bestuurders. Om betrokkenheid te vergroten stelt D66 oa. voor om 

iedere wethouder als een contact persoon voor een kern te laten opereren. Naast een 

toenemende transparantie van gemeente en bestuur, dienen de verantwoordelijke 

bestuurders zich open te stellen voor de geluiden van haar burgers, regelmatig 

verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en de dialoog op te zoek om draagvlak 

te verkrijgen. 
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Samenwerking   

D66 is een voorstander van samenwerking. Maar raadsleden moeten wel hun oordeel 

kunnen geven over besluitvorming in samenwerkingsverbanden. In gewestelijk verband kon 

de gemeenteraad veelal slechts tekenen bij het kruisje of enkel kennis nemen van besluiten. 

D66 vindt dat geen goede zaak.  

De samenwerking tussen de gemeenten Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht lijkt positief. 

Het biedt ook kansen om de huidige structuur van de gemeentelijke samenwerkingen goed 

onder de loep te nemen. D66 wil dat er goed gekeken wordt waar overheidsdiensten 

efficiënter kunnen. Wijdemeren hoeft wat D66 betreft niet alles alleen te doen. Hierbij 

moeten ook de nieuwe taken worden meegenomen die overkomen van het rijk. Al met al 

biedt samenwerken mogelijkheden om de organisatie beter te kunnen vormgeven, 

kwalitatief te versterken en de kosten te verlagen.  

Herindeling 

De provincie Noord-Holland ziet 3 of mogelijk 4 nieuwe gemeenten in de Gooi en 

Vechtstreek. D66 wil niet afwachten tot de Provincie bepaalt maar wenst een analyse op de 

mogelijke scenario’s voor Wijdemeren. De mogelijke effecten voor onze inwoners en 

bedrijven maar ook de kosten en besparingen moeten helder in kaart gebracht worden 

alvorens Wijdemeren definitieve stappen onderneemt.   

Beroep en bezwaar en nationale ombudsman 

De commissie Beroep- en Bezwaarschriften moet niet alleen de juistheid van de gevolgde 

procedure beoordelen, maar ook, binnen de wettelijke mogelijkheden, zoveel mogelijk 

aandacht aan de inhoudelijke kant van een zaak besteden.  

D66 is van oordeel dat de rol van ombudsman niet bij de gemeente belegd hoort te zijn. 

D66 vindt dat de onafhankelijkheid gewaarborgd dient te zijn en wil daarom dat de 

gemeente Wijdemeren zich aansluit bij de Nationale Ombudscommissie zodat onze inwoners 

daar ook terecht kunnen. 
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Integriteit, gedragscode en declaraties 

D66 is een voorstander van regelmatige toetsing van gedragscodes binnen de gemeenteraad 

en het college van B&W. D66 wenst daarom dat alle declaraties en (neven)functies van 

raadsleden en Burgemeester en Wethouders op de gemeentelijke website geopenbaard 

worden. Integriteit mag niet in het geding komen. Dit geldt ook voor het management van 

de organisatie en de griffie. 

Referendum 

D66 wil dat de gemeente het raadgevend gemeentelijk referendum invoert. Ook een 

correctief referendum op burgerinitiatief is wat D66 betreft wenselijk.  

Stedenband 

De gemeente Wijdemeren heeft geen stedenband. D66 pleit voor meer internationale 

samenwerking. Dit kan door een vriendschapsband aan te gaan met een gemeente in 

Europa. Een dergelijke band zou met beperkte middelen in stand kunnen worden gehouden. 

Het uitwisselen van informatie en kennis, elkaar bezoeken, projecten met scholen, een 

uitwisselingsproject van scholieren, de invulling van een stedenband kan op verschillende 

manieren en op verschillende niveaus ingevuld worden.  
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o DUURZAAM    TOEKOMST GERICHT  

o DEMOCRATISCH    TOEGANKELIJK EN OPEN  

3. DAADKRACHTIG  ONDERWIJS EN WERK 
o DEGELIJK    FINANCIEN OP ORDE  

o DUIDELIJK    COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN 

o DICHTBIJ    BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG  

 

Visie 

Onderwijs is de beste basis voor een goede toekomst. Voor kinderen, maar ook voor  

volwassenen kan om- of bijscholing een manier zijn om een goede toekomst voor zichzelf te 

bereiken. Werken is een manier om deel te nemen aan de maatschappij. Voor die mensen 

die niet zelf in staat zijn om werk te vinden moet er de mogelijkheid zijn om een handje te 

helpen. En als 'normaal' werk niet tot de mogelijkheden behoort, is het zaak om mensen 

toch op een andere manier zoveel mogelijk te laten participeren en te betrekken bij de 

maatschappij. Wijdemeren heeft bijna 200 uitkeringsgerechtigden. D66 wil deze mensen 

vooruit helpen daar waar ze het zelf niet redden. Uitgangspunt is dat iedereen aan kan 

kloppen voor begeleiding; niemand wordt tegen zijn zin afgeschreven. Maar de gemeente 

mag ook verwachten dat inwoners die voor ondersteuning aankloppen (financieel of anders) 

zich inzetten om weer op eigen benen te kunnen staan en tot die tijd een tegenprestatie 

bieden. Wijdemeren heeft 12 basisscholen. Het aantal kinderen neemt drastisch af. D66 wil 

daarom versneld schoolgebouwen samenvoegen om de kwaliteit van het onderwijs op peil te 

houden. Wij zetten in op kindcentra. Onderwijs, Sport, Cultuur en Voor-naschoolse opvang 

gaat hand in hand. De gemeente moet hierbij faciliteren.  

D66 zet zich in voor: 

 Bereikbaar en beter onderwijs  

 Aansluitend voortgezet onderwijs- 

 Re-integratie 

 Ruimhartig minimabeleid 

 Continuering Jeugd Sport en Cultuurfonds 

 Goede voorlichting en informatie voorziening  

 Bereikbaar onderwijs combineren met werk 

 

Veel ouders en verzorgers werken tegenwoordig allebei. Ze hebben daarom lang niet 

altijd meer de mogelijkheid om hun kinderen 's middags na schooltijd op te vangen. D66 

is verheugd dat er de afgelopen jaren sport BSO’s zijn gekomen, en is voorstander voor 

de ontwikkeling van zogenaamde kindcentra. Door goede samenwerking tussen school 

en kinderopvang wordt het dan mogelijk om binnen een gezamenlijk pedagogisch 

klimaat een verantwoord “dagarrangement” voor kinderen te ontwikkelen. De kindcentra 

kennen naast het onderwijs door de leerkrachten, een breed aanbod van activiteiten op 
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het gebied van cultuur en sport, maar ook huiswerkbegeleiding en remedial teaching dat 

verzorgd wordt door de professionele kinderopvang. Het is de rol van de gemeente deze 

kindcentra in onze kernen en wijken te stimuleren. Hierbij moeten de lokale verenigingen 

en de bibliotheek ook betrokken worden. De gemeente moet zich blijven inzetten voor 

toegankelijke peuterspeelzalen.  

D66 vindt het belangrijk dat voor alle kinderen (en ouders/ verzorgers) binnen een 

aanvaardbare afstand een goede basisschool beschikbaar is. Voor D66 staat de kwaliteit 

van het onderwijs voorop en, mocht door te kleine groepen de onderwijskwaliteit in het 

gedrang komen dan is sluiting onvermijdelijk. D66 wil dat ouders goed betrokken worden 

indien sluiting van scholen speelt. Door tijdige en heldere communicatie, niet alleen 

vanuit het onderwijs, weten ouders en leerlingen waar ze aan toe zijn en kunnen op 

basis daarvan hun keuzes maken.  

D66 vindt de bezuinigingen van het Rijk op het onderwijs een verkeerde maatregel. Elke 

school in Wijdemeren en met name het team per school doet wat ze kan maar wordt 

geconfronteerd met deze bezuinigingen. D66 vindt dat het anders moet en kan. Daarom 

willen wij dat de gemeente het basisonderwijs gaat ondersteunen. Wij denken aan 

(tijdelijke) ondersteunende taken die door werkzoekenden, vrijwilligers en/of 

gepensioneerden gedaan kunnen worden.  

Ook blijven wij een actief voorstander van het onderwijs over racisme en discriminatie. 

Daarom blijft D66 zich hard maken om het jaarlijkse bezoek van groep 7/8 aan het  

Anne Frankhuis of het Verzetsmuseum. 

Goed onderwijs vereist goede schoolgebouwen. D66 wil dat ook bij de schoolgebouwen 

de grootst mogelijke aandacht wordt gegeven aan een duurzame inrichting binnen en 

buiten de school. Hierbij past ook voorlichting over duurzaamheid en het betrekken van 

leerlingen bij de verduurzaming van hun leer omgeving.  

Aansluitend voortgezet onderwijs 

Wijdemeren heeft alleen basisscholen. Wij willen onderzoeken of bijv. tuinbouwonderwijs 

een plek in Wijdemeren kan krijgen. Kwekers en tuinders in Wijdemeren hebben er baat 

bij dat er dichtbij een goede vakopleiding op MBO niveau wordt gegeven. D66 wil zich 

daar sterk voor maken, in samenwerking met onderwijsinstellingen.  

 

Werk is de basis 

Werk is een belangrijke manier om deel te nemen aan de maatschappij. Bovendien 

nemen mensen daarmee hun leven in eigen hand en kan men zo voor zichzelf zorgen. 

Volgens D66 is het uitgangspunt: iedereen aan de slag! Het is niet voor iedereen even 

makkelijk om zelfstandig werk te vinden of te behouden. De gemeente kan en moet, als 

het zelfstandig niet lukt, hierin ondersteunen. Daarbij wordt er gekeken wat de oorzaken 
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zijn dat mensen niet zelfstandig in staat zijn werk te vinden of te behouden. Vervolgens 

wordt er een aanpak ingezet om die oorzaken weg te nemen. D66 vindt het belangrijk 

om daarbij ook nadrukkelijk de mogelijkheid van (bij)scholing in mee te nemen. Scholing 

biedt, ook voor volwassenen, een uitzicht op een betere toekomst. Een diploma biedt 

betere kansen bij het vinden van werk en het behouden daarvan. Daarbij moet goed 

gekeken worden wat de vraag is op de arbeidsmarkt, zodat vraag en aanbod op elkaar 

aansluiten. 

Re-integratie 

Bij re-integratie gaat het meestal over een kwetsbare groep mensen. Het is aan de 

gemeente om deze mensen te ondersteunen, waar mogelijk te begeleiden naar de 

arbeidsmarkt, of tenminste naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het beleid draait 

om het creëren en bieden van kansen voor mensen. Veel mensen in deze groep bezitten 

geen startkwalificatie of voldoende opleiding om een kans te maken op de arbeidsmarkt. 

Scholing en opleiding kan deze kansen aanzienlijk verbeteren. 

 

Werkgevers zijn bereid om mensen met een beperking of handicap in dienst te nemen. 

Waar mogelijk dient de gemeente hier te ondersteunen via compensaties. Het is in ons 

aller belang dat ook deze groep aan de slag komt en liefst in de buurt. Maatschappelijk 

ondernemen leeft bij ondernemers en dient door de gemeente beter opgepakt te worden.  

Als het niet werkt 

Natuurlijk zal er altijd een groep mensen zijn die om verschillende redenen niet of 

slechts beperkt aan het werk kan. Die groep mensen wordt ondersteund door de 

gemeente. Wel vindt D66 dat ook deze groep mensen zoveel mogelijk moet worden 

gestimuleerd om actief deel te nemen aan de maatschappij, voor zover dat mogelijk is. 

Vrijwilligerswerk levert een waardevolle bijdrage aan de maatschappij en is een goede 

manier om mensen toch zoveel mogelijk te laten participeren en te voorkomen dat 

mensen vereenzamen. 

 

Zorgen voor een ruimhartig minimabeleid 

 

D66 blijft ook in de komende jaren een ruimhartig minimabeleid voeren, hoewel de 

gemeente financieel soms moeilijke keuzes zal moeten maken. De regelingen die binnen 

het minimabeleid vallen, moeten wel meer gericht zijn op de mogelijkheid om in de 

toekomst zelfstandig, dat wil zeggen zonder de hulp van de gemeente, te kunnen worden. 

D66 pleit er daarom voor om scholing op te nemen in het minimabeleid. Bijvoorbeeld het 

halen van een vakdiploma waardoor de kansen op (beter) werk toenemen. 
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D66 is blij dat Wijdemeren sinds dit college het Jeugd Sport Fonds en het Jeugd Cultuur 

Fonds kent. Wat ons betreft blijven deze fondsen ook de komende 4 jaar beschikbaar. 
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o DUURZAAM   TOEKOMST GERICHT  

o DEMOCRATISCH   TOEGANKELIJK EN OPEN  

o DAADKRACHTIG   ONDERWIJS EN WERK 

4. DEGELIJK  FINANCIEN OP ORDE 

o DUIDELIJK   COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN 

o DICHTBIJ   BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG WONEN 

 

Visie 

Wat D66 betreft wordt financiën weer een saai onderwerp. Verstandig met het beschikbare 

geld om gaan betekent niet meer uitgeven dan er binnenkomt en voldoende rekening 

houden met tegenvallers. In deze tijden van minder inkomsten, moeten we niet gaan 

kaasschaven, maar echte keuzes maken! Dat betekent dat de gemeente sommige zaken niet 

meer voor haar rekening neemt. D66 durft te kiezen, al zullen deze keuzes nooit populair 

zijn. 

D66 wil toekomstige bezuinigingen niet alleen door de wethouder financiën laten 

voorbereiden. We ontkomen niet aan een kerntaken discussie waarbij wat D66 betreft actief 

inwoners, ondernemers en de eerder genoemde wijk en dorpscomités betrokken worden. 

De afgelopen jaren is Wijdemeren niet onder toezicht gekomen maar hebben we juist de 

complimenten van de Provincie gekregen voor onze financiële aanpak op alle terreinen. De 

complimenten daarvoor zijn voor het gehele college. D66 wil die lijn doorzetten. 

D66 zet zich in voor: 

 D66 wil dat de financiën op orde blijven. 

 D66 wil de belastingen zo laag mogelijk houden. 

 D66 wil dat alle declaraties en (neven) functies van oa. Raadsleden, Burgemeester en 

Wethouders op de gemeentelijke website geopenbaard worden. 

 D66 wil leren uit het verleden. Welke posten zorgden voor onvoorziene 

overschrijdingen. Deze risico’s moeten in kaart gebracht worden om daar een 

“stroppenpot” op af te stemmen. Zo neemt de noodzaak om steeds ad hoc gaten te 

vullen af. 

 Daarnaast moet noodzakelijk onderhoud binnen de gemeente expliciet worden 

opgenomen in toekomstige begrotingen, waardoor een beter beeld hiervan ontstaat 

en dit niet steeds uit de ‘algemene reserve ’ moet komen.  

 Duidelijke keuzes zorgen ervoor dat we binnen de beperkte begroting een ambitieus 

plan kunnen realiseren, waarbij kritisch gekeken wordt naar wat nu echt de 

kerntaken van de gemeente zijn en er gebouwd kan worden aan een sterk 

Wijdemeren met vitale kernen. 
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Bezuinigingen versus lastenverzwaringen 

De belangrijkste maatregelen die D66 de komende tijd wil nemen om te komen tot  

degelijke financiën van de gemeente Wijdemeren, zijn gericht op het terugdringen van 

de uitgaven van de gemeente. Dit betekent dat D66 zo veel mogelijk wil voorkomen dat 

er meer belasting en andere lastenverzwaringen doorgevoerd worden naar burgers en 

ondernemers die het in deze crisistijden al moeilijk genoeg hebben om het hoofd boven 

water te houden. Het is gemakkelijk voor een gemeente om de hand op te houden bij de 

inwoners. D66 kiest ervoor de moeilijke weg te bewandelen door zo goed mogelijk 

keuzes te maken binnen de begroting. Daarnaast rekent D66 op meer initiatieven en 

financiële ondersteuning van burgers en ondernemers voor speciale projecten om onze 

gemeente sterker en vitaler te maken voor al haar inwoners. Ook dient de gemeente 

meer in te zetten op externe subsidiepotten. 

Controle moet strakker 

Het beleid dat D66 voorstaat, is gericht op het inperken van alle niet noodzakelijke 

kosten. D66 is van mening dat er fors bezuinigd moet worden op externe adviseurs en 

dat juridische kosten zoveel mogelijk vermeden moeten worden. D66 vindt de financiële 

situatie van de gemeente nog steeds zeer zorgelijk. Er zijn goede stappen gezet, maar 

D66 constateert dat er veel gedelegeerd is naar de ambtenaren. De politiek 

verantwoordelijken moeten meer zelf besluiten en minder ambtelijk delegeren.  

Wij willen dat alle budgettaire uitgave bestuurlijk bewaakt en goedgekeurd worden. Alle 

mandaten met financiële consequenties worden wat ons betreft ingetrokken indien de 

kosten boven de 5.000 euro uit komen.  

De kosten van rechtszaken en procedures loopt uit de hand met daarnaast alle 

maatschappelijke gevolgen. D66 is er een groot voorstander van dat er vaker gebruik 

gemaakt wordt van mediation zodat veel kosten vermeden worden en geschillen eerder 

worden opgelost. 
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o DUURZAAM   TOEKOMST GERICHT  

o DEMOCRATISCH   TOEGANKELIJK EN OPEN  

o DAADKRACHTIG   ONDERWIJS EN WERK 

o DEGELIJK   FINANCIEN OP ORDE 

5. DUIDELIJK  COMMUNICEREN EN ZORG    

VOOR ZWAKKEREN 

o DICHTBIJ   BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG WONEN 

Visie: 

D66 wil een overheid die helder communiceert en waar mensen op kunnen vertrouwen. Een 

overheid die doet wat ze zegt. Niet achteraf communiceren maar vooraf. De overheid moet 

kleiner worden en dat vraagt dat mensen meer zelf kunnen. D66 wil dat de gemeente ruimte 

biedt voor eigen initiatief. Maar D66 eist dat de gemeente zich actief in blijft zetten voor 

onze minima en sociaal zwakkeren. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. 

Kracht die zich laat vertalen in: regie voeren over het eigen leven, zelfstandig blijven en een 

eigen bijdrage leveren aan onze samenleving zonder verplichtingen. D66 wil gekwalificeerde 

thuiszorg, technologische innovaties en goede ondersteuning. D66 ziet de inwoner van een 

wijk of kern, als de belangrijkste speler als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid van 

diens omgeving. De rol van de overheid is vooral faciliterend en stimulerend, het initiatief 

ligt bij de burgers. Indien de veiligheid in gevaar is, zal de gemeente handhavend optreden. 

Verder heeft de gemeente namens haar burgers een belangrijke rol in beïnvloeden, 

aansturen en coördineren van ontwikkelingen en contacten met andere partijen (overheden 

en anders), om zo op te komen voor de leefbaarheid van alle dorpen en wijken. 

D66 zet zich in voor: 

 D66 wil verbeteringen van de communicatie en een website waar alle informatie te 

vinden is  

 D66 wil dat de gemeente communiceert met direct betrokkenen  

 D66 wil gekwalificeerde thuiszorg  

 D66 wil van Wijdemeren een dementie vriendelijke gemeente maken  

 D66 wil geld dat bestemd is voor WMO, Jeugd en Participatie ook daar inzetten 

 D66 wil niet bezuinigen op regelingen voor onze minima, maar een ruimhartig 

minimabeleid 

 D66 wil stimuleren een grote(re) betrokkenheid van burgers bij hun directe 

omgeving  

 D66 wil het vrijwilligerswerk ondersteunen 

 D66 wil bevorderen van sociale samenhang en veiligheidsgevoel  

 D66 wil inzet van BOA’s op zaken die direct leefbaarheid en veiligheid bevorderen 

 D66 is een voorstander van Urban Gardening (moestuinen) 
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Sociale veiligheid 

 

D66 vindt dat de burger zelf verantwoordelijkheid draagt voor de leefbaarheid en 

veiligheid in de directe omgeving. Wij geven eerlijk aan dat de overheid niet alles kan 

organiseren en voorkomen, maar dat burgers daar zelf een belangrijke bijdrage aan 

moeten leveren. Sociale samenhang ontstaat door je buurt en je buren te kennen. 

Vanuit die positie is het veel gemakkelijker om zaken te organiseren, elkaar te helpen 

en ondersteunen en elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Wanneer de sociale 

samenhang in buurten toeneemt, neemt ook de sociale veiligheid in de buurt toe. 

Wanneer door burgers hierin initiatieven worden ondernomen, dan dient de 

gemeente desgevraagd voortvarend mee te helpen. En er dient op bescheiden schaal 

een budget beschikbaar te zijn om aan goede ideeën een kleine sponsoring te kunnen 

geven, mits de bijdrage van de gemeente eenmalig is.  

 

 

Handhaving 

 

Daar waar onderling contact niet voldoende werkt, kunnen anderen soms een handje 

helpen, zonder dat er gelijk met politie gedreigd wordt. Denk hierbij aan 

huismeesters, buurtbemiddeling, gebiedsbeheerders, gemeentelijke BOA’s etc. Mocht 

er dan nog geen oplossing gevonden worden, dan is het tijd om de politie in te 

schakelen. Ook hier is kennis van de omgeving noodzakelijk. De wijkagent is dan het 

aanspreekpunt. 

 

 

Ongrijpbare risico’s 

 

Op sommige risico’s heb je als burger geen grip. Denk aan georganiseerde misdaad, 

maar ook aan voedselveiligheid, verspreiding van ziektes, veiligheid van gebouwen 

en risico’s van bedrijven met gevaarlijke stoffen. Voor veel van deze risico’s zijn 

landelijke of gemeente-overstijgende autoriteiten aan de slag, zoals de Nationale 

Politie, de Voedsel en Warenautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
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Maar op het gebied van bouwtoezicht, de “integrale veiligheid” (waaronder ook de risico’s 

van bedrijven met gevaarlijke stoffen) en in iets mindere mate toezicht op milieuzaken ligt 

de verantwoordelijkheid bij de gemeente.  Een belangrijke taak, omdat een burger de 

kennis en inzicht niet heeft om hiervan de risico’s goed in te schatten. Men moet kunnen 

vertrouwen op de controle van de lokale overheid. D66 wil dat toezicht op deze gebieden 

versterkt wordt, zowel door meer controles als door verbetering van de kennis van de 

mensen die het moeten uitvoeren. 

 

 

Verantwoordelijk voor je buurt 

 

Meedoen en meedenken over je directe omgeving is een belangrijke manier om inwoners 

betrokken te houden. In Wijdemeren kennen we sinds kort de groenvrijwilligers, waarbij 

buurtbewoners een bloembak of plantvak ‘adopteren’. Dit werkt over het algemeen goed: de 

kosten van het onderhoud gaan daardoor omlaag, de kwaliteit van het groen gaat omhoog 

net als de betrokkenheid bij de eigen straat. D66 wil dit initiatief verder doorvoeren, met 

meer keuzevrijheid voor de vrijwilligers en indien gewenst ook inzetten bij andere zaken dan 

groen. Het herinrichten van de wijk is zo een moment waarop participatie belangrijk is. Dat 

levert nu vaak teleurstellingen op, aangezien niet op voorhand wordt aangegeven over 

welke zaken wel en niet kan worden meebeslist. Een bewonersavond organiseren met een 

werkgroepje van toevallig aanwezige bewoners is daarvoor onvoldoende. Daarbij kan er veel 

beter gebruik gemaakt worden van digitale middelen (Website, Facebook, Twitter, etc). 

 

Vrijwilligers 

 

Een ander vlak waarin burgers elkaar ontmoeten zijn buurt- en clubhuizen. Daarin zouden 

hoofdgebruikers van de zogenaamde MFA’s (Multi Functionele Accommodaties) zelf meer 

zeggenschap moeten hebben over het runnen en inrichten van deze accommodaties. Gelet 

op de nieuwe taken die de gemeente krijgt, dient er geld beschikbaar gemaakt te worden 

voor deze voorzieningen. 

 

Demografische effecten 

 

De vergrijzing begint nu voelbare effecten te hebben. Vooral kleinere dorpen merken dit in 

de (dreigende) sluiting van scholen, het moeizaam draaiende houden van jeugdteams bij 

sportverenigingen, etc. Daarbij komt ook dat er gemiddeld steeds minder mensen in een 

woning wonen en er in veel dorpen nauwelijks woningen gebouwd worden. Het gevolg is dat 

de inwonersaantallen in de verschillende kernen langzaam terug loopt of terug dreigt te 

gaan lopen. D66 wil dat de gemeente zich inzet voor de bouw van drie-generatiewoningen 

en dat de verplichting van levensloopbestendig bouwen wordt opgenomen in de 

bouwverordening. Als gemeente heb je maar beperkte invloed, maar deze moet je maximaal 

inzetten om de dorpen leefbaar te houden. Van belang is het om burgers en organisaties te 

betrekken bij het ontwikkelen van een visie op toekomst van de kernen. D66 wil een 
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gemeentebestuur die zowel in goede en slechte economische tijden daadkrachtig handelt en 

maximaal invloed uitoefent op de lokale ontwikkelingen mbt de woningmarkt. 

Dorpsvernieuwing 

D66 is van mening dat dorpsvernieuwing een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 

recreatieve functie van de gemeente. Veel lokale initiatieven verdienen de steun van de 

gemeente die hierin vooral een bestemming technische rol zal kunnen spelen. Voor 

financiële ondersteuning ontbreken de middelen. Wij denken dan aan de revitalisering van 

de Meenthof, de nieuwe vaart in Nederhorst, het nieuwe dorpscentrum in Loosdrecht en de 

ontwikkeling van een dorpshart in Ankeveen. D66 realiseert zich dat deze plannen slechts 

realiseerbaar zijn door middel van Provinciale en of Rijkssubsidies. D66 wil dat de gemeente, 

samen met de initiatiefnemers, hiervoor actief de mogelijkheden onderzoekt en het gesprek 

aangaat met oa. de Provincie.  
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o DUURZAAM   TOEKOMST GERICHT  

o DEMOCRATISCH   TOEGANKELIJK EN OPEN  

o DAADKRACHTIG   ONDERWIJS EN WERK 

o DEGELIJK   FINANCIEN OP ORDE 

o DUIDELIJK   COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN 

6. DICHTBIJ  BUURTGERICHT, SOCIAAL  

EN VEILIG WONEN 
 

Visie 

De inzet van D66 in deze verkiezingen is om ervoor te zorgen dat de gemeente een  

efficiënte uitvoerder van wettelijke taken is die dichtbij de burger staat én die zich sociaal 

betrokken toont bij het bieden van voorzieningen en verlenen van gemeentelijke diensten. 

D66 zet zich in voor: 

 Effectieve dienstverlening door in te zetten op digitale en telefonische dienstverlening 

waar mogelijk 

 Voorzieningenkwaliteit op wijk- en dorpsniveau afstemmen op de behoefte van 

bewoners 

 Centralisatie van sociale zekerheid en jeugdzorg waarbij snelle en integrale 

behandeling van hulpvragen centraal staat 

 Op wijk- en buurtniveau betere zorg , kostenbeheersing van de zorg en verbeterde 

samenwerking tussen zorgpartners organiseren. 

 Inrichting en onderhoud van de openbare ruimte wordt centraal geregeld, met als 

doel herkenbaarheid en veiligheid 

 Op wijk- en buurtniveau kunnen bewoners hierop inspraak uitoefenen en eigen 

initiatieven ontplooien 

 Iedere kern van Wijdemeren heeft recht op een eigen dorpshuis waar onder andere 

verenigingen, welzijnsinstellingen en bibliotheek gebruik van kunnen maken 

 D66 wil betrokkenheid van burgers bij hun omgeving stimuleren  

 D66 wil betaalbare (starters) woningen  

 D66 wil het vrijwilligerswerk ondersteunen  

 D66 wil investeren in voorzieningen in de wijk, kern of buurt 

 D66 blijft aandacht vragen voor de privacy van de cliënt en wil een onafhankelijk 

toetsingsorgaan bij geschillen rondom indicatie  

 D66 wil sociale wijkteams voor betere zorg en kostenbeheersing  

 D66 wil de bibliotheek versterken en omvormen tot educatief, sociaal en kunstzinnig 

trefpunt 
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 D66 wil het gebruik van Glowing Lines stimuleren voor betere zichtbaarheid ‘s avonds 

 

 

Digitaal niet altijd Dichtbij genoeg  

 

Overheden digitaliseren steeds meer dienstverlening. Dit biedt voordelen van gemak 

voor de burgers én levert efficiency voordelen op voor de gemeente. Ook D66 ziet de 

voordelen van digitale dienstverlening en dienstverlening op afstand. Bewoners 

kunnen gemakkelijk allerlei zaken regelen zonder iedere keer een afspraak te moeten 

maken, bijvoorbeeld voor parkeer –en bouwvergunningen. Digitalisering is echter niet 

de magische formule om gemeente en burger dichter bij elkaar te brengen. De 

fysieke afstand tussen het gemeentehuis en bewoner is in sommige gevallen ruim 15 

km. De gemeente zal dan ook naast digitalisering in moeten zetten op maatwerk; 

wijkgericht en individueel. Voor een wijk- of dorpsberaad gaan de inwoners niet naar 

het gemeentehuis maar gaat de gemeente naar de wijk. Is een inwoner slecht ter 

been dan regelt de gemeente vervoer om naar het gemeentehuis te komen óf 

spreekt af op een locatie dichterbij of zelfs bij mensen thuis. 

 

Centralisatie noodzakelijk maar lokale aansluiting blijven zoeken 

 

De gemeente als dienstverlener organiseert haar werkzaamheden centraal om zo een 

sterke en efficiënte organisatie te vormen die de overheveling van Rijkstaken goed 

aankan. Voor zaken die men eens in de zoveel jaar moet regelen (denk aan 

paspoorten e.d.) is er 1 centraal loket in het gemeentehuis. Voor zaken waarbij 

intensiever contact tussen burger en gemeente nodig is (zoals de Sociale dienst en 

WMO), moet de gemeente toch dichtbij de bewoner gebracht worden. Doel is om de 

administratieve afhandeling van sociale zekerheid en jeugdzorg centraal zo efficiënt 

mogelijk te organiseren. Wanneer het gaat om de uitvoering van behandelingen en 

de zorgverlening is het onze wens om dit op wijk- en buurtniveau, dichtbij de mensen 

thuis te doen. 
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Samenwerking essentieel voor Zorg & Welzijn  

De ervaring met WMO, Jeugdzorg en gezondheidszorg leert dat een goede samenwerking 

noodzakelijk is voor goede zorg, kwaliteit en kostenbeheersing. Aan de decentralisatie van 

Rijkstaken naar de gemeenten is de verwachting gekoppeld dat gemeenten beter in staat 

zullen zijn om deze samenwerking te organiseren. D66 is van mening dat de uitvoering van 

o.a. WMO, jeugdzorg, jongeren- en ouderenbeleid en andere zorgverlening dichtbij de 

mensen thuis moet worden georganiseerd, omdat het gaat om mensenwerk en het 

belangrijk is dat er een goede band is tussen de uitvoerende organisatie en de cliënt.  

Doordat deze organisaties op gemeentelijk niveau kleiner zijn en dicht bij elkaar zitten, zou 

ook de afstemming makkelijker moeten verlopen. Voor de administratieve afhandeling van 

al deze dienstverlening en het bijhouden van dossiers per cliënt is het vaak beter om dit op 

centraal niveau te regelen. Hier zal volgens D66 dan ook de grootste uitdaging zitten. D66 

pleit er dan ook voor dat vanuit de gemeente het initiatief wordt genomen om de registratie 

van zorg & welzijn zo centraal mogelijk op gemeenteniveau te organiseren en dit niet door 

iedere organisatie afzonderlijk te laten doen. Het doel is dat er vanuit gemeentelijk oogpunt 

een overkoepelend beeld is van een cliënt, waardoor afstemming en samenwerking tussen 

verschillende organisaties beter en eenvoudiger zal verlopen. 

D66 blijft aandacht vragen voor de privacy en eist een onafhankelijk toetsingsorgaan bij 

geschillen rondom indicatiestelling. 

 

Invloed van bewoners op openbare ruimte 

D66 is een groot voorstander van eigen initiatieven van bewoners om hun wijk of buurt 

mooier en schoner te maken. Bewoners zien zelf het beste hoe hun leefomgeving er uit ziet 

en wat ze graag zouden willen verbeteren. Het maakt niet uit of dit nu vanuit wijk- en 

buurtverenigingen georganiseerd wordt, of vanuit een aantal enthousiaste buren met een 

goed plan. D66 wil deze initiatieven van harte ondersteunen en er voor zorgen dat goede 

plannen in samenwerking met de gemeente kunnen worden gerealiseerd. 

 

Dementie-vriendelijke gemeente 

Wijdemeren vergrijst sneller dan de omliggende gemeente. Wij willen dat mensen met 

(lichte) dementie zo lang en zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze gemeente en zo 

lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wij willen dat Wijdemeren dementie-vriendelijk 

wordt. We werken aan het doorbreken van het taboe. We willen meer informatie aanbieden 

en gaan zorgen voor meer bijdragen aan de participatie van mensen met (lichte) dementie 

en hun mantelzorgers. Dat vraagt om (gemeentelijke) initiatieven om mensen met (lichte) 

dementie te activeren en om de mantelzorgers te ondersteunen. 
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Openbare Bibliotheek 

De Bibliotheek moet in de gemeente Wijdemeren blijven als basisvoorziening voor kennis en 

cultuur. De komst van de vestiging in Nederhorst den Berg en de bibliotheek op school in 

Kortenhoef bewijzen het bestaansrecht. Een basisvoorziening waar veel vraag naar is en die 

wij moeten koesteren, handhaven en zo mogelijk moeten uitbreiden. D66 Wijdemeren wil de 

Bibliotheek in Loosdrecht handhaven evenals drie bescheiden steunpunten (Kortenhoef, 

Nederhorst den Berg en Ankeveen). Daarnaast dient de gemeente de bibliotheek meer te 

betrekken bij haar nieuwe taken op het gebied van jeugd en ondersteuning.  

 

Jeugdvoorziening 

 

Initiatieven vanuit jongerengroepen stuiten te vaak op jarenlange procedures en dan zijn de 

eindresultaten achterhaald. D66 wil dat in iedere kern een terrein wordt aangewezen met de 

bestemming ‘Jeugdvoorziening’. Dit betekent dat de gemeente in dat geval vraaggericht en 

snel kan handelen bij het inrichten van sport- en spelaccommodatie. 

 

Jeugdraad 

 

D66 Wijdemeren is voor het instellen van een jeugdraad, die ertoe bij moet dragen dat de 

betrokkenheid van jongeren bij de gemeente wordt vergroot. In de jeugdraad kunnen 

vertegenwoordigers van de Wijdemeerse jongeren meedenken over specifiek (jeugd)beleid, 

sport, cultuur, recreatieve voorzieningen en activiteiten. De jeugdraad doet aanbevelingen 

aan de gemeenteraad en moet voor alle relevante zaken door de gemeenteraad 

geconsulteerd worden. Indien er geld op de jaarrekening over blijft dient er 25.000 naar 

‘voorzieningen jeugd’ te gaan. 

 

Besteding WMO gelden 

 

D66 wil dat WMO gelden ook daadwerkelijk bestemd worden voor WMO doeleinden en niet 

gebruikt worden om andere financiële gaten in de gemeentebegroting op te vullen. Dit geldt 

ook voor de nieuwe taken die de gemeente gaat krijgen rondom Jeugd, AWBZ en Participatie. 

 

Schuldhulpverlening 

 

De gemeente Wijdemeren voert actief beleid op het gebied van schuldhulpverlening. 

Voorstel vanuit de gemeente is de loketten schuldhulpverlening om te zetten naar financiële 

hulploketten die behalve daadwerkelijke schuldhulpverlening ook preventieve zorg kunnen 

bieden in de vorm van budgetteren, administratie voeren, en het voeren van budget 

adviesgesprekken. D66 is voorstander van deze preventieve hulpverlening en zal de 

ontwikkeling van financiële hulploketten ondersteunen. 
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D66 wil dat de gemeente actief beleid inzet door inwoners van Wijdemeren die in de 

schulden zouden kunnen komen direct te benaderen.  D66 vindt dat er op scholen meer 

aandacht moet komen voor schuldenproblematiek. Veel kinderen en jongeren hebben 

tegenwoordig al schulden, bijvoorbeeld door het gebruik van mobiele telefoons. Wij juichen 

het initiatief van de ‘Klassekas’ om jongeren spelenderwijs te leren omgaan met geld dan 

ook toe. 

Discriminatie & emancipatie 

Ieder mens dient met respect en begrip behandeld te worden. D66 Wijdemeren richt zich op 

de emancipatie van alle burgers van Wijdemeren. D66 verwerpt iedere vorm van 

discriminatie en wil een actieve benadering om discriminatie bijvoorbeeld vanwege geloof, 

huidskleur, etnische afkomst, geslacht of seksuele voorkeur tegen te gaan.  Het huwelijk is 

niet alleen meer een aangelegenheid van man en vrouw. Dankzij D66 is het homo-huwelijk 

mogelijk in Nederland. D66 wil dat dit ook in Wijdemeren gegarandeerd blijft. Het weigeren 

van een homo-huwelijk wordt niet getolereerd. 

Wonen en bereikbaarheid 

Wijdemeren is een prachtig gebied en mensen wonen er terecht graag. Dat moeten we 

behouden maar D66 wil ook dat wonen in Wijdemeren voor alle bevolkingsgroepen mogelijk 

is. Wij willen meer doorstroming, huizen voor starters en ruimte voor ZZp-ers. We willen 

huizen waar 3 generaties in kunnen wonen. 

D66 wil: 

 D66 betreurt het dat Wijdemeren geen starterslening kent en wenst deze in te 

voeren. 

 1/3 Sociale woningbouw voor betere doorstroming 

 Het verbeteren van een goed en veilig fietspaden netwerk 

 Beter Openbaar vervoer 

 Huizen voor 3 generaties 

 Huizen die geschikt zijn voor ZZPers 

 Verkeersremmende maatregelen waar nodig 

 D66 wil een nieuwe parkeernorm voor iedere kern 

 D66 zal zich blijven verzetten tegen het provinciale plas-dras plan voor de 

Horstermeer 
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D66 vindt dat bij woningbouwprojecten rekening gehouden moet worden met de 

sociale structuur van de bevolking. Dit vereist dat de nadruk wordt gelegd op 

aandacht voor de bouw van woningen voor ouderen, starters en alleenstaanden. Bij 

woningbouwprojecten dient 35% van de woningen bestemd te zijn voor sociale 

woningbouw. Voor D66 betekent sociale woningbouw een koopwoning van max. 

212.000 euro en een huurwoning van 681,00 per maand. (de landelijke index is voor 

D66 het uitgangspunt). Voor alle woningbouw moet flexibiliteit en duurzaamheid het 

uitgangspunt zijn. Het bouwen van levensloopbestendige en drie-generatiewoningen 

moet worden gestimuleerd. D66 wil dat nieuwe bestemmingsplannen zorgvuldig 

worden opgesteld en dat afstand wordt genomen van het tot nu toe gehandhaafd, 

conserverend karakter. Bestemmingsplannen moeten kaderstellend zijn, gericht op 

de toekomst en ruimte bieden aan vernieuwing. 

 

Horstermeerpolder 

 

Het is tijd dat overheden beseffen dat communicatie vertellen, maar vooral luisteren 

betekent en de burger serieus neemt als gesprekspartner. De bewoners van de 

Horstermeerpolder zijn al bijna 20 jaar in dialoog met diverse overheden over nieuwe 

natuur en waterberging. D66 maakt zich sterk voor 1 Droog, Duidelijk en Duurzaam 

plan voor de polder wat op Draagvlak van alle betrokken partijen kan rekenen. Nu 

voooruit betekent inzetten op Groene Groei: een convenant tussen alle betrokken 

overheden, natuurbeheerder en grondbezitters waarin een toekomstbestendige visie 

voor de polder afgesproken wordt.  

 

Baggeren 

 

Ook de baggerophoping in de Plassen blijft een groot en vooral kostbaar probleem. 

D66 steunt voorstellen die kunnen leiden tot een duurzame en risicovrije oplossing 

van het baggerprobleem. Welke oplossing er ook uitgewerkt zal worden, zonder 

subsidie of financiële middelen van andere partijen zal de gemeente weinig 

mogelijkheden hebben om hierin een actieve rol te spelen. 

 

Jongerenhuisvesting 

 

Voor jongeren en starters op de woningmarkt zijn in Wijdemeren niet genoeg 

woningen beschikbaar. Gevolg is dat veel jongeren wegtrekken uit de gemeente. D66 

wil voor jongeren die starten op de woningmarkt meer woonruimte vrijmaken. Dit 

kan bijvoorbeeld door het verbouwen van leegstaande fabrieken zoals de Knorr in 

Loosdrecht, kantoorpanden en ruimtes met een voormalige sociale functie tot 

appartementen. D66 wil dat de gemeente hierover overleg pleegt met 

woningbouwcorporaties.  
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Fiets en OV 

Een goed en veilig fietspaden netwerk is van belang om de fiets als vervoermiddel te 

stimuleren. Het onderhoud van de huidige fietspaden moet beter geregeld worden. D66 wil 

dat het nieuwe college zich actief gaat inzetten bij de buurgemeenten, provincies en de NS 

om aan te dringen op meer fietsenstallingen. Ook op deze wijze kunnen we de druk op onze 

wegen verlagen. Daarnaast is het van belang dat Wijdemeren via openbaar vervoer is 

verbonden met de omliggende gemeenten. Voor de levensvatbaarheid van de kernen is het 

van belang dat er in iedere kern openbaar vervoer voorzieningen zijn. Ook hier dient het 

nieuwe college bij de provincies beter op aan te dringen, met name bij het opstellen van het 

programma van eisen bij nieuwe concessie-onderhandelingen met vervoersmaatschappijen. 

Bestaande knelpunten 

Binnen de gemeente kennen we een aantal knelpunten in de bestaande wegeninfrastructuur. 

Niet al deze knelpunten kunnen we oplossen door de aanleg van nieuwe infrastructuur 

vanwege gebrek aan ruimte of omdat de financiële middelen niet aanwezig zijn.  

De regelgeving van Natura 2000 vormt ook een belemmering voor de aanleg van nieuwe 

wegen. Toch blijft D66 de mogelijkheden onderzoeken voor een nieuwe verbindingsweg 

tussen de N236 en de N201. 

D66 is geen voorstander van het afsluiten van wegen om “wenselijke” verkeersbewegingen 

te creëren. Liever stimuleren we wenselijk gedrag. 

 

Vaartwegen 

 

Dat er maatregelen nodig waren om het doorgaande verkeer op de vaartwegen in ’s 

Graveland en Kortenhoef af te remmen was voor D66 glashelder. Alleen het plaatsen van 

‘smilies’ is geen alternatief en helaas plaatst de politie geen flitspalen op deze weg en gaat 

dat ook niet gebeuren. Er moest wel iets met deze wegen gebeuren. D66 wenste een 

integrale proef om een goede evaluatie te kunnen doen. Helaas was daar geen draagvlak 

voor in de raad. D66 heeft ingestemd met een proef voor 40.000 euro omdat we vinden dat 

het verkeer op de vaartwegen geremd moest worden. Wij blijven het onbegrijpelijk en 

beschamend vinden dat er vooraf niet beter over de effecten is nagedacht en dat de kosten 

ondanks alle waarschuwingen zo uit de hand konden lopen. D66 vindt dat deze gehele proef 

geen schoonheidsprijs verdient en eist betere betrokkenheid en inzage voor omwonenden en 

gebruikers van de wegen in de toekomst. Wij willen nu eerst de effecten van de huidige 

proef afwachten. Daarna moeten de bakken zo snel mogelijk weg mits de wegen definitief 

verkeersbelemmerd zijn ingericht. Vanzelfsprekend dienen verkeersonveilige situaties direct 

aangepakt te worden.  
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Parkeerbeleid 

D66 is van mening dat de gemeente te gemakkelijk vrijstelling verleent voor het niet 

realiseren van het minimum aantal verplichte parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten. Te 

vaak en te gemakkelijk wordt er verwezen naar openbare parkeerplaatsen. In de ogen van 

D66 zijn die openbare plaatsen al overvol. D66 wil een actuele parkeernorm voor de gehele 

gemeente en D66 wil dat bij nieuwbouw in voldoende, liefst ondergrondse 

parkeergelegenheid wordt voorzien waarbij tegelijkertijd extra parkeerplaatsen gerealiseerd 

worden voor algemeen plaatselijk gebruik. Daar waar geen parkeergarage mogelijk zijn, wil 

D66 blauwe parkeerzones instellen. D66 is tegen betaald parkeren in Wijdemeren. D66 vindt 

dat er vaak te weinig parkeerplekken zijn. De normen die de gemeente hanteert zijn 

achterhaald. D66 wil een parkeernorm afgestemd op het huidige autobezit van een 

gemiddelde wijk per kern. 

D66 wil het huidige verkeersbeleidsplan voorzetten en vraagt extra aandacht voor veiligheid 

met name rondom scholen. 
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Kandidatenlijst D66 Wijdemeren 2014-2018 

 
De kandidatenlijst van D66 is hieronder weergegeven. Meer informatie over de kandidaten 

treft u op onze website www.d66wijdemeren.nl. Voor vragen, stuur een mail naar: 

stem@d66wijdemeren.nl  

1.  Joost Boermans   Nederhorst den Berg 

2.  Nanne Roosenschoon  Loosdrecht 

3.  Patricia Mossinkoff   Nederhorst den Berg 

4.  Timo van Leeuwen   Kortenhoef 

5.  Mario Wouters   ‘s Graveland 

6.  Marinus Vermeulen   Loosdrecht 

7.  Jacqueline Thijssen   Nederhorst den Berg 

8.  Jellie Stinstra   Loosdrecht 

9.  Simon Vollers   ‘s Graveland 

10.  Mark Bouma    Breukeleveen 

11.  Guido van Gulick   Loosdrecht 

12.  Frans Duurland   Loosdrecht 

13.  Eric Kalter    Nederhorst den Berg 

14.  Susan Hoekstra   Loosdrecht 

15.  Marco Spruit    Loosdrecht 

Contact opnemen 

Algemeen: stem@d66wijdemeren.nl 

Bestuur: bestuur@d66wijdemeren.nl   

Fractie: fractie@d66wijdemeren.nl  

Twitter: @d66wijdemeren  

Ons postadres is:  

Gemeentehuis Wijdemeren 

T.a.v. D66 Wijdemeren  

Rading 1  

1231 KB Loosdrecht 
 

http://www.d66wijdemeren.nl/
mailto:stem@d66wijdemeren.nl
mailto:stem@d66wijdemeren.nl
mailto:bestuur@d66wijdemeren.nl
mailto:fractie@d66wijdemeren.nl
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Bovenstaand is het programma waar D66 zich de komende jaren hard voor maakt.  

Ik vraag uw vertrouwen in D66 en daarmee om uw stem op 19 maart. Een goed en 

kwalitatief sterk team dat midden in de Wijdemeerse samenleving staat zet zich graag in 

voor het programma en wil het D66 geluid krachtig in de gemeenteraad laten horen. 

Daarvoor is uw stem noodzakelijk. Alleen door meer mensen D66 kleur te laten bekennen 

kunnen wij ook echt vooruit met en voor Wijdemeren. 

Help D66 te bouwen aan de toekomst van Wijdemeren 

Maak D66 groot 

Vooruit, stem 19 maart op D66 

Alvast hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joost Boermans 

Lijsttrekker D66 Wijdemeren 


