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Op woensdag 21 maart 2018 mag u stemmen 

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

Hoe gaan we om met de natuur? Hoe zorgen we dat we bereikbaar blijven? Wat doen we 

voor onze minima? Hoe zorgen we voor goed onderwijs en onze sport- en muziek- 

verenigingen? Waar gaan we (betaalbare) huizen bouwen en wat doen we van het 

belastinggeld dat de gemeente van u ontvangt? Raadsleden bepalen dat en u bepaalt wie u 

vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Wijdemeren de komende jaren.  

D66 heeft de afgelopen 4 jaar vanuit de oppositie de nadruk gelegd op het belang van 

openheid, transparantie, goede communicatie en zuivere besluitvorming. Ook over de 

bestuurlijke toekomst van onze gemeente wilden wij besluitvorming op argumenten en 

inhoud en hebben we krachtig oppositie gevoerd waar dat nodig was om een fusie met 

Hilversum te voorkomen. D66 Wijdemeren is tegen ‘alleen een fusie met de gemeente 

Hilversum’, maar erkent dat de gemeente krachtiger en efficiënter bestuurd kan en moet 

worden. Door nauw met omliggende gemeenten samen te werken krijgen we meer voor 

elkaar tegen lagere kosten. Mocht de gemeente toch moeten fuseren dan kiezen wij voor 

één krachtige gemeente in de Gooi en Vechtstreek, maar niet zonder dat er eerst een goed 

kernenbeleid is bepaald waarin zeggenschap, burgerparticipatie en leefbaarheid 

gewaarborgd zijn. 

 
Joost Boermans, Lijsttrekker 

D66 wil investeren in de toekomst 

Voorzieningen voor onze jeugd, goed 
onderwijs en voorzieningen voor senioren. 
Zorgen voor (betaalbare) woningen en 
werkgelegenheid. Echt werk maken van 
duurzaamheid op alle terreinen met als doel 
om te zorgen dat we in uiterlijk 2050 
klimaatneutraal zijn. Geen zoete broodjes 
bakken maar daadwerkelijke actieplannen. 
Goed en consequent bestuur dat open en 
transparant is. D66 wil het mogelijk maken dat 
mensen langer, kwalitatief goed en veilig thuis 
kunnen blijven wonen. Keuzevrijheid 
waarborgen en oog hebben voor privacy. We 
moeten kansen bieden aan onze 
ondernemers, de lokale economie 
ondersteunen en ruimte bieden aan ZZP-ers 
en start-ups.  

En ja, D66 kiest voor goed onderwijs en 

goede zorg  
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1. DUURZAAM: TOEKOMST GERICHT BELEID  

Volgens ons is iedereen verantwoordelijk voor de wereld om zich heen. Op grond hiervan 

kan iedereen een eigen wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van mensen, aan het 

milieu en aan de maatschappij. D66 ziet duurzaamheid niet als een luxeartikel, maar als een 

noodzakelijke manier van denken en doen. Duurzaamheid moet kader-stellend zijn bij alle 

ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de gemeente. 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 initiatieven van inwoners en 

bedrijven stimuleert en faciliteert. D66 wil dan ook dat de gemeente ook zelf de 

duurzaamheidsdoelstellingen nakomt. D66 wil een energiescan laten uitvoeren voor de 

gemeentelijke gebouwen.  

Wijdemeren is een gemeente met een grote rijkdom aan natuurgebieden die tegelijkertijd 

de basis is van de sector recreatie en toerisme. Voor D66 is het noodzakelijk dat de 

voorstellen van het Gebiedsakkoord Oostelijk Vechtplassen integraal worden uitgevoerd in 

overleg met bewoners en bedrijven. Voor een blijvende duurzame ontwikkeling wil D66 

aansluiting van de Oostelijke Vechtplassen bij Nationaal Park Heuvelrug. 

 

 D66 wil dat alle nieuwbouwprojecten worden aangelegd volgens de hoogst 

mogelijke duurzaamheidseisen waarbij aardgasvrije wijken het uitganspunt zijn. 

 D66 wil dat Wijdemeren uiterlijk in 2050 een klimaat neutrale en groene gemeente 

is waar het goed wonen, werken en recreëren is.  

 D66 wil het duurzaam opwekken en gebruiken van energie, stimuleren en faciliteren 

en dat de gemeente medewerking geeft aan initiatieven voor de aanleg van 

zonneweides. 

 D66 wil meer e-Laadpunten in de gemeente voor auto’s, scooters en fietsen. D66 wil 

dit standaard in nieuwbouwprojecten. 

 D66 wil dat bij herinrichting van wegen de voorrang wordt gegeven aan de meest 

kwetsbare weggebruikers door middel van de aanleg van bredere fietspaden langs 

de doorgaande wegen. 

 D66 wil de herplantverplichting van gekapte - gemeentelijke - bomen naar 100% 

uitbreiden. 
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2.  DEMOCRATISCH: TOEGANKELIJK EN OPEN BESTUUR  

D66 ziet dat de fysieke afstand tussen burgers en de gemeente toeneemt. In geval van 

schaalvergroting zoals een fusie zal dit nog meer geaccentueerd worden. D66 wil de 

betrokkenheid van de burgers juist versterken. Dat betekent: meer transparantie en een 

meer participatie van burgers en betrokkenen bij planvorming en uitvoering; openbare 

vergaderingen en meer inspraak bij vergaderingen van het gemeentebestuur. In het kader 

van het kernenbeleid wil D66 dat wijk- en dorpscomités, maatschappelijke organisaties, 

publiek private samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld middels digitale inspraak, betrokken 

worden bij de besluitvorming. De gemeente is er immers voor de inwoners en niet 

andersom. Participatie is gebaseerd op communicatie en wederzijds respect. Veel inwoners, 

bedrijven en organisaties hebben goede ideeën waar het gemeentebestuur en de 

organisatie open voor moeten staan. De basishouding van de gemeente moet zijn: “Ja, 

mits...” in plaats van “Nee, tenzij…” . Daarom wil D66 de vergaderstructuur van het 

gemeentebestuur hervormen, zodat betrokkenen vooraf gehoord kunnen worden en hun 

inbreng kunnen leveren voor de besluitvorming. 

 D66 wil een krachtig kernenbeleid om de culturele en ruimtelijke identiteit van de 

dorpen en kernen te waarborgen in het kader van de onvermijdelijke 

schaalvergroting binnen de Gooi- en Vechtstreek. 

 D66 wil dorpsraden met duidelijke taken en bevoegdheden en een toereikend 

budget. 

 D66 wil jongeren actief betrekken bij de plan- en beleidvorming van de gemeente. 

De jaarlijkse jeugdraad moet wat D66 betreft door de gemeente georganiseerd 

worden. Tevens moet de jeugdburgemeester geïntroduceerd worden. 

 D66 wil een nieuw, open en toegankelijk vergadersysteem waarbij belanghebbende 

en belangstellende burgers welkom zijn en uitgenodigd worden voor besluitvorming. 

 D66 wil onafhankelijke toetsing bij bezwaren. In geval van conflict tussen gemeente 

en burgers moet mediation de standaard zijn. Juridische procedures moeten 

uitzonderingen worden en niet nutteloos worden toegepast. D66 benadrukt dat het 

altijd moet gaan om maatwerk op basis van gelijke rechten en plichten. 

 Indien er een nieuwe burgemeester komt, dan wil D66 een direct gekozen 

burgemeester, indien dit wettelijk kan. 

 D66 Wijdemeren blijft een voorstander van directe invloed van de burger en is 

daarom voor een referendum. In Wijdemeren willen wij dit invoeren, binnen de 

wettelijke kaders. 
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 3. DAADKRACHTIG: ONDERWIJS EN WERK  

Onderwijs is de beste basis voor een goede toekomst. D66 wil zwakke scholen tegengaan en 

de kwaliteit van het onderwijs versterken. Wij maken ons hard voor echte kindcentra’s. Ook 

wil D66 het voortgezet- en beroepsonderwijs nadrukkelijker verbinden met de lokale 

arbeidsmarkt. Werken is een manier om deel te nemen aan de maatschappij. D66 wil hier 

veel meer op inzetten. Voor mensen die zelf niet in staat zijn om werk te vinden dient de 

overheid te ondersteunen.  

Maar ook onze ondernemers dient de overheid ter wille te zijn. Zij zijn de motor van onze 

economie en zorgen voor werkgelegenheid binnen de gemeentegrens. D66 blijft actief 

inzetten op de recreatieve rol van onze gemeente en wil, met participatie van ondernemers, 

daar ook in investeren. Een belangrijk onderdeel is deregulering. Ook hier geldt het principe 

van “Ja mits” in plaats van “Nee tenzij”. Wel moeten we een evenwicht bewaren tussen de 

eisen voor natuurbescherming enerzijds en de belangen van de ondernemers in de sector 

recreatie en toerisme anderzijds. 

 D66 zet zich in voor echte kindcentra’s. Dus via één deur toegang tot goed onderwijs, 

kinderopvang, aandacht voor (huiswerk) begeleiding, voorschoolse educatie, 

buitenschoolse opvang, sport en cultuur. 

 D66 wil dat de gemeente ondernemers serieus neemt en mee denkt over 

mogelijkheden. 

 D66 ziet kansen om beroeps- of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in 

Wijdemeren aan te bieden met name op het gebied van duurzaamheid en 

milieuwetenschappen, en zal hierover in overleg treden met de betrokken instanties. 

 D66 blijft zich inzetten voor de recreatieve sector en blijft daar ook in investeren, 

zowel in het kader van de onderdelen van het Gebiedsakkoord, als voor toeristische 

ontwikkeling in alle kernen en dorpen. 

 D66 wil een gemeente die de dialoog aangaat met onze ondernemers en hen waar 

mogelijk ondersteunt in hun plannen, mits deze voldoen aan alle 

duurzaamheidsdoelstellingen.  

  

4. DEGELIJK: FINANCIEN OP ORDE HOUDEN  

D66 is van mening dat het op orde brengen en houden van de financiën van de gemeente 

een kerntaak is van het gemeentebestuur. Verstandig met het beschikbare geld omgaan 

betekent eenvoudigweg niet meer uitgeven dan er binnenkomt, goed begroten en 

voldoende rekening houden met tegenvallers. D66 kiest ervoor om de belastingen zo laag 

mogelijk te houden, maar benadrukt dat de organisatie niet kapot bezuinigd mag worden. 

De versterking van de bestuurskracht van de gemeente vereist ook investering in mensen en 

logistiek. Een daadkrachtige en efficiënte gemeente, dat is wat onze inwoners mogen 

verwachten van het nieuwe gemeentebestuur. 
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 D66 wil dat de financiën op orde blijven. 

 D66 wil de belastingen zo laag mogelijk houden. 

 D66 wil voor de versterking van de bestuurskracht investeren in mensen en logistiek. 

 D66 wil dat alle declaraties en (neven) functies van o.a. raadsleden, burgemeester en 

wethouders op de gemeentelijke website geopenbaard worden. 

  

 

5. DUIDELIJK: COMMUNICEREN EN ZORG VOOR ZWAKKEREN  

 

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. D66 wil dat de 

gemeente ruimte biedt aan eigen initiatief. D66 eist dat de gemeente zich actief in blijft 

zetten voor onze minima en sociaal zwakkeren en zal hier niet op bezuinigen. 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 wil sociaal zwakkeren actief blijven benaderen om hun behoeften in 

kaart te brengen en er zorg voor te dragen dat iedereen betrokken kan blijven bij het 

maatschappelijk leven. De vergrijzing brengt met zich mee dat dementie naar verhouding 

meer zal voorkomen. D66 wil hier blijvend aandacht aan besteden. 

 

 D66 wil gekwalificeerde thuiszorg, 

 D66 wil goede zorg voor ouderen, 

 D66 wil een inclusieve en dementievriendelijke gemeente, 

 D66 wil geld dat bestemd is voor Jeugd, Zorg en ondersteuning ook daar inzetten, 

 D66 wil een ruimhartig minimabeleid en niet bezuinigen op regelingen voor de 

sociaal zwakkere, 

 D66 wil dat, ongeacht de financiële mogelijkheden van de burgers, iedereen kan 

deelnemen aan het maatschappelijk leven, 

 D66 wil verbeteringen van de communicatie en een opensource website, 

 D66 wil dat de gemeente zuiver en pro actief communiceert met direct betrokkenen. 
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6. DICHTBIJ: BUURTGERICHT, SOCIAAL EN VEILIG WONEN  

D66 ziet de inwoners van onze wijken en kernen als de belangrijkste spelers als het gaat om 

de leefbaarheid van de omgeving. Daarbij dient de overheid te zorgen dat de veiligheid 

gewaarborgd is. D66 wil geen grote overheid, de rol van de overheid is in eerste instantie 

faciliteren, stimuleren en beheren. Wij willen het prachtige gebied waarin wij wonen 

behouden, maar D66 wil wel dat wonen in Wijdemeren ook voor starters mogelijk blijft. D66 

wil dat in nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen worden 

gebouwd. Daarnaast wil D66 dat de verplichting van minimaal 35% sociale woningbouw 

gehandhaafd blijft. D66 eist dat bij herinrichting en nieuwbouwprojecten wordt voldaan 

wordt aan de parkeernorm, zonder dubbeltelling. Tevens is D66 van mening dat voor bomen 

die eigendom van de gemeente zijn en die gekapt worden, er een 100% herplantverplichting 

moet gelden i.p.v. de huidige 75%. D66 is van mening dat de uitvoering van o.a. welzijn en 

zorg met de betrokkenen moet worden georganiseerd. D66 blijft voorstander van sociale 

wijkteams en vindt dat er meer geluisterd moet worden naar professionals en de mensen 

zelf. De betrokkenen hebben keuzevrijheid en moeten zelf kunnen bepalen wie hun zorg 

levert.  

 D66 wil bij grotere woningbouwprojecten minimaal 35% sociale woningen, 

 D66 wil de herplantverplichting naar 100% uitbreiden, 

 D66 wil betrokkenheid van burgers bij hun omgeving stimuleren, 

 D66 wil betaalbare (starters) woningen en doorstroming stimuleren, 

 D66 wil het vrijwilligerswerk ondersteunen,  

 D66 wil blijven investeren in burgerparticipatie bij het onderhoud van openbaar 

groen, 

 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. 

 

 

Wie zwijgt, stemt toe 

Wie opstaat, bouwt mee 

Stop het populisme 

Steun het optimisme 

Nu is het moment. 

STEM D66 
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D66 heeft ambitie en is een inhoudelijke 
partij. We kiezen voor een goed klimaat en 
willen daarom snel naar een klimaatneutrale 
gemeente. We willen goede 
onderwijsvoorzieningen, kinderopvang en 
sport- en muziekvoorzieningen behouden. 
We willen dat de jeugd ook een kans krijgt op 
de woningmarkt, daarom willen we 
betaalbare woningen en de doorstroming 
stimuleren. D66 blijft opkomen voor de 
sociaal zwakkeren en zal niet bezuinigen op 
minimaregelingen. Wij staan voor 
keuzevrijheid, openheid en privacy. En met 
onze ondernemers willen we werk behouden 
en de recreatieve kansen van Wijdemeren 
benutten.  
 
D66 is duidelijk en consequent. Wij willen 
geen fusie met Hilversum alleen, maar goed 
samenwerken in de regio.   
 

D66 is dé progressieve partij in 
Wijdemeren en krijgt het voor elkaar. 
 
Stem 21 maart D66! 

 
 

Joost Boermans, lijsttrekker 
 

 

Contact 

Contact opnemen 
Algemeen: 
stem@d66wijdemeren.nl   
bestuur@d66wijdemeren.nl    
fractie@d66wijdemeren.nl   
www.d66wijdemeren.nl     

Postadres 
Gemeentehuis Wijdemeren  
T.a.v. D66 fractie    
Rading 1   
1231 KB Loosdrecht  

Doe ook mee!  
Wordt lid via www.D66.nl  
Wilt u ons financieel steunen? 
T.a.v. D66 Wijdemeren:  
IBAN:  NL 12 RABO 0129 792047 
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Onze kandidaten  

1.  Joost Boermans   Nederhorst den Berg 
2.  Nanne Roosenschoon   Loosdrecht 
3.  Mario Wouters    ‘s Graveland 
4.  Joop Onderstal    ‘s Graveland 
5.  Rob Koedijker-Pater   Nederhorst den Berg 
6.  Roosmarijn Peet    ‘s Graveland 
7.  Myriam Kooij-Heijmerink  Loosdrecht 
8.  Suzanne Klein    Kortenhoef 
9.  Jaap Mulders    Nederhorst den Berg 
10. Nanda de Bruin    Nederhorst den Berg   
11. Jacqueline Thijssen   Nederhorst den Berg 
12. Oscar Lopez Cardozo   Kortenhoef 
13. Simon Vollers    ‘s Graveland 
14. Eric Kalter    Nederhorst den Berg 
15. Peter Laanen    Loosdrecht 
16. Marinus Vermeulen   Loosdrecht 

http://www.d66wijdemeren.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=logo+d66&id=CD75CE96EEBD9168A49DFE1C983591BE502EDBA4&FORM=IQFRBA

