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Voorwoord Nanne Roosenschoon 

Beste inwoners van Wijdemeren, 

Van 14-16 maart 2022 gaan de stembussen open voor de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad. U bepaalt wie de 

besluiten gaan nemen voor uw leefomgeving, uw dorp, uw veiligheid en uw toekomst.  

We kunnen er niet omheen: de wereldwijde klimaatcrisis zal zijn stempel drukken op veel aspecten van onze 

samenleving. Niet alleen in Europa of ons eigen land, maar ook in ons Wijdemeren. Biodiversiteit, klimaatbeheersing 

en klimaatadaptatie zullen direct of indirect doorwerken op de meeste beleidsterreinen. 

Hoe gaan we om met onze natuurgebieden? Hoe kunnen we zorgen voor meer duurzame en voor iedereen 

toegankelijke sociale woningbouw? Hoe kunnen we onze sociale voorzieningen duurzaam handhaven, zorgen voor 

een goede en veilige leeromgeving en een bloeiend verenigingsleven blijven stimuleren in een toekomstgericht en 

solide Wijdemeren? 

Samen met u is dat de taak voor de gemeenteraadsleden aan wie u tussen 14-16 maart 2022 uw vertrouwen gaat 

schenken. Het zal geen gemakkelijke taak zijn. De coronacrisis heeft ons geleerd dat wij kwetsbaar zijn, niet overal 

antwoorden op hebben en vaak ongeduldig zijn, maar ook dat wij als gemeenschap veerkrachtig en creatief zijn. We 

kunnen tegenslagen overwinnen en samen werken aan een inclusieve toekomst voor onze inwoners en onze 

onschatbare natuurgebieden. 

Samen met u zien we naar elkaar om. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen! 

Samen met u betekent ook dat onze raadsleden niet alléén te werk gaan, maar dat op alle niveaus burgerparticipatie 

en  burgerinitiatieven mede bepalend moeten zijn, in het kader van het dorpenbeleid, de gemeente en ook de Regio. 

De afgelopen 4 jaar hebben onze wethouder en raads- en commissieleden zich ingezet voor dialoog met alle partijen, 

binnen en buiten de gemeenteraad, met bewoners, ondernemers en verenigingen. Dit heeft geleid tot mooie 

resultaten zoals de aanleg van mooie wegen en fietspaden in Loosdrecht en Kortenhoef, een elektrisch gemeentelijk 

wagenpark, herinrichten van plantsoenen en oorlogsmonumenten, LHBTI+-beleid, 75% herplanten van bomen, top-

13 verkeersonveilige situaties aangepakt, giftenregeling voor bijstandsgerechtigden en Tiny Houses in Loosdrecht. 

Dialoog blijft het uitgangspunt van ons beleid: samenwerken met alle partners in de gemeente. Nu én morgen. 

De komende jaren zullen, naast de klimaatdoelstellingen, in het teken staan van de woningbouw. D66 zal inzetten op 

woningbouw waar mogelijk en altijd uitgaan van maatwerk. We zetten in op energie-neutrale, betaalbare, 

levensloopbestendige woningen voor starters en senioren in leefbare wijken. Leefbare wijken waarin wonen, werken 

en recreëren samenkomen. Wijken waar het verenigingsleven blijft bloeien en die zijn voorzien van goede en 

gezonde onderwijsvoorzieningen. Wijken waarin ook jongeren zich thuis voelen, waar sport en spel verbonden zijn 

met de leefomgeving en waar startende ondernemers hun creativiteit tot ontplooiing kunnen brengen. 

Een integrale en inclusieve aanpak. Een nieuw klimaat in Wijdemeren! Dát is de ambitie van D66, waar wij ons samen 

met u voor zullen inzetten. 

 

 

Nanne Roosenschoon 
Lijsttrekker en fractievoorzitter 
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Extra voorwoord Sigrid Kaag 

Geachte lezer, 

Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze 

leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen 

wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen 

te dichten. 

De oplossingen die wij aandragen, zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een 

pragmatische, maar ook een sociaalliberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de 

overheid gelijke kansen schept voor iedereen. 

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen 

bieden. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving, 

kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water 

voor iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid 

op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst 

en muziek—ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig voelt in de buurt. 

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken 

verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel 

mogelijk mensen, maar geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is, kan botsen met de 

belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis. 

Er staat veel op spel. Wilt u dat Wijdemeren meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het 

onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar 

anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heeft u het juiste programma opengeslagen. 

D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.  

Hartelijke groet en veel leesplezier, 

 

Sigrid Kaag       
Partijleider 
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Wijdemeren duurzaam en zuinig op klimaat 

Wijdemeren is de blauw-groene parel in de regio Gooi en Vechtstreek: een duurzame, gezonde en groene gemeente 

om te wonen, recreëren en werken. Dat gaat niet vanzelf. D66 zet zich volop in voor het beschermen van het groen 

en het water, voor meer biodiversiteit en voor voortvarende stappen in de energietransitie. 

Klimaatrapporten bevestigen: de aarde warmt sneller op dan gedacht. Daardoor krijgen we meer en meer te maken 

met extreme weersomstandigheden: langere perioden van hitte, droogte en zware regen- en hagelbuien. De 

klimaatveranderingen zijn ontstaan door menselijk toedoen, maar als mensheid zijn wij ook in staat om verdere 

veranderingen te voorkomen – mits we hier snel en doortastend in handelen. Dat zal niet gaan zonder nadelen, maar 

we kunnen dit niet blijven doorschuiven naar volgende generaties. Klimaatverandering vraagt veel van ons allemaal, 

maar biedt ook nieuwe kansen. We willen een gemeente zijn waar we zuinig omgaan met energie en waar we bij onze 

keuzes letten op het klimaat. D66 Wijdemeren wil dat iedereen kan meedoen met het verduurzamen van onze mooie 

gemeente. Zo is bijvoorbeeld isoleren om energie én geld te besparen voor iedereen haalbaar.  

Het aanleggen van groene daken in Wijdemeren wil D66 blijven stimuleren met een subsidieregeling, zoals onze 

wethouder duurzaamheid dat heeft ingezet. Groene daken houden regenwater vast, zuiveren de lucht, zijn een 

goede dakisolatie, zorgen voor verkoeling en verminderen geluidsoverlast. Ook vormen groene daken voor vogels en 

insecten een biodiverse verbinding tussen de dorpskernen en buitengebieden. Verder stimuleren we de aanleg van 

rendabele zonnepanelen op daken. Ook op woningen in beschermde dorpsgezichten zoals in ’s-Graveland. Daartoe 

lichten we de huidige welstandsregels door en passen onnodige regels aan om dat mogelijk maken. We zetten in op 

vereenvoudigde vergunningsprocedures bij verduurzaming van woningen. 

Samen met Jan Terlouw zien wij het optimistisch: “Technisch en economisch liggen de oplossingen voor de 

klimaatcrisis binnen handbereik. Wederzijds vertrouwen, en de daarvoor nodige gemeenschapszin, zijn onmisbare 

ingrediënten voor succesvol klimaatbeleid. Vertrouwen in wetenschap en politiek, vertrouwen in onszelf en in elkaar, 

en bovenal vertrouwen in de jeugd en de toekomst.” 

Speerpunten: 

 Draagvlak voor de klimaatplannen en energietransitie is cruciaal. We betrekken inwoners bij ingrijpende 

beslissingen in hun leefomgeving en zorgen ervoor dat informatie begrijpelijk, toegankelijk en goed beschikbaar 

is. 

 Ons uitgangspunt is: we laten geen dak onbenut. We stimuleren zo veel mogelijk groene daken en daken met 

zonnepanelen. Op alle grote platte daken in Wijdemeren liggen in de komende periode zonnepanelen; met 

bedrijven en instellingen maken we hierover afspraken. We zorgen ervoor dat onnodige welstandsregels het niet 

onmogelijk maken om bijvoorbeeld ook bij woningen die onder het beschermd dorpsgezicht vallen zonnepanelen 

te plaatsen, zoals in de lintbebouwing van ’s-Graveland. 

 D66 wil dat de gemeente verkent hoe ook bestaande woningen en bedrijven sneller klimaatneutraal en 

toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Iedereen die dat wil, hoort uiterlijk in 2024 waar verduurzaming en 

energiebesparing in zijn of haar woning of bedrijf mogelijk is.  

 De gemeente gaat een jarenlange samenwerking aan met de deskundige bewonersorganisatie voor 

energievraagstukken, de Energie Coöperatie Wijdemeren, en ondersteunt die financieel. 

 Wijdemeren ondersteunt wat D66 betreft haar inwoners ook financieel bij het verduurzamen van de woningen 

via leges en belastingen. Wie een verbouwing aan de woning duurzaam uitvoert, krijgt korting op de leges van 

de omgevingsvergunning. Bij het verduurzamen van monumenten denkt de gemeente zo flexibel mogelijk mee 

met de bewoners over oplossingen voor knelpunten. 
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 D66 wil inzetten op meer oplaadvoorzieningen voor elektrisch vervoer voor inwoners en bedrijven. Wijdemeren 

maakt ook afspraken met netbeheerders en energiebedrijven om meer zonnepanelen en laadpalen voor 

elektrisch vervoer mogelijk te maken. Waar de weg opengaat, doen we meteen aanpassingen voor verdere 

verduurzaming. 

 Wijdemeren geeft uitvoering aan de Regionale Energietransitie (RES), waaronder de warmtetransitie. In de 

zogenoemde verkenningsbuurten werken gemeente, Energie Coöperatie en inwoners samen aan de 

mogelijkheden voor de energietransitie van hun wijk. Per buurt kijken we zo naar de meest betaalbare en 

rendabele oplossingen die het beste past bij de situatie en woonomgeving, in plaats van één standaardoplossing 

voor iedereen. D66 zet zich volop in voor het onderzoeken en benutten van de mogelijkheden van warmte uit 

oppervlaktewater en grondwater (aqua-thermie) en warmte uit de diepe aarde (geothermie), zoals dat nu al in 

Ankeveen gebeurt. Zeker nieuwe wijken als Ter Sype worden klimaatneutraal en klimaat-adaptief. Net als 

afgelopen jaren zullen we hiervoor onder meer avonden organiseren voor inwoners en ondernemers met 

deskundige sprekers. 

 D66 is ervoor dat de gemeente Wijdemeren inspringt op de grote kansen die verduurzaming biedt voor de 

economie en de arbeidsmarkt. Het ondernemersloket besteedt daarom extra aandacht aan groene initiatieven, 

zoals elektrificeren van productieprocessen, vergroenen van bedrijfsauto’s en optimaal gebruik van restwarmte. 

Arbeidsmarktadviseurs attenderen werkzoekenden actief op werk in de verduurzamingsbranches (circulaire 

economie, energietransitie). 

 We willen beschikbare fondsen van het Rijk die ons helpen onze duurzaamheidsambities te realiseren maximaal 

benutten. 
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Woningbouw en woonklimaat 

D66 wil dat Wijdemeren een fijne woonplaats is waar iedereen zijn of haar plek kan vinden. Door de woningcrisis lukt 

dat nu nog niet: er is tekort aan woonruimte en gebrek aan ruimte om te bouwen. Voor mensen met lage- en 

middeninkomens zijn er nauwelijks betaalbare woningen beschikbaar. Woningen voor één- en 

tweepersoonshuishoudens en geschikte woningen voor senioren zijn er veel te weinig. Wanneer je als jongere je 

ouderlijk huis uit wil, wanneer je gaat scheiden, wanneer je met je gezin wil doorstromen naar een grotere woning òf 

wanneer je als senior juist kleiner wilt wonen in hetzelfde dorp, dan moet je een dikke portemonnee meebrengen of 

lang zoeken. 

D66 wil de kans om in Wijdemeren te kunnen wonen meer gelijk trekken. De leraar, de agent en de zorgmedewerker 

moeten in onze eigen dorpen een woning kunnen vinden. D66 zet daarom in op energie-neutrale, betaalbare, 

levensloopbestendige woningen voor starters en senioren aan de randen van de gemeente en waar mogelijk ook 

door inbreiden. D66 houdt daarbij rekening met de huidige inwoners, maar wil ook nieuwe inwoners verwelkomen. 

Dat is belangrijk om – in onze vergrijzende gemeente - ook onze maatschappelijke voorzieningen in stand te kunnen 

houden. Zo houdt de voetbalclub op zaterdag voldoende scheidsrechters, zit de Dillewijn steeds gezellig vol, kunnen 

vacatures in onze gemeente vervuld worden en kan uw onverhoopte brand op tijd geblust worden door onze lokale 

brandweervrijwilligers. We willen verdere vergrijzing voorkomen, starters en gezinnen aantrekken en zo een prettig 

leef-, woon- en economisch klimaat behouden. D66 houdt vast aan het minimum van 35% sociale woningbouw en 

40% gestapelde bouw waar dat ruimtelijk mogelijk is. Woningbouwprojecten moeten altijd uitgaan van maatwerk en 

een goede integratie in de omgeving. Bij de startfase van een bouwproject zullen duidelijke kaders gesteld worden 

waaraan een project dient te voldoen, waaronder participatie, duurzaamheid en leefbaarheid. 

D66 wil dat de gemeente Wijdemeren actief meedenkt met de gemeente Hilversum over de toekomst van Vliegveld 

Hilversum. In de afgelopen twee jaar heeft D66 al veel initiatieven genomen om de impasse rond Ter Sype te 

doorbreken, waaronder unaniem aangenomen moties en het organiseren van diverse informatieavonden met alle 

betrokken partijen. D66 wil dit hoofdpijndossier - dat al 30 jaar speelt - eíndelijk tot een goede afronding helpen 

brengen. We willen een toekomstgerichte en duurzame herinrichting van het vliegveld met sluiting van de voor 

Wijdemeren zo nadelige derde start- en landingsbaan. Dan kan de nieuwe woonwijk Ter Sype eindelijk werkelijkheid 

worden en vele woningen opleveren, in combinatie met sociaal-maatschappelijke voorzieningen en ruimte voor 

bedrijven. Zo kunnen én vliegen én meer woningen én economie én moderne voorzieningen uitstekend samengaan.  

Speerpunten: 

 We willen meer woningen en hebben daarbij extra aandacht voor woonruimte voor de lage- en middeninkomens 

en voor één- en tweepersoonswoningen voor starters en ouderen. We stimuleren de doorstroming. D66 

Wijdemeren zet alles op alles om de woonwijken Ter Sype in Loosdrecht en Groenewoud-VLEK in Kortenhoef te 

realiseren. D66 hoopt dat de voorbereidingen voor een duurzame woonwijk Nederhorst-Noord die goed past in 

het landschap, niet tevergeefs zijn (dus geen hoogbouw). 

 Wijdemeren focust op alle kansen voor woningbouw, ook out-of-the-box. Bij iedere ingreep in de gemeente 

stellen we steeds de vraag: biedt dit een kans voor nieuwe woningen, maken we wel optimaal gebruik van de 

mogelijkheden? 

 Tijdelijke en flexibele woonvormen zijn bespreekbaar; Wijdemeren gaat hier gericht op inzetten. Denk aan 

permanent wonen op recreatieparken (mits binnen Bouwbesluit), locaties waar (nog) geen permanente 

woonbestemming op zit tijdelijk voor wonen bestemmen, leegstaande (winkel- en bedrijfs-)panden omvormen 

tot woningen, verantwoord splitsen van boerderijen en andere woningen in meer eenheden en het delen van 

woningen onder voorwaarden, ‘Knarrenhofjes’ en woonprojecten waar jong en oud samen wonen, zoals 3-

generatie (kangoeroe)woningen en mantelzorgwoningen. 
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 Bij nieuwbouw zijn voor D66 de volgende uitgangspunten essentieel:  

o Woningen zijn duurzaam conform de strengste normen (BENG, en liefst volledig energieneutraal, de ENG-

norm). 

o Woningen zijn levensloopbestendig en flexibel ( met aandacht voor de mogelijkheid van thuiswerken). 

o Woningen zijn ook echt leefbaar met een prijs die in verhouding staat tot de oppervlakte. 

o Minimaal 35% sociale woningen: koop én huur, en 40% gestapelde bouw waar dat ruimtelijk inpasbaar is. 

• Wijdemeren maakt met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars stevige afspraken: zorg voor méér 

woningen, zorg voor betaalbare woningen en zorg voor duurzame woningen! En dat allemaal ineen. 

• Meer bouwen aan de randen van de kernen. Met oog voor groen en kwaliteit van wonen is ook inbreiding op 

sommige plekken mogelijk. Het verplaatsen van een school, bibliotheek of sporthal naar een nieuwe, 

gecombineerde plek en bouwen op de vrijgekomen plekken kan een verbetering op alle fronten betekenen. In de 

Omgevingsvisie krijgt dit een plek. 

• D66 wil bij nieuwbouw regels voor zelfbewoning, een anti-speculatiebeding, en bij voorkeur voorrang voor eigen 

inwoners. 

• Wijdemeren moet inwoners meer betrekken bij woningbouwprojecten: “op deze plek komt woningbouw en denkt u 

mee over de invulling”. Wijdemeren gaat kleine en grotere burgerinitiatieven om locaties geschikt te maken voor 

woningen of andere publieke voorzieningen ondersteunen. Vraag-gestuurd bouwen en privaat-publiek 

opdrachtgeverschap kunnen bijdragen aan een evenwichtige samenstelling van nieuwbouwontwikkelingen. 

 

Veilig wonen 

Bij een fijn woonklimaat hoort ook veiligheid. Wijdemeren is al een relatief veilige gemeente. De gemeente pakt 

onveilige situaties, overlast en criminaliteit aan, samen met inwoners en netwerkpartners. Zichtbare politie en BOA’s, 

die de dorpen (her)kennen en gekend worden, vindt D66 belangrijk. Ook voor het gevoel van veiligheid. 

Speerpunten: 

 De politie en BOA’s zijn duidelijk zichtbaar en aanspreekbaar in de dorpen met veel aandacht voor ondermijning, 

inbraak in woningen en bedrijven, jeugd- en verkeersveiligheid. De spreekuren van de veiligheidsdiensten in de 

dorpen worden voortgezet en beter gepromoot. 

 D66 wil een stevige aanpak van ondermijning op kwetsbare plekken zoals in de buitengebieden en 

recreatieparken. Voor drugscriminaliteit is geen plaats in Wijdemeren. 

 We betrekken jongeren bij sociale en culturele activiteiten. In de dorpen helpt de gemeente jongeren met 

plekken om elkaar te ontmoeten, in samenwerking met het jongerenwerk en natuurlijk de jongeren zelf. 

 Verkeersonveilige plekken pakken we aan waar mogelijk volgens een geprioriteerde lijst. 
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Groene leefomgeving 

Wijdemeren is een groene gemeente met een uitgebreid plassengebied. In de coronaperiode hebben we eens te 

meer ervaren hoe belangrijk de natuur voor ons is als bron van ontspanning en energie. We trokken er massaal op uit 

en in Wijdemeren hoef je nooit ver te gaan om in een bos, op de hei of op het water te kunnen genieten. Groen in de 

openbare ruimte is van groot belang voor het landschap, als ook het leefklimaat en temperatuurbeheersing. 

We willen inwoners in de dorpen nog meer dan nu invloed geven op hoe de openbare ruimte in hun woonomgeving 

eruit ziet en hoe verdere vergroening kan plaatsvinden. Vergroening gaat dan hand in hand met het vergroten van de 

kwaliteit van de openbare ruimte en het vergroten van de sociale cohesie in de wijken. De dorpscoördinator 

begeleidt zo nodig deze participatie. D66 heeft veel waardering voor initiatieven van inwoners om hun eigen 

leefomgeving schoner, mooier en groener te maken. Denk aan het onderhouden van perkjes, de Repair Cafés in 

Kortenhoef en Loosdrecht en het opruimen van zwerfafval in bermen en langs de plassen. D66 wil private initiatieven 

waar mogelijk en nodig stimuleren en faciliteren. 

De inrichting en het onderhoud van het openbaar groen moet milieuvriendelijk zijn. Bij nieuwe keuzes in de openbare 

ruimte moeten klimaat-adaptieve mogelijkheden worden benut. Het is nodig om een nieuw bomen- en groenbeleid 

vast te stellen waarin klimaatbestendige keuzen worden gemaakt. Dat maakt ook het onderhoud voordeliger. Daarbij 

wil D66 dat de gemeente ook aandacht schenkt aan privaat beeldbepalend groen. We willen lessen leren uit het 

verleden waarbij prachtige particuliere bomen zijn verdwenen zonder dat de gemeente er iets tegen kon doen. 

Samen met inwoners bepaalt de gemeente welke bomen beeldbepalend zijn en beschermd moeten worden. 

Speerpunten: 

 D66 wil woningbouw aan de randen van de kernen, zonder dat de omliggende natuur te zeer wordt aangetast. 

 Binnen het nieuwe bomen- en groenbeleid is klimaatbestendigheid een belangrijke voorwaarde. 

 Binnen de dorpen zet D66 zich op diverse manieren in voor vergroening, met inbreng van bewoners en zo nodig 

begeleid door de dorpencoördinator. 

 We willen de biodiversiteit in de wijken vergroten met meer bijenlinten en het plaatsen van verschillende 

bloemen en planten die insecten aantrekken in plantsoenen en langs velden en wegen. 

 We willen hittestress verder tegengaan door het stimuleren van groene daken of verticaal groen bij inwoners en 

bedrijven. 

 We willen op plekken waar wegen, fietspaden, parkeervakken en stoepen worden opengebroken voor 

bijvoorbeeld riolering of vervanging van het wegdek altijd toetsen of asfalt en steen hier (deels) kunnen worden 

vervangen door groen (Operatie Steenbreek), zodat de openbare ruimte groener en klimaatbestendiger wordt. 

 D66 wil kapvergunningen herinvoeren voor beeldbepalende bomen op particuliere grond. Gemeente en 

inwoners inventariseren samen welke bomen belangrijk zijn voor de groene uitstraling van een dorp. Vanaf de 

openbare ruimte zichtbaar en beeldbepalend groen, ook op particulier terrein, zal beschermd worden. 

 D66 zoekt actief de samenwerking met de omliggende buurgemeenten, Natuurmonumenten, Nationaal Park 

Heuvelrug en andere partijen in de omgeving om de natuur te behouden en te versterken. 

 We willen één overkoepelende beheerstructuur van plassen en natuurgebieden; dat maakt het beheer beter en 

goedkoper. We willen verder aansluiting zoeken bij het Nationaal Park Heuvelrug met als doel het beheer- en 

beschermingskader voor het hele ecosysteem te coördineren. 

 Ook de winkelgebieden en de bedrijventerreinen verdienen grote aandacht, want ook daar hebben 

groenvoorzieningen en het onderhoud van de openbare ruimte een belangrijke functie voor de beleving van de 

buitenruimte. 
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Bereikbaarheid en mobiliteit 

D66 wil dat de dorpen in Wijdemeren goed bereikbaar zijn. Oók met fatsoenlijk openbaar vervoer, en ook in de avond 

en het weekend. Het is belangrijk dat er ook betere verbindingen zijn tussen de verschillende dorpskernen. D66 wil 

dat de gemeente zich bij de twee concessiehouders voor het OV - de Provincie Noord-Holland en Transvit - hard 

maakt voor goede bereikbaarheid per bus en een goede aansluiting op de nabijgelegen treinstations. 

D66 zou graag zien dat inwoners zo mogelijk de fiets pakken of lopen in plaats van de auto. Daarom moeten stoepen 

veilig zijn en op tijd worden onderhouden. In nieuwe en bestaande wijken moeten voldoende laadpalen komen en is 

het belangrijk dat fietspaden in Wijdemeren veilig, breed genoeg en duidelijk herkenbaar op de weg zijn. Daar hebben 

we in de afgelopen collegeperiode al veel in gedaan. Daarnaast wil D66 de aanvullende mogelijkheden van 

waterverbindingen onderzoeken. Denk aan het doortrekken van de routes van de fietsboot in Loosdrecht. 

D66 wil uitvoering van het landelijke voorstel om de snelheid in de woonwijken terug te brengen: 30 km per uur wordt 

de norm en 50 km per uur de uitzondering. Voor het milieu, voor de verkeersveiligheid en voor de leefbaarheid. Dit 

vergt aanpassing van de infrastructuur, naleving en handhaving. Daarvoor moet het Rijk over de brug komen met 

passende financiering. Doorgaande wegen blijven met oog op de hulpdiensten en het openbaar busvervoer op 50 km 

per uur, met stukken van 30 km per uur. Snelheidsbeperkende maatregelen op het Noorder- en Zuidereinde moeten 

nader worden onderzocht en uitgevoerd. 

Geen nieuwbouw zonder goed nadenken over bereikbaarheid. De bestaande wijken mogen niet de dupe worden van 

de toename van het aantal woningen op nieuwe terreinen. Onderzoek naar een extra noord-zuidverbinding tussen de 

N201 en N236 is nodig. Om de huidige wegen te ontlasten, de verkeersveiligheid te vergroten en woningbouw 

mogelijk te maken. Nieuwbouwplannen voorzien verder in voldoende openbare laadpalen voor elektrische auto’s. 

D66 wil passend vervoer voor iedereen. In de afgelopen periode is een begin gemaakt met het slimmer inzetten en 

combineren van het doelgroepenvervoer (de WMO-taxi en het leerlingenvervoer). D66 wil nagaan of de 

verschillende soorten (doelgroepen)vervoer verder kunnen worden geïntegreerd. Kunnen de busjes bij lege plekken 

worden ingezet als belbus op maat? Is het denkbaar dat de busjes die in de zomervakantie minder ingezet worden 

(leerlingen zijn vrij), ingericht kunnen worden voor pendelvervoer naar toeristische trekpleisters als de Plassen? 

Creativiteit is geboden! 

Speerpunten: 

 Goede bereikbaarheid van de kernen per openbaar vervoer. Vanaf de stations, maar ook goed openbaar vervoer 

tussen de kernen onderling. 

 Stimulering van de fiets door goede en veilig fietspaden binnen en tussen de kernen. 

 De parkeerdruk in de dorpen is - zeker in de zomermaanden en als er ijs ligt – voor de bewoners, toeristen en 

passanten veel te hoog. D66 wil bezien hoe verbetering mogelijk is. Mogelijk zijn shuttlebusjes van en naar 

parkeermogelijkheden elders naar de recreatiegebieden een optie. D66 wil slimmere inzet bevorderen van de 

vervoersmiddelen van het doelgroepenvervoer in de recreatieperiode. 

 Parkeren, maar ook de elektrificatie van auto-, fiets-, en scootermobiliteit vragen de komende jaren om 

aanpassingen in beleid én in de openbare ruimte. Alle nieuwbouwplannen dienen voorzien te zijn van voldoende 

openbare laadpalen en in bestaande buurten komen extra laadpalen. 

 Geen nieuwbouw zonder veilige en goede bereikbaarheid. 

 De gemeente vergroot binnen de bebouwde kom het aantal straten waar maximaal 30 km per uur mag worden 

gereden. Voor de veiligheid, voor de leefbaarheid en voor het milieu. 
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Nieuw sociaal klimaat van inclusie, ondersteuning en zorg 

Ondersteuning en zorg 

D66 is er voor dat Wijdemeren een gemeente is waarin alle inwoners, ongeacht eventuele beperkingen, kansen 

krijgen om deel te nemen aan de samenleving en hun leven in te richten zoals zij dat willen. Soms heeft iemand daar - 

tijdelijk of langdurig - extra zorg of ondersteuning bij nodig. 

We willen dat Wijdemeren een gemeente is waarin mensen elkaar de ruimte geven, solidair zijn met elkaar en zorgen 

voor elkaar. Een gemeente waarin mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben, die ook krijgen. In veel gevallen 

ondersteunen mensen elkaar binnen de kracht van hun eigen sociale netwerk, waarbij de gemeente de 

vindingrijkheid en creativiteit van mensen verder kan ondersteunen. Als dat nodig is, biedt de gemeente een 

vangnet; we dagen uit, empoweren, stutten en steunen en laten niemand vallen. Het wijkteam, het sociaal-

maatschappelijk werk en vrijwilligers hebben hier ook een belangrijke rol in. In Wijdemeren gaat zorgzaamheid hand 

in hand met het goede gesprek over de reikwijdte van bepaalde vormen van (jeugd)zorg. Zorg en ondersteuning voor 

inwoners die dat nodig hebben, moet immers ook financieel opgebracht kunnen worden. 

We zien erop toe dat de toegang tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning laagdrempelig is en ook 

vanuit de dorpskernen ondersteund wordt. Voor inwoners die de weg minder makkelijk zelf kunnen vinden, is er 

eenvoudig onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar. We willen dat de gemeente zich bij de uitleg van de wet- 

en regelgeving empathisch en sociaal opstelt, meedenkt met inwoners en steeds nagaat of het volgen van de regels 

in het individuele geval fair uitpakt en niet tot chronische (geld)stress leidt. De gemeente schaft – met het oog op het 

gebrek aan woonruimte en armoedebestrijding - de kostendelersnorm af voor gezinnen met kinderen tot 27 jaar, en 

voor huishoudens waarin mensen voor elkaar zorgen (denk aan mantelzorgers en ouderen). We ondersteunen 

mantelzorgers om overbelasting te voorkomen en organiseren samen met de regio respijtzorg. 

Preventie vinden we heel belangrijk: problemen proberen te voorkomen. Dorpscoördinator, maatschappelijk werk, 

jongerenwerk, gezondheidswerkers en andere partners werken hierin samen, ook over de verschillende domeinen 

heen. Meer aandacht voor het optimaliseren van de (mentale) gezondheid en de aanpak van eenzaamheid onder jong 

en oud past daarbij. Ook bij de aanpak van schulden is preventie belangrijk; de gemeente ondersteunt bijtijds om 

zware schulden en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Aandacht voor (het herstellen van) bestaanszekerheid bij 

inwoners is belangrijk bij het voorkomen van problemen. 

We willen er als maatschappij alles aan doen en gedaan hebben om mensen optimaal te laten groeien, genieten, 

meedoen en zelf te laten beschikken over hun levensinvulling. Als inwoner doet u ertoe, altijd en in alle 

omstandigheden. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen! 

Volwasseneneducatie en inburgering 

Ook in Wijdemeren zijn er inwoners die de taal niet voldoende machtig zijn om mee te kunnen doen. D66 wil dat de 

gemeente het aanpakken van laaggeletterdheid stimuleert evenals het aanleren van digitale vaardigheden. Daarin 

kunnen zowel professionals als vrijwilligers een rol hebben, onder meer laagdrempelig in de bibliotheek. Voor 

nieuwkomers is een snelle integratie belangrijk. Taal, kennis van cultuur, een diploma en een rijbewijs zijn daarbij 

essentieel. Maar denk ook aan zwemles in onze waterrijke gemeente! D66 wil dat de gemeente nieuwkomers een 

abonnement bij de bibliotheek aanbiedt.  

Ook volwassenen zijn nooit uitgeleerd. We willen dat de gemeente meer ruimte voor ontwikkeling geeft aan mensen 

om uit de bijstand te komen: met scholing, stimuleringstrajecten en toestaan van tijdelijk werken naast de uitkering.  

D66 kijkt naar de langere termijn: nu een klein steuntje in de rug kan grote stappen in de toekomst veroorzaken. 
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Wijdemeren helpt een veel bredere groep naar de arbeidsmarkt en zorgt ervoor dat kandidaten beter vindbaar 

worden voor werkgevers of bemiddelaars. Inwoners krijgen werk op hun niveau, waardoor ze met een volwaardig 

gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid actief kunnen meedoen aan de maatschappij en hun talenten naar 

vermogen benutten. Bedrijven in Wijdemeren worden geholpen aan voldoende gekwalificeerd personeel in de 

huidige tijd van openstaande vacatures. Regionale samenwerking kan hierbij van nut zijn. 

Gelijkheid en inclusie 

We vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht afkomst, gender, uiterlijk, gezondheid of seksuele voorkeur zichzelf 

moet kunnen zijn en zich thuis voelt in Wijdemeren. Dat betekent ook dat iedere inwoner van Wijdemeren gelijk 

behandeld wordt. Racisme, discriminatie of uitsluiting in welke vorm dan ook is onacceptabel. We organiseren hierin 

gelijke kansen met en voor elkaar. Afgelopen jaren is op initiatief van D66 een start gemaakt met 

regenboogactiviteiten om te onderstrepen dat in Wijdemeren iedereen zichzelf kan zijn. Zolang dat nog niet voor 

iedereen vanzelfsprekend is, is meer actie nodig. 

We willen dat jong en oud in Wijdemeren plezierig kan wonen, ook als de (geestelijke) gezondheid achteruit gaat en 

beperkingen ontstaan. D66 zet er daarom op in dat de gemeente vriendelijk wordt voor mensen met dementie en 

zich actief inzet om deze mensen én hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Als de 

gemeente dit stimuleert en faciliteert, ontstaat er een gemeenschap waarin de norm is dat we niemand laten vallen. 

Van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent; wij helpen elkaar. Mensen met een (geestelijke) aandoening 

kunnen gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan of de bibliotheek of een 

museum bezoeken. Waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt wanneer zij het even niet meer weten. 

Diezelfde inclusie en toegankelijkheid is nodig voor alle mensen met enige beperking of aandoening; dat is helaas 

nog niet vanzelfsprekend. De gemeente zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking letterlijk en figuurlijk 

minder hobbels op hun weg vinden, in het bijzonder op de stoepen, zorgcentra en winkelcentra. 

De gemeente maakt haar dienstverlening en communicatie toegankelijker voor mensen met  laaggeletterdheid, 

beperkte digitale vaardigheden of een andere beperking. 

Speerpunten D66: 

 D66 gaat in beginsel uit van de kracht van het eigen netwerk voor het bieden van zorg, de gemeente 

ondersteunt deze eigen kracht. Waar dat niet lukt, biedt de gemeente een ruimhartig vangnet. 

 De gemeentelijke dienstverlening is toegankelijk voor inwoners uit alle dorpskernen. De dienstverlening en 

communicatie wordt beter toegankelijk voor inwoners met een ondersteuningsvraag, laaggeletterdheid, 

beperkte digitale vaardigheden, en een fysieke of geestelijke beperking. De gemeente betrekt via 

welzijnsorganisaties ervaringsdeskundigen om hierover te adviseren. 

 We zijn voorstander van meer inzetten op preventie en willen daar ook middelen voor vrijmaken. 

 D66 wil mantelzorgers ondersteunen. 

 Wijdemeren ondersteunt mensen meer en beter bij hun ontwikkeling om duurzaam uit de bijstand te komen. 

Wijdemeren helpt een bredere groep inwoners naar de arbeidsmarkt. De gemeente informeert ondernemers 

proactief over subsidieregelingen om mensen met een arbeidsbeperking zonder bedrijfsrisico aan te nemen. 

 D66 maakt zich er hard voor dat Wijdemeren een dementievriendelijke gemeente wordt. Wijdemeren is een 

toegankelijke en inclusieve gemeente waar ook mensen met een fysieke beperking letterlijk en figuurlijk minder 

hobbels op hun weg vinden. 

 De gemeente ondersteunt - samen met inwoners - nieuwkomers met de taal en een diploma zodat zij snel 

integreren. D66 wil dat de gemeente nieuwkomers een abonnement bij de bibliotheek aanbiedt. D66 ziet verder 

een belangrijke rol voor een netwerk van vrijwilligers: Verbind je met een nieuwkomer!  
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 D66 wil dat de activiteiten van de werkgroep LHBTI+ zich kunnen blijven ontwikkelen, in nauwe samenwerking 

met de andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. We denken daarbij ook aan het organiseren van 

regenboogactiviteiten die uitstekend passen in onze eigen gemeente zoals een regionale Pride. 
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Wijdemeren groeit op: jeugdbeleid, onderwijs en sport 

Opgroeien in Wijdemeren is fijn. We willen dat ieder kind mag meedoen en dezelfde kansen op ontwikkeling krijgt. 

We willen dat ieder kind het optimale eruit kan halen, ongeacht waar zijn of haar wiegje staat. In navolging van de 

IKC’s in Loosdrecht, krijgen ook Nederhorst den Berg en ’s-Graveland-Kortenhoef een breed Integraal Kind Centrum, 

in een schoolgebouw dat niet alleen voldoet aan de eisen van deze tijd, maar vooral aan die van morgen! Met 

kwalitatief goede opvang, samen ontdekken en talenten ontwikkelen en zo nodig achterstanden terugdringen, 

creëren we meer gelijke kansen voor alle kinderen in Wijdemeren. D66 vindt dat de aansluiting van een 

consultatiebureau, jeugdzorg of sportclubs een IKC nog verder kan verrijken. Een verlengde schooldag en/of 

aantrekkelijke vrijdagmiddagactiviteiten kunnen een goede manier vormen om de drempel naar sport, kunst, muziek, 

cultuur, natuur, techniek en huiswerkbegeleiding voor alle kinderen te verlagen. Zo krijgen kinderen meer gelijke 

kansen om hun talenten en creativiteit breed te ontwikkelen. Een goede school is bovendien een gezonde en veilige 

school, waarover ouders en kinderen tevreden zijn. We willen dat alle kinderen kunnen meedoen op school en dat 

leerkrachten in staat zijn eventuele problemen vroegtijdig te signaleren, zo nodig preventief kunnen werken met 

voldoende begeleiding in de klas en een goede verbinding naar hulpverlening. Pesten en buitensluiten worden 

voorkomen. Uitstekende scholen met een rijke schooldag zijn een sier voor de gemeente en trekken nieuwe gezinnen 

aan. 

D66 zet erop in dat alle kinderen deelnemen aan het onderwijs en het onderwijs verlaten met een startkwalificatie op 

zak. Daar waar dat niet vanzelf gaat, wil D66 dat jongeren worden begeleid naar een passende plek, of dat nu terug 

naar school, werk of dagbesteding is. Voor kinderen en jongeren die dat nodig hebben is er goede ondersteuning. Zo 

worden er voor elk kind gelijke kansen gecreëerd op school en op weg naar de arbeidsmarkt. We zijn voorstander 

van een integraal jeugdbeleid met samenhang tussen onder meer vroegsignalering, jeugdzorg, opvoeding, armoede, 

onderwijs, (mentale) gezondheid, leerplicht, sport, cultuur, werk en participatie. Het is voor de uitvoering nodig dat 

gemeente en ketenpartners goed samenwerken. 

Veel speelplaatsen zijn in de afgelopen collegeperiode al vernieuwd en daarmee gaan we door! We willen groene 

schoolpleinen waarop kinderen veel en veilig kunnen buiten spelen en sporten. D66 wil structureel aandacht voor het 

stimuleren van sport bij jeugd en volwassenen. De gemeente geeft dat samen vorm met sportverenigingen, scholen 

en het jongerenwerk. De positieve effecten voor de gezondheid en meedoen in de samenleving zijn groot. 

Ook hier is inclusie voor D66 belangrijk: iedereen kan meedoen, sporten is ook toegankelijk voor inwoners met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking. De zogenoemde G-sporten (met de G van gehandicapt) krijgen in 

samenwerking met de sportverenigingen en de Wijdemeerse Mentelity Foundation een impuls. Bij sportevenementen 

komt een G-zone waar ook sporters met een beperking terecht kunnen. Sporten is niet alleen leuk en (ont)spannend 

voor iedereen, het is ook gezond voor je lichaam en geest. 

D66 wil dat de gemeente kinderen ondersteunt die door financiële omstandigheden geen lid kunnen worden van een 

vereniging of instelling, bijvoorbeeld via een jeugdpas. Zo kunnen ook zij participeren in een sport- of culturele 

vereniging. Het is belangrijk dat elk kind voelt dat het erbij hoort, en dat niemand wordt buitengesloten. 

Speerpunten: 

 D66 wil - naast de twee in Loosdrecht - ook brede IKC’s in Nederhorst den Berg en ’s-Graveland-Kortenhoef. De 

brede IKC’s en scholen hebben aantrekkelijke, groene pleinen voor buiten spelen en sporten van kinderen en 

jongeren. 

 We stimuleren de verlengde schooldag met aantrekkelijke vrijdagmiddagactiviteiten om de drempel naar sport, 

kunst, muziek, natuur, techniek en cultuur te verlagen. We starten hiervoor i.s.m. een breed IKC een pilot, 
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bijvoorbeeld gefinancierd vanuit de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs, die de gemeente van het 

rijk krijgt om leerlingen te stimuleren. 

 Er zijn geen thuiszitters meer in Wijdemeren en jongeren zonder startkwalificatie worden effectief begeleid 

richting school, werk of dagbesteding. 

 Het opstellen van integraal jeugdbeleid is noodzakelijk. 

 De jongeren worden nauw betrokken: zij praten, denken en werken mee aan het beleid van de gemeente. Ook 

waar dat gaat om ontmoetingsplekken. 

 We zetten erop in dat de basisscholen een Gezonde Scholenvignet behalen en zorgen voor een veilig 

schoolklimaat. Waar dat in de afgelopen periode nog niet is gebeurd (en op veel plekken al wel), maken we de 

omgeving van de school verkeersveilig. 

 De gemeente stimuleert initiatieven waardoor jong en oud met elkaar in contact komen. 

 De gemeente heeft oog voor de ondersteuning van de mentale gezondheid van kinderen en jeugdigen. 

 We verkennen de mogelijkheden van een sport- en cultuurpas voor jongeren. 

 De gemeente stimuleert en faciliteert samen met onder meer sportverenigingen, scholen, het jongerenwerk en 

de Mentelity Foundation sport en sportmanifestaties in de dorpen, met extra aandacht voor G-sport. 

 D66 wil dat jongeren actief kunnen meedenken en -doen met voorzieningen en activiteiten. Via een (digitale) 

jongerenraad of anders. 

 D66 steunt het initiatief van de acht samenwerkende sportverenigingen (Omnisport) bij de sportvelden aan de 

Rading/Hallinckveld in Loosdrecht. 
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Recreatie en toerisme in Wijdemeren 

Tijdens de coronaperiode hebben veel inwoners van Wijdemeren het recreëren in hun eigen land en gemeente 

herontdekt en gewaardeerd. En wat dat betreft is Wijdemeren rijk bedeeld met prachtige natuur. We zijn de 

groenblauwe parel in de regio en dat willen we blijven. We willen onze natuurgebieden waar mogelijk verder 

ontsluiten voor inwoners en toeristen die op een respectvolle en duurzame manier van de natuur willen genieten. 

Wij zullen de traditioneel zo belangrijke waterrecreatie de ruimte geven zich verder te ontwikkelen en duurzame 

initiatieven stimuleren. Het Gebiedsakkoord is hier het belangrijkste kader. Naast onze rijke natuurgebieden zijn de 

land- en waterrecreatie de belangrijkste unique selling points van onze gemeente. In de zomer én hartje winter. 

Goede toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn 

daarbij een voorwaarde. We willen meer 

doorzicht op en bereikbaarheid van de plassen 

voor iedereen; niet alle inwoners wonen 

immers aan het water of bezitten een boot. 

Ook lopend, zwemmend, schaatsend of op de 

fiets moeten mensen kunnen genieten van 

onze grootste trots. D66 wil de aanvullende 

mogelijkheden van waterverbindingen 

onderzoeken. Wij denken aan het verlengen 

van de route van de fietsboot in Loosdrecht 

over de Vecht naar Utrecht en Amsterdam, om 

het toerisme te versterken. 

Speerpunten: 

 We willen ons prachtige erfgoed, in het bijzonder ook het Unesco werelderfgoed in onze gemeente (de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie met haar forten) duidelijker op de kaart zetten om meer toerisme aan te trekken. 

 We willen in samenwerking met Natuurmonumenten meer boven de grond liggende vlonderpaden, 

aanlegsteigers, kano- en suproutes aanleggen in de natuurgebieden die dat aankunnen. Zo wordt de beleving 

van de natuurgebieden vergroot. 

 We willen meer doorzicht en toegang tot de plassen voor iedereen; niet alle inwoners wonen immers aan het 

water of bezitten een boot. Ook lopend en op de fiets moeten mensen kunnen genieten van onze grootste trots. 

 In navolging van de toiletten bij de Zuwe in Kortenhoef, die D66 heeft geïnitieerd, willen we op meer plekken 

sanitaire voorzieningen en vuilnisbakken om inwoners, dagjesmensen en toeristen gastvrij te kunnen ontvangen. 

Denk daarbij bijv. aan de Porseleinhaven en de Spiegelplas. 

 Vanuit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen moet de pijler recreatie en toerisme – zij het op een 

natuurvriendelijke wijze - worden versterkt; deze pijler is er tot nu toe nog te bekaaid vanaf gekomen. 

 We willen ondernemers meer mogelijkheden geven om recreatieve initiatieven te ontplooien. Denk bijvoorbeeld 

aan een waterski- en wipe-outbaan op een van de plassen. 

 Toerisme en recreatie zijn óók toegankelijk voor mensen met een beperking. 

 We willen onderzoeken of in het warme seizoen creatieve vormen van openbaar vervoer het toerisme in de 

gemeente kunnen bevorderen. We denken aan inzet van de busjes van het leerlingenvervoer tijdens de 

zomervakantie als pendelbus van en naar een treinstation of parkeergelegenheid aan de randen van de 

gemeente. 
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Cultuur in Wijdemeren 

We merkten in de afgelopen jaren hoe leeg het was zonder cultuur en amusement: naar het theater, de bioscoop, een 

festival, de Feestweek of het museum. Cultuur is geen luxe voor D66, maar betekent broodnodige inspiratie en 

ontspanning voor alle inwoners van Wijdemeren. Bloeiende dorpen kunnen niet zonder cultuur, amusement en 

ontmoeting. Evenementen vinden we belangrijk om te ontspannen en inwoners met elkaar te verbinden. Dat kan 

variëren van het Wonderfeel Festival tot de oranjefeestweken in de kernen. Wij koesteren de lokale initiatieven zoals 

bijvoorbeeld rond het Willie Dasplein in Nederhorst den Berg of Licht & Kunst in Oud-Loosdrecht! Wijdemeren 

ondersteunt cultuur bijvoorbeeld via subsidie en vlotte vergunningverlening. Voor minima willen we een cultuurpas, 

zodat iedereen in het dorp kan meedoen. 

Speerpunten: 

 Cultuur moet beschikbaar zijn voor alle Wijdemeerders. We willen culturele activiteiten een impuls geven en 

toegankelijk maken voor een brede doelgroep, waaronder met een cultuurpas voor minima. Culturele activiteiten 

worden vooral georganiseerd vanuit de dorpen en de gemeente ondersteunt lokale initiatieven uit de kernen. 

 We verstevigen de culturele basisinfrastructuur, dat wil zeggen culturele voorzieningen die voor alle inwoners 

van Wijdemeren bereikbaar zijn, zoals de bibliotheek en het Kursusprojekt in Loosdrecht, kasteel-museum 

Sypesteyn, theater Dillewijn in Ankeveen, cultureel centrum De Blinker in Kortenhoef, en de Spotjes, de IJsclub 

en KindervakantieWerk in Nederhorst den Berg via subsidieverlening of vlotte vergunningverlening etc. 

 We willen vanuit de gemeente actief beleid voor cultuureducatie op scholen om kinderen in aanraking te laten 

komen met kunst en cultuur. Bijvoorbeeld kinderen zelf leren muziek maken, toneelspelen, dansen, tekenen of 

fotograferen. Maar ook denken we aan bezoek van voorstellingen, een museum of fort. De gemeente 

ondersteunt dit. 

 De gemeente stimuleert inwoners en in het bijzonder ook ouderen om mee te doen aan cultuuractiviteiten in het 

dorp ten behoeve van welzijn, gezondheid en vitaliteit. D66 wil onderzoeken of en hoe ook in Kortenhoef de zo 

gewenste sociaal-maatschappelijke en culturele ontmoetingsplek mogelijk kan worden. 

 De gemeente maakt gebruik van lokale, regionale en landelijke private én publieke fondsen die een financiële 

bijdrage kunnen leveren aan kunst en cultuur in Wijdemeren. 
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Een nieuw economisch klimaat 

Bij een gezonde ondernemende gemeente als Wijdemeren hoort een gezond ondernemersklimaat. Door de 

historische ontwikkeling van onze kernen zijn kleine bedrijventerreinen ontstaan, verspreid over de gemeente. D66 

wil deze verduurzamen en vergroenen en waar nodig herinrichten, in samenwerking met de ondernemers. Hierbij is 

bereikbaarheid een belangrijke factor. Uitbreidingen van bedrijventerreinen mogen niet ten koste gaan van ons 

natuurgebied. Zo willen we beslist geen verbinding tussen de Slenk in Ankeveen en de Boomgaard in ’s-Graveland. 

D66 zet zich actief in voor een vestigingsbeleid voor bij voorkeur duurzame innovatieve bedrijven en startups. D66 

wijst de vestiging van ieder vervuilend, geluid- of klimaatbelastend bedrijf af. Het plan Ter Sype in Loosdrecht gaat 

uit van een belangrijke aanvulling van ons potentieel aan bedrijfsvestigingen. D66 wil hier een groen en duurzaam 

ingerichte bedrijventerrein verbonden met de nieuwe woonwijk en sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waarbij 

veiligheid en bereikbaarheid voorop staan. De uitbreiding van bedrijventerreinen en woonwijken zet de vraag naar 

elektriciteit verder onder druk. Netbeheerders krijgen van D66 ruimte om te anticiperen op de verwachte grotere 

vraag van burgers en bedrijven in de toekomst. De gemeente versnelt de vergunningsprocedures om nieuwe kabels 

te trekken. Ook ZZP-ers en het MKB verdienen onze steun via onder meer een budgetcoach, een servicegerichte 

ondernemersmanager, ondersteuning bij vergunningprocedures en betrokkenheid bij het lokale economisch beleid. 

Wijdemeren is onlosmakelijk verbonden met waterrecreatie als belangrijkste economische sector. De 

watersportondernemers zijn essentiële partners van de gemeente voor het bepalen van de toekomstige ontwikkeling 

van de watersportactiviteiten in samenhang met het gedeelde uitgangspunt van natuurbescherming. D66 is ervoor 

hun initiatieven positief te benaderen en duurzame initiatieven - zoals elektraboten – te faciliteren en stimuleren. 

Goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen met laadpalen zijn hierbij een voorwaarde. D66 wil – vergelijkbaar 

met de adviesraad sociaal domein – een adviesraad voor recreatie met vertegenwoordigers van toerisme-

gerelateerde bedrijven uit alle kernen en andere deskundigen. Deze adviesraad wordt geconsulteerd bij alle 

financiële en ruimtelijke planvorming op dit gebied.  

Winkelcentra zullen veilig, voor iedereen toegankelijk en toekomstbestendig moeten zijn. Bovendien moet eventuele 

overlast van bevoorrading worden tegengegaan. Coördinatie tussen winkeliers en gemeente in overleg met alle 

belanghebbenden draagt daaraan bij. D66 is ervoor dat ook op bedrijventerreinen detailhandel wordt toegestaan. 

Het groene Wijdemeren kent ook een nog steeds een belangrijke agrarische sector, waarbij m.n. de veeteelt een 

ingrijpende overgangsfase doormaakt. Naast het terugdringen van de CO2-uitstoot, zijn klimaatadaptatie, vernatting 

en bodemdaling uitdagingen voor de toekomstbestendigheid van de sector. Naast het economisch belang hoort het 

agrarisch cultuurgebied ook bij ons rijke landschap. Indien bedrijven stoppen wijst D66 sloop van de agrarische 

panden af en zal D66 bestemmingswijzigingen voor de herinrichting van de bestaande bebouwing stimuleren. 

Vergroening en aanplant van bomen zijn een van de aspecten die van directe invloed zijn op de klimaatbeheersing. 

D66 zal ieder privéproject op het gebied van boomaanplant en bosbouw daarom waar mogelijk ondersteunen. 

Speerpunten D66: 

 D66 wil de bestaande terreinen verduurzamen en vergroenen en waar mogelijk herinrichten, in samenwerking 

met de ondernemers. D66 zet in op uitbreiding van bedrijventerreinen, maar dat mag niet ten koste gaan van 

ons fraaie natuurgebied. D66 is tegen een verbinding tussen bedrijventerreinen de Slenk en de Boomgaard. 

 Plan Ter Sype biedt ruimte aan bedrijfsvestigingen, bij voorkeur duurzame innovatieve bedrijven en startups in 

een groene parkachtige omgeving. 

 De bereikbaarheid van bedrijventerreinen moet goed en veilig zijn. Wijdemeren biedt een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat in de dorpen. 
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 De voor Wijdemeren zo belangrijke watersporteconomie gaat wat D66 betreft hand in hand met de bescherming 

van de natuur. Denk aan het stimuleren van elektraboten. 

 D66 wil een permanente adviesraad voor recreatie en toerisme, bestaande uit deskundigen en 

vertegenwoordigers van relevante bedrijven uit alle kernen. 

 Overlast van bevoorrading rond winkelcentra, zeker in het weekend, wordt tegengegaan in goed overleg. Op 

bedrijventerreinen wordt detailhandel toegestaan. 

 Bij eventuele stopzetting van agrarische activiteiten wijst D66 sloop van de agrarische panden af om ons rijke 

cultuurgebied te behouden. We stimuleren bestemmingswijzigingen voor de herinrichting van de bestaande 

bebouwing. 

 D66 ondersteunt waar mogelijk ieder privéproject op het gebied van boomaanplant en bosbouw. 

 Het is noodzakelijk dat netbeheerders ruimte krijgen om te anticiperen op de verwachte grotere vraag naar 

elektriciteit van burgers en bedrijven in de toekomst. De gemeente vereenvoudigt en versnelt daarom de 

vergunningsprocedures om nieuwe kabels te trekken. 
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Wijdemeren bestuurskrachtig en met visie op de toekomst 

De afgelopen periode laat zien dat in Wijdemeren veel bereikt is. Maar ook dat de gemeente kwetsbaar is, de 

financiën en bestuurskracht onder druk staan en de afstand tussen burgers en gemeente bestuur te groot is. 

D66 staat voor een integer, betrouwbaar en transparant gemeentebestuur. We willen het vertrouwen in de overheid 

vergroten. Afspraak is afspraak en gewekte verwachtingen worden waargemaakt. De gemeente communiceert tijdig 

en duidelijk over haar voornemens met de inwoners en ondernemers. De gemeente luistert goed naar onze inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke partners en gaat het gesprek aan. Dán pas besluit de gemeente, waarbij de kaders 

en gemaakte afwegingen van de verschillende belangen helder zijn en duidelijk is wat er met de uitkomsten van 

participatietrajecten is gebeurd. De dienstverlening krijgt voorrang en wachttijden worden korter. We investeren in 

een duurzame, zorgzame en mooie gemeente onder nieuwe leiding om de gemeentelijke taken meer solide uit te 

voeren. D66 ziet erop toe dat de gemeentelijke financiën op orde worden gebracht en gaat zorgvuldig om met het 

belastinggeld van onze inwoners. Voor een goede dienstverlening is een efficiënte gemeentelijke organisatie een 

voorwaarde. De basis moet nu echt op orde komen! Om de vinger aan de pols te houden wil D66 een periodieke 

bestuurskrachtmeting laten uitvoeren. D66 levert als partij altijd een verbindende, positieve en constructieve 

bijdrage aan het bestuur van de gemeente. 

Verbetering ziet D66 langs 2 lijnen: 

1) Dorpenbeleid en burgerparticipatie 
2) Regionale samenwerking 

Dorpenbeleid en burgerparticipatie 

Wijdemeren heeft mooie en unieke dorpskernen met ieder een eigen historische identiteit en cultuur, waar inwoners 

zelf goed weten wat hun dorp nodig heeft. We vinden belangrijk dat de leefbaarheid van de kernen nog sterker 

wordt. D66 wil het dorpenbeleid intensiveren, op een pragmatische wijze met een eigen dorpencoördinator en een 

ruimer eigen dorpenbudget. D66 wil de lokale democratie versterken door inwoners te laten participeren bij opgaven 

rond onder meer leefbaarheid, veiligheid, wonen, energietransitie en openbare ruimte. Dat vraagt naast een flexibele 

ambtelijke organisatie, een gemeenteraad die meer ruimte durft te geven. Burgerparticipatie bij de voorbereiding, 

uitvoering en evaluatie van beleid moet een integraal onderdeel worden van onze bestuurscultuur, via bijeenkomsten 

maar ook online via een goed werkend burgerpanel. We willen experimenteren met nieuwe vormen van 

burgerparticipatie. Zo kan de gemeente een groep willekeurige burgers uitnodigen via loting of het uitdaagrecht 

(Right to challenge) invoeren dat staat in het wetvoorstel ‘Versterking participatie op decentraal niveau’. Met het 

uitdaagrecht kunnen inwoners hun gemeente vragen om de uitvoering van een taak over te nemen, al dan niet met 

bijbehorend budget, omdat zij denken deze taak beter of goedkoper uit te voeren. Denk aan het onderhoud van een 

plantsoen of beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. D66 wil meer moeite doen om ook 

jongeren een stem te geven, bijvoorbeeld via een (digitale) jongerenraad. 

Wijdemeren moet een gemeente zijn waar inwoners vertrouwen in hebben. Besluitvorming door de gemeente op 

basis van een afweging van verschillende belangen moet transparant en begrijpelijk zijn. Ruim draagvlak is 

belangrijk, ook al zal niet iedereen het altijd met alle beslissingen eens kunnen zijn. Burgerparticipatie zal bijdragen 

aan het groeien van vertrouwen tussen gemeente en inwoners. D66 ziet graag inwoners die meedenken en 

meedoen. D66 hoort graag van de inwoners van de dorpen hoe zíj denken over lokale kwesties, alvorens de afweging 

te maken en een standpunt in te nemen. De kandidaten op onze verkiezingslijst zijn afkomstig uit de verschillende 

kernen; zij willen de komende jaren actiever de verbinding met u leggen. D66 wil burgerinitiatieven aanmoedigen, 

serieus nemen en agenderen in de gemeenteraad. D66 vraagt ook actief de inbreng van inwoners op verschillende 
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onderwerpen, zoals onlangs op woningbouw en woonvormen. Deze input brengen we graag politiek verder in de 

gemeenteraad. 

Regionale samenwerking 

D66 is van mening dat ook op regionaal niveau een nieuw bestuurlijk klimaat nodig is. Wijdemeren blijft een 

zelfstandige gemeente, maar wel in een regio die sterker wordt door beter samen te werken. D66 is dan ook geen 

voorstander van een fusie of herindeling. D66 staat ervoor dat Wijdemeren binnen en buiten de gemeente steeds 

weer de verbinding zoekt. Niet alleen in de Regio Gooi en Vechtstreek maar ook met buurgemeenten in het Groene 

Hart zoals Stichtse Vecht en De Ronde Venen of met gemeenten in de Metropoolregio Utrecht zoals De Bilt. Door 

sterkere samenwerking met onze buurgemeenten kunnen wij efficiënter handelen, onze bestuurskracht versterken 

en onze toekomst veilig stellen. 

D66 is verder voorstander van verregaande democratisering van het regiobestuur en intensivering van de 

intergemeentelijke samenwerking. Nu al worden veel gemeentegrens-overschrijdende taken voorbereid, 

gecoördineerd en bepaald op het bestuursniveau van de Regio Gooi en Vechtstreek of de Metropoolregio 

Amsterdam. De inbreng van gemeenten is veelal maar zeer beperkt en het democratisch gehalte van het regionaal 

bestuur is onvoldoende. Dat moet beter. 

Voor D66 Wijdemeren moet deze democratisering op termijn leiden tot de omvorming van de Regio Gooi en Vecht tot 

een zogenoemde federatiegemeente. Dit houdt in dat de huidige gemeenten in de regio zelfstandig blijven bestaan, 

maar met een rechtstreeks gekozen overkoepelende federatieraad erboven voor regionale opgaven zoals 

bijvoorbeeld de mobiliteit, klimaat, energietransitie, werkgelegenheid en economie. De deelnemende gemeenten 

behouden ieder hun eigen cultuur, identiteit, gemeenteraad en bestuur en zorgen voor de taken die dicht bij de 

burger worden uitgevoerd. Maar er kan ook gedacht worden aan decentralisatie van gemeentegrens-

overschrijdende kerntaken, waarvoor verschillende gemeenten een centrumfunctie kunnen verkrijgen. Het is tijd 

voor democratische vernieuwing en het onderzoeken van nieuwe bestuursvormen in de regio. D66 wil zich, samen 

met de regionale partners, inzetten voor bestuurlijke vernieuwing en versterkte samenwerking, met als stip op de 

horizon een federatiegemeente Gooi en Vecht. 

Speerpunten D66: 

 Wijdemeren geeft meer ruimte aan de dorpskernen. We zetten de dorpenaanpak voort en versterken deze 

verder op gebied van leefbaarheid, energietransitie, wonen, veiligheid en openbare ruimte. 

 We willen meer burgerparticipatie, niet alleen bij de voorbereiding van beleid maar ook tijdens de uitvoering en 

evaluatie van beleid. 

 We willen experimenteren met interessante nieuwe vormen van burgerparticipatie zoals inspraak door loting van 

een groep burgers of het uitdaagrecht. D66 wil meer moeite doen om ook jongeren te betrekken, bijvoorbeeld 

via een (digitale) jongerenraad. 

 Geen fusie of herindeling. Wijdemeren blijft een zelfstandige gemeente, maar wel in een regio die sterker wordt 

door beter samen te werken. In een regio met een krachtiger, efficiënter en democratischer regiobestuur. D66 

wil zich, samen met de regionale partners, inzetten voor bestuurlijke vernieuwing en versterkte samenwerking, 

met als stip op de horizon een federatiegemeente Gooi en Vecht. 

 Wijdemeren werkt ook samen met buurgemeenten buiten de huidige regio. 

 Wijdemeren brengt de financiën snel op orde en gaat zorgvuldig om met het belastinggeld van onze inwoners. 

 Voor een goede dienstverlening is een efficiënte gemeentelijke organisatie een voorwaarde. Om de vinger aan 

de pols te houden, wil D66 een periodieke bestuurskrachtmeting laten uitvoeren. 
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Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2022 

D66 staat voor ambitie, creativiteit en inhoud in een gemeente waarin de klimaatopgaven centraal staan. Niet 

vasthouden aan dogma’s en achterhaalde beslissingen, maar doelbewust werken aan de toekomst, waarin iedereen 

vrij blijft en we niemand laten vallen. Daadkrachtig regionaal, dichtbij en herkenbaar lokaal. Een duidelijke visie op de 

toekomst. Daar staat D66 Wijdemeren voor en daar zullen wij ons voor inzetten. 

Samen met U voor een nieuw klimaat in Wijdemeren! 

 

1. Nanne Roosenschoon, Loosdrecht 

2. Myriam Kooij, Loosdrecht 

3. Mario Wouters, ‘s-Graveland 

4. Ratha Alphonse, Loosdrecht 

5. Rob Koedijker, Nederhorst den Berg 

6. Harun Basli, Loosdrecht 

7. Mariken Betsema, Nederhorst den Berg 

8. Martin van der Schagt, Loosdrecht 

9. Natascha Rienks, ‘s-Graveland 

10. Teun Bimbergen, ‘s-Graveland 

11. Wim van Oudheusden, Loosdrecht 

12. Petra Bijl, ‘s-Graveland 

13. Marinus Vermeulen, Loosdrecht 

14. Ton van Leuveren, Loosdrecht 

15. Guido van Gulick, Loosdrecht 

17. Nanda de Bruin, Nederhorst den Berg 
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3 Fractie, wethouder Joost Boermans en bestuur D66 Wijdemeren met Jan Terlouw na de door ons georganiseerde 
voorleesactie in de Kinderboekenweek op 15 oktober 2021 in ’s-Graveland. 


