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Voorwoord 

D66 is een sociaal-liberale partij
D66 is een liberale partij en geeft veel ruimte aan het 
eigen initiatief van ondernemers en particulieren. Het 
zijn initiatieven die zorgen voor vooruitgang, innovatie, 
welvaart en welzijn. D66 vertrouwt op de kracht van 
mensen om zelf sturing te geven aan hun leven. D66 
is de partij van individuele ontplooiing; D66 is de 
onderwijspartij. 

welvaart
D66 is ook een sociale partij. D66 wil de welvaart 
eerlijk spreiden. D66 wil dat iedereen kansen heeft om 
zich te ontwikkelen. Iedereen moet kunnen meedoen, op zijn/haar eigen manier.
D66 beschermt de zaken die niemands bezit zijn maar voor iedereen waarde hebben, zoals 
natuur, stilte, ruimte, schone lucht en schoon water. D66 bewaakt het 'algemeen belang' 
tegen aantastingen voortkomend uit het najagen van persoonlijke of bedrijfsbelangen.

nuance
D66 zoekt naar het evenwicht in de nuance ook in De Ronde Venen. D66 staat, voor een 
sterk bestuur waarin ieders belang even zwaar weegt.

verkiezingsprogramma
In dit verkiezingsprogramma staat wat D66 wil bereiken. Om dit programma tot uitvoer te 
kunnen brengen zal een coalitie met andere partijen moeten worden gevormd. Dat houdt in 
dat D66 tijdens de onderhandelingen keuzes zal moeten maken en prioriteiten moet stellen 
en dus het evenwicht zoeken tussen idealisme en pragmatisme. 

Voor nu én voor straks.
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1. Lokale democratie
Koester de grondrechten en gedeelde waarden.

D66 is de partij van democratie binnen onze rechtsstaat. Onze inwoners mogen 
over alles meepraten. Van de gemeente verwacht D66 derhalve het tijdig (blijven) 
informeren van de inwoners. Alle stemmen moeten worden gehoord, alle meningen 
verdienen respect en alle belangen moeten worden gewogen. Behoorlijk bestuur 
heeft twee kanten: Hoe kom je tot besluiten? Maar ook: hoe ga je met elkaar om? 
D66 kijkt altijd naar wat er nog beter kan; vol vertrouwen, met hoop, toekomstgericht 
en met optimisme.

Inwoners worden bij projecten in hun buurt op tijd geïnformeerd.

>> Communicatie naar de inwoners moet in duidelijke en begrijpelijke taal zijn opgesteld.

Openbaarheid van informatie, met bescherming van personen, is essentieel 
voor een goed bestuur.

>> Burgerinitiatieven worden gestimuleerd en serieus genomen, waaronder het 
centrumplan Abcoude.

Instellen van een burgerforum, waarin inwoners kunnen meepraten over de 
zaken die zij van belang vinden.

>> De gemeenteraad kan besluiten om ingrijpende beslissingen voor te leggen aan de 
inwoners. Bij voorkeur middels een burgerforum.

Inspraak in het besluitvormingsproces is voor elke inwoner mogelijk. 

>> De gemeenteraad organiseert jaarlijks een of meer hoorzittingen, waar organisaties 
en inwoners worden gehoord.

Het gemeentehuis is primair voor de burger, ondersteunende diensten mogen 
worden gehuisvest op een goedkopere locatie. 

>> Werknemers van de gemeente worden gestimuleerd om met de fiets of ov naar het 
werk te komen.
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Centrumplan Vinkeveen
Het centrumplan Vinkeveen is een project dat gedragen dient te worden 
door haar inwoners.

De keuzes over de manier waarop het centrumplan Vinkeveen wordt 
uitgevoerd, behoeven een breed draagvlak onder de inwoners van 
Vinkeveen.

Input en ideeën van de inwoners moeten serieus worden genomen

De keuze voor de verlenging van de op- en afritten van de N201 is 
voor D66 niet definitief; D66 staat open voor goede alternatieven 
voor de ontsluiting van Vinkeveen.



Veiligheid door preventie

Cameratoezicht mag nooit ten koste gaan van de privacy van inwoners.
>> Duidelijke overgang van (brom)fietspad naar weg. 

Heldere snelheidsverdeling op wegen in kernen.
>> Preventief handelen moet onveilige situaties voorkomen. 

Handhaving moet hoger op de agenda; er moeten meer boa’s komen. 
>> Elke school ligt in een veilig verkeersgebied. 

Ondersteunen van de vrijwillige brandweer als toekomstbestendige 
organisatie.
>> Inwoners stimuleren om in hun omgeving oplossingen aan te dragen voor preventieve 
veiligheidsmaatregelen.

Gereguleerde wietteelt mag op termijn worden toegestaan; de komende 
periode volgt D66 de pilots in andere gemeenten.
>> Criminele -en overlastgevende jongeren moeten binnen de gemeente persoonlijk 
begeleid worden tot andere keuzes. 
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2. Samen leven
Vertrouw op de eigen kracht van mensen
D66 wil dat iedereen mee kan doen. D66 is dan ook voor vroegtijdse opvang en 
voorschoolse educatie. D66 wil dat techniekonderwijs mogelijk wordt in De Ronde 
Venen. D66 is de partij van het samenwerken. Dat inwoners voor een betere buurt  
elkaar vinden tijdens groenonderhoud of de zwem- en sportvoorziening in Abcoude. 
Samen sta je sterker, dat geldt ook voor organisaties die samenwerken om goede 
zorg te verlenen. De gemeente heeft als rol deze samenwerking te stimuleren en te 
faciliteren.

Meer aandacht en waardering voor de rol van vrijwilligers binnen onze 
participatiesamenleving. De brede kennis van vrijwilligers beter benutten en 
ontwikkelen. 
>> Plek voor verenigingen en wijkcomités; verenigingen hebben altijd een dorpshuis 
of andere locatie om heen te gaan. De gemeente faciliteert hierin de samenwerking.

De gemeente moet in elke kern fysiek aanspreekbaar zijn.
>> Zinvolle (vrije)tijdsbesteding voor jongeren, gericht op hun ontwikkeling en positie 
op de toekomstige arbeidsmarkt. 

Niet incidenteel helpen maar structureel beter toerusten van cliënten.
>> Proactief ondersteunen van mensen.

Maatwerk leveren bij het begeleiden van mensen naar werk, door oorzaak 
gestuurd handelen.
>> Biedt professionals de ruimte om de juiste zorg te bieden.
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Onderwijs
Onderwijs inzetten ten behoeve van zelfredzaamheid van alle 
inwoners. 

Bibliotheken kunnen naast het uitlenen van boeken ook andere 
(onderwijs)activiteiten aanbieden voor jong en oud.

Meer ruimte om schoolgebouwen te moderniseren of nieuw te 
bouwen. Scholen staan op logische plaatsen.

De gemeente zoekt actief de verbinding tussen scholen en bestuur.

Duurzaamheid bij scholen stimuleren als voorbeeld voor de 
leerlingen en ouders.

De gemeente stimuleert scholen om op iedere basisschool aandacht 
uit te laten gaan naar programmeren en coderen. 



Wonen

Komende periode wordt het aandeel sociale huurwoningen in 
nieuwbouwprojecten verhoogd.
>> Meer senioren- en starterswoningen in nieuwe bouwprojecten.

Geen hogere huur bij doorstroom van eengezinswoning naar appartement.
>> Gemeente bevordert doorstroom.

Ruimte geven aan de realisatie van generatiewoningen in het buitengebied 
door het toestaan van bestemmingswijzigingen.
>> Het splitsen van woningen is mogelijk om het woningaanbod te vergroten. 

Gemeente zet in op behoud en aantrekken van jongere (gezinnen) in de 
gemeente, onder meer door bouw van goedkopere eengezinswoningen.
>> Startersleningen blijven bestaan.

Speelvoorzieningen in elke wijk op hoog niveau.
>> De OZB wordt ingezet voor een hoger voorzieningenniveau in onze gemeente.

Hergebruik van leegstaande kantoorpanden voor bijvoorbeeld woon-, bedrijfs- 
of andere functies kan door de gemeente worden mogelijk gemaakt.
>> Glasvezel in de kernen.

Kunstenaars en andere cultuurondernemers op een creatieve manier 
huisvesten, onder meer in maatschappelijk vastgoed.
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Groen

Goed groenonderhoud door de gemeente of, bij groenadoptie, door de buurt.
>> Bestemming van openbaar groen blijft groen, ook bij verhuur of verkoop.

Inwoners zijn betrokken bij het groen in hun wijk.
>> Groenontwikkelingen met behoud van het karakter in de kern.

Beschermd dorpsgezicht versterken met openbaar groen.
>> Natuurbescherming (criteria NNN) wordt gehandhaafd.

Bevorderen van weidegang en van bloemrijke bermen.
>> Voor honden worden duidelijke losloopgebieden en speelplekken ingericht. 
De hondenbelasting wordt hiervoor ingezet
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3. Sociaal

Iedereen kan meedoen.

Waar mensen niet uit eigen kracht kunnen meedoen, ligt ook een taak voor de 
gemeente. Dit heeft met name betrekking op ondersteuning bij het zoeken naar 
werk, bij het omgaan met geld (en schulden), bij het vinden van de juiste zorg 
op maat en, heel praktisch, bij de huishouding. D66 gaat uit van welzijn vóór 
zorg. De ondersteuning moet aansluiten bij de behoefte van de inwoner en het 
gezin. De gemeente zorgt voor betaalbare woningen en voor bijstand voor de 
allerarmsten, zodat ook zij kunnen meedoen. De gemeente heeft een belangrijke 
verantwoordelijkheid in de huisvesting en integratie van statushouders. D66 sluit 
niemand uit en zet maximaal in op integratie in onze maatschappij.

Financiën mogen nooit het uitgangspunt zijn voor het armoedebeleid.
>> Elke inwoner dient dezelfde kansen te krijgen; niemand mag achtergelaten worden. 

Vroegtijdige schuldhulpverlening is beschikbaar voor eenieder die het nodig 
heeft en voorkomt hogere kosten.
>> 'Zorgmijders' worden actief benaderd, met respect voor hun eigen keuze.

Zorg is dichtbij, lokaal en passend georganiseerd voor jong en oud. 
>> Zorg en hulp gaat uit van de kracht van de inwoner.

De gemeente staat open voor een proef waarbij 55-plussers zonder baan 
worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht in ruil voor maatschappelijk 
vrijwilligerswerk.
>> De gemeente biedt 55-plussers met een bijstandsuitkering meer ruimte om bij te 
verdienen.

PGB-aanvragen versimpelen, herhaalaanvragen voorkomen. Waar mogelijk 
PGB laten meegroeien met de aanvrager. 
>> De gemeente monitort op onnodige zorg.
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Professionals in het preventieve en zorgveld krijgen de ruimte om zelfstandig 
te handelen. 
>> Het werkcentrum is er om inwoners die hulp nodig hebben te ondersteunen bij het 
vinden van werk; hiertoe worden bedrijven actief betrokken. 

Welzijn voorkomt zorg; de gemeente zet hier dan ook duidelijk op in. 
>> Er komt een jeugdbeleid dat gericht is op welzijn voor zorg

Ieder die zorg behoeft, heeft een aanspreekpunt bij de gemeente. 1 plan, 1 
regisseur.
>> Inwoners met een beperking moeten terechtkunnen bij werkplekken binnen de 
gemeente.

Iedereen heeft recht op werk naar zijn kunnen. 
>> Inwoners met een beperking krijgen begeleiding op niveau met vertrouwde 
gezichten, zowel bij wonen als bij werk.

Zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen 
toegankelijk blijft
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief 
dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden.

Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen 
ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en 
wij willen dat de overheid daarbij aansluit.

Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en 
effectiever dan wat de overheid kan doen.
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Sport

Toegang tot sport laagdrempelig maken.
>> Sport blijft toegankelijk voor  minderbedeelde inwoners.

Schoolzwemmen terug in het basisonderwijs.
>> Ruimere openingstijden voor vrij zwemmen in het Veenweidebad.

Bij binnensportaccommodaties duidelijk rekening houden met gebruik door 
verenigingen.
>> Sportclubs kunnen een rol spelen bij de dagbesteding van ouderen.

Coaches kunnen getraind worden om vroegtijdig problemen te signaleren. 
>> Jongeren moeten kennis kunnen maken met verschillende sporten. 

De gemeente blijft ouderen stimuleren te bewegen om zorg te voorkomen. 
>> Sportclubs doen actief mee aan de vermindering van alcoholgebruik bij jongeren. 

Sportgebouwen mogen breder ingezet worden voor sociale activiteiten. 
>> Openbare sportvelden die veel gebruikt worden eigentijds opknappen
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Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het 
dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel 
voor. Een stevige en creatieve kunst- en cultuursector draagt bij aan 
een open en verbonden Nederland. D66 wil cultuur de ruimte geven. Met 
een overheid die voorwaarden schept, zodat artiesten en theatermakers 
de mogelijkheid krijgen tot ondernemen.

De vorming van een Water- en Veenmuseum wordt door de 
gemeente mogelijk gemaakt. Nederlandse innovaties voortkomend 
uit de strijd tegen het water krijgen een prominente plek, waardoor 
het veenmuseum breed aantrekkelijk is. 

Erfgoedlocaties toegankelijk maken voor inwoners en toeristen, 
met extra aandacht voor de forten.

Samenwerking op het gebied van cultuureducatie, monumentenzorg 
en bibliotheekbeleid stimuleren.

Bij nieuwbouw, verbouw of renovatie wordt 1% van de kosten 
uitgegeven aan kunst en cultuur.

Culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars 
kunnen projectsubsidie aanvragen voor nieuwe initiatieven. Binnen 
4 jaar moet er sprake zijn van een zelfdragend initiatief, waarbij 
geleidelijke afbouw van het subsidiebedrag in vier jaar plaatsvindt.



4.  Bedrijvigheid
Denk en handel voorbij de gemeente grenzen.

De Ronde Venen ligt midden in de Randstad en midden in het Groene Hart. Veel van 
onze inwoners werken, studeren en winkelen in de omliggende steden. Anderzijds 
komen veel stedelingen naar onze gemeente om te recreëren. Daarom vindt D66 
dat de gemeente bestuurlijk moet samenwerken met alle omliggende gemeenten. 
Om die reden wil D66 dat de gemeente stimuleert dat organisaties zoals scholen 
en zorginstellingen verder kijken dan de eigen gemeente en ook samenwerkingen 
aangaan buiten de gemeentegrenzen.

Samenwerken met andere gemeenten als dit leidt tot betere resultaten.

Als het gaat om natuur en stilte vooral samenwerken in het Groene Hart met 
de betrokken gemeenten en provincies.

Onderwijs- en zorginstellingen benaderen als partner in afspraken over 
samenwerking.

Afspraken over samenwerking zo opstellen dat de gemeenteraad en de 
inwoners hun zeggenschap behouden.

Als het gaat om economie, werkgelegenheid en openbaar vervoer samenwerken 
met de regio Amsterdam.

Goede contacten onderhouden met de gemeente Uithoorn, ook ten behoeve 
van verbinding via de Irenebrug.
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Handel

Aantrekkelijk houden van winkelcentra door vestiging van detailhandel niet 
toe te staan op bedrijventerreinen.

Openingstijden zijn niet aan de gemeente maar een vrije keuze van de 
ondernemer.
>> Gebiedsregisseur aanstellen voor de Vinkeveense Plassen die de initiatieven van 
de verschillende overheden en private partijen verbindt. 

Verbeteren inrichting van het raadhuisplein in Mijdrecht, onder meer door 
meer horecagelegenheden.
>> Stimuleren van verdere uitbreiding van agrarisch natuurbeheer.

Lokale ondernemers maken een serieuze kans bij aanbestedingen en worden 
hiertoe gestimuleerd.
>> Bedrijventerrein aanleggen aan het water in Amstelhoek.

Vervuilende bedrijven verplaatsen uit de kernen.
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Recreatie

Recreatie mag nooit ten koste gaan van de natuur.

In het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen moeten meer mogelijkheden 
komen voor recreatie op de plassen, zandeilanden en de legakkers, maar 
tegelijkertijd mag het niet ten koste gaan van stilte, natuurwaarden en 
waterkwaliteit.

Bebouwing op de legakkers in de Vinkeveense Plassen is toegestaan, mits 
deze in lijn is met de streefbeelden en geen grote aanslag pleegt op de natuur. 
Bouwsels die daar niet aan voldoen moeten worden verwijderd.

De Klinkhamer-locatie ontwikkelen als publieksvriendelijke toegang tot de 
plassen.
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5. Duurzaamheid
Steef naar een duurzame en harmonieuze samenleving.

Klimaatneutraal en energieneutraal zijn de overheersende doelen voor de komende 
decennia. Voor D66 is duurzaamheid dan ook overkoepelend. De gemeente zal bij 
alle taakvelden uit moeten gaan van duurzaamheid; duurzame energie, duurzame 
woningen en duurzame mobiliteit. De gemeente moet het goede voorbeeld geven 
en tegelijkertijd inwoners en bedrijven stimuleren tot een gedragsverandering. 
Het bedrijfsleven en de landbouw zijn ook onderdeel van de verduurzaming van 
de samenleving. D66 werkt toe naar een circulaire economie die gebaseerd is op 
hergebruik van grondstoffen zodat afval niet meer bestaat.

De gemeente moet 100% groene stroom gebruiken.

Schoon eigen wagenpark.

Plan van aanpak voor duurzaamheid is voor verenigingen een voorwaarde 
voor het verkrijgen van de subsidie.

De gemeente blijft een Millennium- en Fairtrade-gemeente.

Bij vervanging van openbare verlichting is led de minimale ambitie.

Bij gemeentelijke inkoop en aanbesteding wordt uitgegaan van maximaal 
hergebruik van materiaal (circulaire economie).

Duurzame school - en openbare gebouwen.
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Duurzaam wonen

Alle nieuwbouwwoningen worden energieneutraal gebouwd (0 op de meter-
woningen).

Maatregelen nemen om in 2040 een gasvrije gemeente te zijn; nieuwe 
woonwijken worden gasloos aangelegd en er wordt een bestaande wijk 
aangewezen voor een proef, waarbij de gemeente subsidie verstrekt.

Sociale huurwoningen dienen verduurzaamd te worden zodat huurders lagere 
woonlasten krijgen.

Meer ruimte voor zonnevelden in de gemeente, een plek voor windmolens en 
biomassa indien het past in de omgeving.

De gemeente stimuleert het duurzaam maken van bestaande particuliere 
woningen en bemiddelt bij de totstandkoming van financieringsarrangementen.

>> Zorg voor leenmogelijkheden voor verduurzaming van starterswoningen (revolving 
fund).
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Mobiliteit

Bepleiten van tram- of lightrailverbinding naar Mijdrecht.

>> N201 niet verdubbelen en streven naar afname van het vrachtverkeer, bijvoorbeeld 
door het invoeren van rekeningrijden.

Winkel- en centrumgebieden auto- en scooter luw maken.

>> Stoep toegankelijk voor rolstoel en rollator.

Meer openbare parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

>> Op elkaar afgestemd openbaar vervoer.

Verduurzamen van watersport door elektrische vaartuigen vergunningsvrij te 
maken.

>> Busbaan tussen Mijdrecht en Uithoorn toegankelijk in twee richtingen.

Op de fiets!
>> Weginrichting aanpassen zodat fietsgebruik veilig kan plaatsvinden.

>> Meer losse fietspaden, veilige fietsroutes.

>> Alle voorzieningen in de gemeente veilig per fiets bereikbaar.

>> Voldoende fietsstallingen, vooral bij ov-knooppunten.

>> Meer oplaadpunten voor elektrische fietsen.

>> De fiets verdient op alle wegen evenveel prioriteit als de auto.
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Afvalscheiding en Luchtkwaliteit
Jaarlijks meten luchtkwaliteit, fijnstof en geluidsoverlast.

Actief pleiten voor minder uitstoot van luchtverkeer en de A2.

Geen recreatieve helikoptervluchten.

Stimuleren schone mobiliteit.

Met een lager tarief belonen van inwoners met een goede 
afvalscheiding: “minder (rest)afval, minder kosten”.

Invoeren systeem met ja/ja-stickers (geen reclamedrukwerk zonder 
sticker).



Bent u benieuwd naar actuele 

onderwerpen of wilt u een keer een 

fractievergadering bezoeken? Bezoek 

dan onze website of volg onze facebook 

pagina voor alle actuele standpunten, 

fractievergaderingen en publicaties.

Contact met de afdeling?

bestuur@d66derondevenen.nl

Vragen aan de fractie?

info@d66derondevenen.nl

derondevenen.d66.nl

@D66DRV

/D66DRV


