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InleidingInleidingInleidingInleiding
D66 werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. Vrije mensen

die niet beperkt worden door starre systemen, strikte regels of

ontoereikende stempels en vooroordelen. Vrij om te denken en te doen.

Mensen die initiatief nemen, die vorm geven aan hun eigen leven en dat

van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor bieden wij

maximale ruimte. Ruimte en kansen om het beste uit jezelf en anderen te

halen. Daar de vruchten van te plukken en die met anderen te delen. In

onze wereld staan mensen niet alleen. Een mens is geen eiland. Wij

zoeken elkaar op, hebben elkaar nodig. Onderling verbonden, in

vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze

omgeving en onze gezamenlijke toekomst. Wie struikelt wordt op de been

geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal

én sociaal.

Dit is het programma waarmee D66 deelneemt aan de

gemeenteraadsverkiezingen in Veenendaal. Hierin zijn naast onze visie op

Veenendaal ook de concrete punten verwoord waar wij in de komende

jaren mee aan de slag willen.

Ons Veenendaal is een mooie groene gemeente, waar kinderen veilig

opgroeien, waar volop kansen voor onderwijs en werk zijn en waar

iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn en zich te ontplooien.

Ons Veenendaal is een gemeente waar bestuurders naar de inwoners

luisteren, hen er bij betrekken en samen met hen onze plaats verder vorm

geven. In ons Veenendaal zijn de natuur en cultuur een bron van inspiratie

voor iedereen en geen luxe voor enkelen.

Ons Veenendaal heeft de grenzen van fysieke groei bereikt, het is tijd om

in kwaliteit te investeren om van onze plaats een bloeiende en bruisende

plaats te maken.

Als wij u mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad zullen wij zo veel

mogelijk doelstellingen uit dit verkiezingsprogramma realiseren. U mag ons

hieraan houden!

Veenendaal, november 2013

D66 Veenendaal

website: www.d66veenendaal.nl

e-mail: info@d66veenendaal.nl

twitter: @d66veenendaal

facebook: www.facebook.com/d66veenendaal
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Sociaal-liberale richtingwijzersSociaal-liberale richtingwijzersSociaal-liberale richtingwijzersSociaal-liberale richtingwijzers

D66 benadert de mens en maatschappij op een positieve manier. Wij

vertrouwen erop dat mensen veel van de problemen die ze tegenkomen

zelf kunnen oplossen. Maar reiken de helpende hand als dat eens niet lukt.

Wij hebben en tonen respect voor onze medemens en uit zorg voor

komende generaties stáán we voor duurzaamheid. We zijn niet bang om

verder te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid om lastige

keuzes te maken.

En dat is hard nodig. Het zijn in veel opzichten zware tijden. Dan is voor

velen de verleiding groot om hun heil te zoeken in oude patronen van

schijnveiligheden en in schijnoplossingen.

In dit verkiezingsprogramma tonen onze standpunten welke problemen,

uitdagingen en oplossingen wij in uw directe omgeving zien. De wereld

staat de komende vier jaar niet stil. Ook ná de verkiezingen zullen er

ongetwijfeld onderwerpen op de raadsagenda komen die we nu nog niet

kunnen voorzien. Om u te laten beoordelen hoe onze D66 fractie hierop

zal reageren willen we kort uitleggen hoe wij naar de mens en de

maatschappij kijken.

Wij hanteren een vijftal richtingwijzers waarin elke D66’er zich herkent en

waarmee de manier waarop we in het leven en de politiek staan beknopt

is samengevat. Elk van de richtingwijzers afzonderlijk is zeker niet uniek

voor het D66 gedachtegoed, maar het is de combinatie van juist déze vijf

denkrichtingen die de mens en maatschappijvisie van D66 definiëren.

Deze vijf richtingwijzers maken ook dat onze standpuntbepaling voor u als

inwoner voorspelbaar is: onze standpunten komen voort uit één of

meerdere van onze richtingwijzers.
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De vijf sociaal-liberale richtingwijzersDe vijf sociaal-liberale richtingwijzersDe vijf sociaal-liberale richtingwijzersDe vijf sociaal-liberale richtingwijzers

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
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.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar

verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op

anderen in deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons

binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische

vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en

conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis

van feiten.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij

willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar

economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat

mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij

willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt

om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier

kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te

delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het

maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal

beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een

gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en

mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze

omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen

stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen

dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de

aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en

gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele

geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze

oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid

van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische

rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en

zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf

en anderen.
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Gemeente enGemeente enGemeente enGemeente en
inwonersinwonersinwonersinwoners
D66 Veenendaal maakt zich sterk voor een democratisch bestuur dat

zichtbaar is voor de inwoners en zich dienstbaar opstelt. Een bestuur dat

de mensen echt erbij betrekt door hen in de eerste plaats transparant en

open tegemoet te treden en hen ruimte en kansen biedt om het beste

uit zichzelf en anderen te halen.

Inwoners hebben recht op een bestuur dat integer is en in openheid

besluiten neemt. De visie van het gemeentelijk bestuur moet helder en

duidelijk zijn zodat de inwoners weten wat zij kunnen verwachten.

Minder regels en eenvoudigere proceduresMinder regels en eenvoudigere proceduresMinder regels en eenvoudigere proceduresMinder regels en eenvoudigere procedures
Veel inwoners lopen aan tegen gevestigde en behoudzuchtige structuren,

nutteloze regels en procedures, onbegrijpelijke brieven en formulieren. Dat

regels nodig zijn moge duidelijk zijn. Ze geven helderheid over wederzijdse

rechten, plichten en verwachtingen. Maar een teveel aan regels staat de

creativiteit en actief burgerschap in de weg en remt de ontwikkeling, zowel

van individuen als van de samenleving als geheel. Meer vertrouwen in

mensen en loslaten is nodig. D66 wil nutteloze regels afschaffen en

vereenvoudigen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld waar mogelijk de

meldingsplicht in te voeren i.p.v. vergunningsplicht. Daarnaast kan meer

achteraf steekproefsgewijs worden gecontroleerd in plaats van te voren

alle garanties van inwoners en bedrijven te verlangen.

(Digitale) dienstverlening(Digitale) dienstverlening(Digitale) dienstverlening(Digitale) dienstverlening
De kwaliteit van dienstverlening moet een speerpunt van de gemeente zijn.

Om onze inwoners en ondernemers optimaal te kunnen bedienen zijn een

goede bereikbaarheid en flexibele openingstijden van belang. Met goede

inzet van ICT kan de gemeente betere en goedkopere dienstverlening

aanbieden. De moderne burger verwacht zeven dagen per week, 24 uur

per dag geïntegreerde, interactieve dienstverlening via internet en andere

kanalen. Voor onze inwoners, bedrijven en instellingen moet het mogelijk

zijn om via een digitaal loket gebruik te maken van alle diensten en

producten van de gemeente. De informatie moet eenvoudig op te zoeken

zijn, mensen moeten maar één keer de nodige gegevens aan de

gemeente doorgeven en moeten (digitaal) kunnen volgen wat de status is

van hun aanvragen e.d. Veenendaal ontwikkelt zich steeds meer als de

ICT-stad in de regio, het is tijd om ook aan de ICT-gemeente te beginnen.

(Digitaal) meedenken en meedoen(Digitaal) meedenken en meedoen(Digitaal) meedenken en meedoen(Digitaal) meedenken en meedoen
Voor D66 Veenendaal staat de stem van de kiezer altijd voorop. D66 pleit

al jaren voor meer burgerparticipatie en duidelijke spelregels zodat onze

inwoners weten op welke manier ze invloed kunnen uitoefenen en wat met

hun inbreng wordt gedaan. Hierbij wil D66 de inwoners niet alleen achteraf

via inspraak betrekken, maar vooral vooraf bij de totstandkoming van het

beleid. De gemeente moet veel meer burgerinitiatieven stimuleren en daar

daadwerkelijk ruimte voor bieden. D66 wil dat de gemeente meer met de

inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen werkt waarbij co-

creatie zowel in het beleid als uitvoering het streven is.
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Dit vereist ook een omslag binnen de gemeente, De ambtenaren zijn wat

D66 betreft geen beleids-‘makers’ meer, maar beleids-‘krijgers’. Hun rol

verschuift van beleid maken naar processen begeleiden.

Open dataOpen dataOpen dataOpen data
D66 is voorstander van het delen van openbare informatie via open data

(bijvoorbeeld dynamische parkeerdata, geaggregeerde buurtinfo,

leegstand, WOZ-data, open begroting, open buurtinfo). Ondernemers

kunnen die informatie vermarkten en burgers kunnen geïnformeerd blijven

over voor hen relevante gemeentezaken. In het Europees Parlement is de

D66-delegatie dan ook voorstander van een richtlijn die dit gemakkelijker

maakt voor de gemeente. Met meer openbaarheid van stukken en

procedures kan de gemeente gemakkelijker nieuw landelijk en Europees

beleid beïnvloeden. Onze raadsfractie werkt samen met D66-fracties op

andere niveaus om dit voor elkaar te krijgen.

Beschermen van privacyBeschermen van privacyBeschermen van privacyBeschermen van privacy
D66 zet zich in voor het beschermen van persoonsgegevens. De

decentrale opslag van persoonsgegevens in het GBA moet in lijn met de

strenge Europese wetgeving. D66 zal het college controleren op het

navolgen van de regelgeving en aanspreken op schending van privacy.

Gelijke behandelingGelijke behandelingGelijke behandelingGelijke behandeling
Niet iedereen is gelijk, maar wel gelijkwaardig. De gemeente moet

waarborgen dat alle inwoners van Veenendaal gelijk worden behandeld.

D66 Veenendaal is tegen iedere vorm van discriminatie, ook tegen

positieve discriminatie. De gemeente moet hierin zelf het goede voorbeeld

geven en daarnaast preventief beleid te ontwikkelen zodat discriminatie op

grond van geslacht, ras, afkomst, geloofsovertuiging en seksuele

geaardheid bestreden wordt. Het melden van discriminatie moet

makkelijker worden (ook digitaal) en de slachtoffers moeten weten wat er

daadwerkelijk mee gebeurt.

Wijkgericht werkenWijkgericht werkenWijkgericht werkenWijkgericht werken
D66 wil dat de gemeente zaken dichtbij de inwoners organiseert en zo

veel mogelijk bundelt. Of het nu gaat om de inrichting van openbare ruimte,

verkeer, veiligheid, sport, onderwijs, wijkwinkelcentra of zorg en welzijn –

de verschillende beleidsterreinen vallen samen bij de mensen in de wijk en

buurt. De inwoners, gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen,

politie en wijkverpleegkundige kunnen op wijkniveau de krachten bundelen

om de leefbaarheid in de buurt te vergroten en de mensen die het nodig

hebben optimaal te kunnen ondersteunen.

Duurzame gemeenteDuurzame gemeenteDuurzame gemeenteDuurzame gemeente
D66 ziet duurzaamheid niet als een los opzichzelfstaand thema, maar

vindt dat bij alle activiteiten/projecten gekeken moet worden naar

duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds

belangrijker. D66 Veenendaal wil dat de gemeente Veenendaal op dit

gebied een voorbeeldfunctie vervult. Dit o.a. door het hanteren van

aanvullende gunningcriteria bij aanbestedingen. Te denken valt aan

aanbestedingen waarbij het aspect van Social Return een belangrijke plek

in neemt. Bij Social Return wordt van de ondernemer gevraagd iets terug
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te doen voor de maatschappij. Dit kan betrekking hebben op

werkgelegenheid of milieu.

Grip op samenwerkingsverbandenGrip op samenwerkingsverbandenGrip op samenwerkingsverbandenGrip op samenwerkingsverbanden
Veenendaal neemt deel aan veel regionale samenwerkingsverbanden,

zoals Food Valley, Veiligheidsregio, Milieudienst, GGD etc. D66 is

voorstander van deelname aan deze verbanden, maar ook erg kritisch. De

ervaring leert dat als gemeente éénmaal in zo’n samenwerkingsverband

deelneemt er nagenoeg geen lokale invloed meer is. D66 ziet liever een

andere bestuurlijke indeling waardoor veel van deze

samenwerkingsverbanden niet nodig zijn. Als het toch moet, willen we

concrete en heldere invulling van de rol en functie hiervan. Deze

samenwerkingsverbanden moeten democratische legitimatie hebben en

het moet duidelijk zijn hoe de gemeenten en vooral de inwoners invloed

kunnen uitoefenen.

Een nieuwe toekomstvisie VeenendaalEen nieuwe toekomstvisie VeenendaalEen nieuwe toekomstvisie VeenendaalEen nieuwe toekomstvisie Veenendaal
In 2005 heeft het gemeentebestuur de Strategische Visie vastgesteld. In

deze strategische visie heeft de gemeente de koers voor de gemeente

vastgelegd op weg naar de toekomst, met het jaar 2025 als richtpunt.

Inmiddels leven we in een andere werkelijkheid en zijn een aantal zaken

hierin achterhaald. Ook diverse instellingen in Veenendaal hebben

aangegeven dat de Strategische Visie aanpassing behoeft. D66 vindt dat

in de komende periode de gemeente samen met instellingen, organisaties,

bedrijfsleven en inwoners deze visie moet herzien.

Solide financieel beleidSolide financieel beleidSolide financieel beleidSolide financieel beleid
Jarenlang stond Veenendaal bekend als één van de meest financieel

gezonde gemeenten in de provincie. In de afgelopen jaren zijn we helaas

gezakt naar de onderkant van deze ranglijst. Onze algemene reserve is

met de helft tot het minimum afgenomen. Enerzijds is dit te wijten aan de

vele tegenvallende bouwprojecten, maar anderzijds ook aan gebrek aan

transparantie en onvoldoende beheersing van de risico’s.

De gemeente moet een degelijk financieel beleid te voeren. Hieronder

verstaat D66 onder meer een sluitende begroting, transparantie en

adequate risicobeheersing. Verbeterslagen in het gemeentelijk financieel

apparaat zijn nodig om nog grotere tekorten in de toekomst te

voorkomen.

Efficiënt en sober werken
De gemeentelijke organisatie moet efficiënter kunnen werken. Enerzijds

kan dit door verbeteringen op ICT-gebied, maar ook door aanpassingen in

de organisatie zelf. De afdelingen beleid en uitvoering rondom bepaald

terrein zouden niet gescheiden moeten zijn. Juist vanuit het veld (de

uitvoering) komen voortdurend signalen over de noodzakelijke

aanpassingen.

Geen onbeheersbare financiële risico’s
De gemeente mag geen onbeheersbare, financiële risico’s lopen.

Financiële garanties aan marktpartijen zijn wat ons betreft uit den boze.

Ook met de garanties aan instellingen moet de gemeente zeer voorzichtig

zijn.
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Duidelijke en transparante financiële verantwoording
D66 zal vooral gaan letten op de wijze waarop de gemeente haar

verantwoording gaat geven, want door de wijze van boekhouden zo als

het nu gaat zijn de gelden niet transparant weergegeven. Dit maakt

controle door de raad moeilijk. Wij pleiten voor een heldere rapportage

zodat tijdig kan worden (bij)gestuurd.

Controle op en aantrekken van subsidies
De subsidies worden verleend alleen als ze bijdragen aan de gemeentelijke

doelstellingen en als daar vooraf beschreven prestaties aan worden

gekoppeld. Dit betekent voor ons dat bepaalde doelen behaald moeten

worden en niet dat de gemeente tot in detail bepaalt hoe een

gesubsidieerde organisatie tot het gewenste resultaat moet komen.

Daarnaast moet de gemeente actief op zoek naar cofinanciering en

subsidies van de provincie, het Rijk, de EU en andere organisaties.

Geen verhoging lokale lasten
D66 Veenendaal is tegen lastenverzwaring anders dan de indexatie. Wij

zien liever dat de gebruiker eigen voorzieningen betaalt. In de afgelopen

jaren is veel bezuinigd en moeten de inwoners steeds meer zelf doen en

zelf betalen. Het profijtbeginsel is toegepast op sport, cultuur en op

welzijnsgebied is de eigen bijdrage geïntroduceerd. Op deze manier is het

tot nu toe gelukt om in Veenendaal de algemene lasten laag te houden.

Kosten van gemeentelijk vastgoed verlagen
Door de economische recessie van de laatste jaren is er relatief veel

leegstand, ook in het gemeentelijk vastgoed. De instandhouding hiervan is

een kostbare aangelegenheid. Soms is dan volgens D66 afstoten met

verlies de beste optie. D66 wil tevens bij gemeentelijke panden naar

verdichting van gebruik streven waardoor het rendement groter wordt.

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Eenvoudige proceduresEenvoudige proceduresEenvoudige proceduresEenvoudige procedures
en regelgevingen regelgevingen regelgevingen regelgeving

• Dienstbare (digitale)Dienstbare (digitale)Dienstbare (digitale)Dienstbare (digitale)
gemeentegemeentegemeentegemeente

• Digitaal meedenken enDigitaal meedenken enDigitaal meedenken enDigitaal meedenken en
meedoenmeedoenmeedoenmeedoen

• Open overheidsdata enOpen overheidsdata enOpen overheidsdata enOpen overheidsdata en
behoud privacy (GBA)behoud privacy (GBA)behoud privacy (GBA)behoud privacy (GBA)

• Géén discriminatie,Géén discriminatie,Géén discriminatie,Géén discriminatie,
ook niet ‘positief’ook niet ‘positief’ook niet ‘positief’ook niet ‘positief’

• Wijkgericht werkenWijkgericht werkenWijkgericht werkenWijkgericht werken

• Gemeente alsGemeente alsGemeente alsGemeente als
voorbeeld vanvoorbeeld vanvoorbeeld vanvoorbeeld van
duurzaam handelenduurzaam handelenduurzaam handelenduurzaam handelen

• Meer grip op (regionale)Meer grip op (regionale)Meer grip op (regionale)Meer grip op (regionale)
samenwerking zoalssamenwerking zoalssamenwerking zoalssamenwerking zoals
Food ValleyFood ValleyFood ValleyFood Valley

• Efficiënte gemeentelijkeEfficiënte gemeentelijkeEfficiënte gemeentelijkeEfficiënte gemeentelijke
organisatieorganisatieorganisatieorganisatie

• Solide financieel beleidSolide financieel beleidSolide financieel beleidSolide financieel beleid

• Geen verhoging lokaleGeen verhoging lokaleGeen verhoging lokaleGeen verhoging lokale
belastingenbelastingenbelastingenbelastingen
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Wonen in eenonen in eenonen in eenonen in een
groen Veenendaalgroen Veenendaalgroen Veenendaalgroen Veenendaal
D66 pleit voor een duurzame samenleving, waarbij duurzaamheid geen

modekreet is maar daadwerkelijk op alle beleidsterreinen een leidend

motief is. Daar hoort bij dat D66 zuinig is op het milieu en het

overgebleven groen in en rondom Veenendaal. Dit leidt tot scherpe en

toekomstbestendige keuzes op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling,

volkshuisvesting en natuur- en milieubeleid.

Ruimte voor groenRuimte voor groenRuimte voor groenRuimte voor groen
D66 geeft ruimte aan groen; niet alleen aan de rand van de stad, maar

juist ook daarbinnen. Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn cruciaal

voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van mensen.

D66 wil verdere aantasting van het Binnenveld, de beide ‘Hellen’ en het

gebied ten zuiden van de Dijkstraat voorkomen. Gelijktijdig met de

ontwikkeling van Veenendaal-Oost moet ook de ontwikkeling van de

natuurontwikkelingszone ter hand worden genomen.

Bij aantasting of verdwijning van groen (sterfte boom, of bouwproject

waardoor groen verdwijnt) zal dit gecompenseerd moeten worden. Wij

pleiten als D66 voor een helder en eenvoudig compensatiesysteem voor

groen.

De ‘bomenlijst’ waar monumentale bomen en andere waardevolle bomen

op vermeld staan, dient in stand te worden gehouden en waar mogelijk

uitgebreid te worden. Wij vinden dat bomen in Veenendaal langer moeten

kunnen leven doordat we gerichter kijken welke boom op welke plek het

beste tot zijn recht komt. Een volwassen boom heeft een mooie, robuuste

uitstraling en geeft meerwaarde aan haar omgeving.

D66 pleit voor een duurzaam groenbeheer, dus met zo weinig mogelijk

bestrijdingsmiddelen. Groenvoorzieningen kunnen op verzoek door

mensen in de buurt worden onderhouden. Dit zou ook een vereniging of

een bedrijf kunnen zijn (‘adopt a street’).

In een dichtbebouwde omgeving, met weinig ruimte voor groen, zou ook

gekeken kunnen worden naar de mogelijkheden om meer met groen op

de gebouwen zelf te doen. Denk bijvoorbeeld aan een volledige begroeide

wand, zodat de omgeving toch als ‘groen’ en leefbaar wordt beleefd.

De gemeente Veenendaal moet zich (blijven) inspannen om Veenendaal in

de top van "groene gemeenten" te houden, o.a. door het stimuleren van

een groene woonomgeving naar inwoners. Denk hier bijvoorbeeld aan het

project ‘Groene stapstenen’ van het IVN.

Milieu- en natuureducatie is een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke

overheid en belangrijk om kinderen al vroeg kennis te laten maken met

hun natuurlijke omgeving of de natuur in de directe omgeving van

Veenendaal. In een almaar verstedelijkte omgeving wordt dit steeds

belangrijker.
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Ruimte voor duurzaamheidRuimte voor duurzaamheidRuimte voor duurzaamheidRuimte voor duurzaamheid
De gemeente moet het goede voorbeeld geven en een stimulerende rol

spelen waar het gaat om energiebesparing, hergebruik en duurzaamheid.

D66 wil het gebruik van zonnepanelen en andere kleinschalige

energieopwekking stimuleren. De gemeente kan informeren over

(landelijke) subsidies en andere ondersteuning bieden. Inwoners, bedrijven

en instellingen kunnen meer gebruik maken van hemelwater. Bij

nieuwbouwprojecten is het al verplicht om hemelwater en afvalwater

gescheiden af te voeren. Denk aan de bekende regenton, maar ook aan

een regenzuil waarop bijvoorbeeld een tuinslang kan worden aangesloten.

De ultieme voorziening is dan een hemelwatersysteem. Decentrale

zuivering van het afvalwater zou als optie bij nieuwbouwprojecten kunnen

worden meegenomen. Deze zuivering van bijv. afvalwater met veel

organische stoffen (water uit het toilet) levert bijvoorbeeld methaangas op

wat kan worden gebruikt om energie op te wekken.

De inzameling van oud papier kan worden ondersteund aan verenigingen

door middel van het gebruikmaken van auto’s van ACV samen met

vrijwilligers van verenigingen. Dit gebeurt op dit moment al voor een

beperkt aantal verenigingen. Wat D66 betreft wordt dit uitgebreid.

Uiteraard zal de mogelijkheid moeten blijven bestaan dat verenigingen het

ophalen van oud papier zelf organiseren. D66 is blij met de aanpassing

van de frequentie van het inzamelen van plastic afval naar eens per twee

weken waar dit voorheen 1 x per 4 weken was. Dit hadden wij ook

opgenomen in ons vorige verkiezingsprogramma. Wij willen het apart

inzamelen van afval ook in de openbare ruimte in Veenendaal zo veel

mogelijk doorvoeren.

D66 steunt het idee van de Europese Commissie om plastic draagtasjes

te verbieden. Zo’n verbod scheelt nogal in het budget voor het

schoonhouden van winkelstraten, vijvers, parken en plantsoenen. Wij

willen in Veenendaal graag een oproep doen naar winkeliers en bedrijven

om hiermee een start te maken.

Vanuit de overtuiging dat een beschaafde samenleving fatsoenlijk en veilig

omgaat met dieren, wil D66 dat stallen verbeteren, dat dieren meer ruimte

krijgen voor natuurlijk gedrag en dat antibioticagebruik en dierproeven

verder worden ingeperkt. Nieuwe stallen of grote uitbreidingen mogen

alleen worden gerealiseerd als zij voldoende aan eisen voor

volksgezondheid, dierenwelzijn, natuur en milieu voldoen. Aan grote stallen

worden hogere eisen gesteld.

Hondenpoep staat nog steeds in de top 3 wat betreft ervaren overlast bij

inwoners. D66 ziet graag dat er meer groen komt waar honden uitgelaten

kunnen worden en tegelijk dat er veel beter wordt gehandhaafd bij

overtreding.

Ruimte voor wonenRuimte voor wonenRuimte voor wonenRuimte voor wonen
Veenendaal is al volgebouwd en wij vinden de huidige bebouwing de

grens. Nieuwe bouwontwikkelingen zullen daarom binnen het bebouwde

gebied van Veenendaal moeten plaatsvinden. Nieuwbouw is wat ons

betreft multifunctioneel, levensloopbestendig en duurzaam. In de hele

regio zijn er veel leegstaande kantoren. Daar waar het kan zien wij graag

een herbestemming voor deze waarbij ze tot appartementen worden

getransformeerd.

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Geen verdereGeen verdereGeen verdereGeen verdere
groenaantastinggroenaantastinggroenaantastinggroenaantasting

• GroencompensatieGroencompensatieGroencompensatieGroencompensatie

• Milieu-& natuureducatieMilieu-& natuureducatieMilieu-& natuureducatieMilieu-& natuureducatie
voortzettenvoortzettenvoortzettenvoortzetten

• Groen in de wijken isGroen in de wijken isGroen in de wijken isGroen in de wijken is
van inwonersvan inwonersvan inwonersvan inwoners

• Energiezuinig enEnergiezuinig enEnergiezuinig enEnergiezuinig en
duurzaam Veenendaalduurzaam Veenendaalduurzaam Veenendaalduurzaam Veenendaal

• Aandacht voorAandacht voorAandacht voorAandacht voor
dierenwelzijndierenwelzijndierenwelzijndierenwelzijn

• Betere handhaving bijBetere handhaving bijBetere handhaving bijBetere handhaving bij
hondenpoepoverlasthondenpoepoverlasthondenpoepoverlasthondenpoepoverlast
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Multifunctioneel en levensloopbestendig
D66 pleit voor woningen met op de begane grond mogelijkheid voor

bedrijfsruimte. Door het werk aan huis te hebben kunnen werk en

opvoeding worden gecombineerd. D66 vindt dat in de ontwikkelingen van

de woningbouw rekening gehouden moet worden met de wens van

mensen van hogere leeftijd of met een handicap om zelfstandig te kunnen

wonen. Nieuwe woningen moeten volgens de principes van duurzaam

bouwen worden gerealiseerd, en zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn.

Jongeren en starters
Doorstroming op de woningmarkt in Veenendaal is belangrijk. In de

huidige kopersmarkt zijn de starters de sleutel tot meer doorstroming. Als

starters kunnen kopen, kunnen anderen verkopen. Wij zijn dan ook

voorstander van startersleningen. D66 vindt dat Veenendaal meer

jongeren zou moeten binden. Dit betekent voldoende woonruimte voor

jongeren. Wij zijn blij met het hergebruik van het CSV-gebouw aan de

Industrielaan en streven ernaar meer leegstaande gebouwen zo om te

vormen.

Maximaal 30% sociale woningbouw
D66 wil dat de gemeente duidelijke sturing geeft in de

bestemmingsplannen aan woningbouw qua grootte en prijsklasse om de

juiste verdeling te bewerkstelligen. Hoewel op dit moment vooral

goedkope woningen in trek zijn vindt D66 dat we in Veenendaal moeten

vasthouden aan maximaal 30% sociale woningbouw. Onze plaats heeft al

een behoorlijke aandeel aan goedkope woningen en nog meer in dit

segment bouwen komt onze plaats niet ten goede.

(Collectief) Particulier opdrachtgeverschap
D66 wil dat de gemeente meer inzet op (collectief) particulier

opdrachtgeverschap en zelfbouw. Dit kan in de vorm van nieuwbouw,

maar ook in de vorm van herontwikkeling. Het kan daarbij gaan om

scholen, kerken of kantoren. De gemeente stelt wat ons betreft

gemeentelijke gebouwen bij verkoop in eerste instantie voor particulier

opdrachtgeverschap beschikbaar. D66 is van mening dat mensen zich

dan meer betrokken voelen bij de straat, buurt of wijk waar zij wonen.

Bestemmingsplannen en regelgeving
Regelgeving met betrekking tot bouw en verbouw dient gering en effectief

te zijn. D66 is er voorstander van om de doorlooptijd van

verbouwingsaanvragen zo kort mogelijk te houden en snel helderheid te

geven aan de aanvrager. Belangrijke vraag moet altijd zijn of realisatie van

het verzoek hinder oplevert aan anderen.

Bestemmingsplannen moeten de burgers rechtszekerheid geven voor een

langere periode, in normale gevallen voor minimaal 10 jaar.

Planvernieuwing kan uitsluitend in nauwe samenwerking en in goed

overleg met alle betrokkenen.

Bij nieuwe plannen moet veel meer dan in het verleden rekening gehouden

worden met beeldbepalende gebouwen en structuren. D66 vindt dat deze

behouden moeten blijven. (zie ook paragraaf cultureel erfgoed bij

hoofdstuk Cultuur, Sport & Recreatie)

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Inbreiding en geenInbreiding en geenInbreiding en geenInbreiding en geen
uitbreidinguitbreidinguitbreidinguitbreiding

• Leegstand voorkomenLeegstand voorkomenLeegstand voorkomenLeegstand voorkomen
en objectenen objectenen objectenen objecten
hergebruikenhergebruikenhergebruikenhergebruiken

• Aandacht voor jongerenAandacht voor jongerenAandacht voor jongerenAandacht voor jongeren
en startersen startersen startersen starters

• LevensloopbestendigLevensloopbestendigLevensloopbestendigLevensloopbestendig
bouwenbouwenbouwenbouwen

• Meer particulierMeer particulierMeer particulierMeer particulier
opdrachtgeverschapopdrachtgeverschapopdrachtgeverschapopdrachtgeverschap

• Efficiënte behandelingEfficiënte behandelingEfficiënte behandelingEfficiënte behandeling
verbouwingsaanvragenverbouwingsaanvragenverbouwingsaanvragenverbouwingsaanvragen

• Rekening houden metRekening houden metRekening houden metRekening houden met
beeldbepalendebeeldbepalendebeeldbepalendebeeldbepalende
pandenpandenpandenpanden
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Hier kan een foto staanHier kan een foto staanHier kan een foto staanHier kan een foto staan
Afmeting: 271,6 mm x 184,6 mm

Marges: 127 mm rondom

Resolutie maximaal 150 dpi

Hoe?Hoe?Hoe?Hoe?
Invoegen afbeelding. Dubbelklik voor de

specificaties. Zet in ‘indeling’ de foto in de

achtergrond. Daarna kun je hem verschuiven

en groter of kleiner maken.
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Verkeer en vervoerVerkeer en vervoerVerkeer en vervoerVerkeer en vervoer
Mobiliteit staat voor vrijheid en is belangrijk voor mensen. Bereikbaarheid

van mensen en bedrijven is belangrijk voor de economie en voor het

sociaal verkeer. Maar verkeer is vaak ook vervuilend of gevaarlijk. Verkeer

en vervoer vragen dan ook om belangrijke afwegingen, waarbij D66 die

keuzes zal maken die Veenendaal bereikbaar en mobiel houden én

duurzaam, schoon en veilig zijn.

Goed bereikbaar VeenendaalGoed bereikbaar VeenendaalGoed bereikbaar VeenendaalGoed bereikbaar Veenendaal
D66 vindt dat bij alle planologische ontwikkelingen rekening gehouden

moet worden met de bereikbaarheid.

Een goede infrastructuur is van groot belang om onze plaats Veenendaal

zonder problemen van verschillende kanten te kunnen bereiken c.q. te

verlaten. Vooral de bereikbaarheid van het centrum is, voor zowel

inwoners als mensen uit de regio, belangrijk.

D66 is voorstander van het zoveel mogelijk gebruik laten maken van

rondwegen en grotere wegen van Veenendaal. Wij zijn er dus geen

voorstander om de eerder gedane knips in wegen – zonder dat het

huidige gebruik vs. het toekomstige gebruik voldoende onderzocht is –

teniet te doen.

Om woon- en werkverkeer en winkelend publiek uit de Betuwe zonder

verkeersproblemen naar Veenendaal te krijgen is een goede verbinding

met deze regio van belang. Om de verkeersproblemen bij de Rijnbrug op

te lossen is in eerste instantie gekozen voor een ‘tidal flow’ op de

Rijnbrug/Cuneraweg  (een 3e baan). Op termijn is volgens berekeningen

een extra ontsluiting nodig vanuit de Betuwe richting A12. Dit proces (er

zijn 3 mogelijke opties voor deze weg) zullen wij kritisch volgen, waarbij wij

met name zullen letten op de milieueffecten en de leefbaarheid aan deze

route. Wij pleiten voor gebruik van de Rondweg-Oost waar deze

oorspronkelijk voor bedoeld was, namelijk als wijkontsluitingsweg.

Verkeerslichten voor auto’s moeten zo worden afgestemd dat er zo veel

mogelijk een ‘groene golf’ ontstaat, bijvoorbeeld op de Rondweg-West.

Dit is goed voor de doorstroming, maar ook voor het milieu.

Betaalbaar parkerenBetaalbaar parkerenBetaalbaar parkerenBetaalbaar parkeren
Veenendaal heeft ruim voldoende parkeercapaciteit voor auto’s, zowel op

straat als in parkeergarages. De woongebieden rond het centrum moeten

geen parkeeroverlast ervaren. Er zijn mogelijkheden om via de tarieven te

sturen op een betere bezetting van onze huidige parkeerplaatsen. D66 wil

(meer) onderscheid in de tarieven voor de garages en de parkeerplaatsen

buiten, zodat bezoekers eerder zullen kiezen voor een parkeergarage.

D66 is voorstander van parkeertarieven die aan de hand van gebruiksduur

worden geheven. Wij zijn geen voorstander van “eerst betalen, dan

winkelen”.

D66 vindt dat de parkeergarages beter benut kunnen worden en denkt

hierbij aan afhaalpunten in de parkeergarages, de zogenaamde "pick up

points" van grootwinkelbedrijven.
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Veilig en energiezuinigVeilig en energiezuinigVeilig en energiezuinigVeilig en energiezuinig
D66 vindt dat scherp gecontroleerd moet worden op leefbaarheid langs

de toegangswegen, denk aan het meten van fijnstof en andere uitstoot en

het beperken van transporten  van gevaarlijke stoffen. Er zouden geen

woningen dicht langs rondwegen en doorgaande wegen moeten worden

gebouwd.

De verkeersveiligheid in de wijken moet door de gemeente gewaarborgd

worden, onder andere door meer 30-km zones, vooral in woonwijken. Een

goede handhaving van deze maatregel is een noodzaak. Daarbij kiest D66

voor een veilige inrichting, waarbij wat ons betreft alleen verkeersdrempels

worden gebruikt als het echt niet anders kan.

Ter stimulering van schoonrijden is D66 voorstander van meer

oplaadpunten voor elektrische auto's  (en scooters) en

waterstoftankstations. We moeten anticiperen op de snelle ontwikkelingen

op dit gebied. Ook het bedrijfsleven kan hierin een rol spelen.

D66 wil dat de gemeente experimenteert met ‘verwarmde wegen’. De

warmte van het zonlicht kan in de grond opgeslagen worden, om het

vervolgens op te pompen bij vorst. Bij aanleg van asfalt is dat duurder,

maar het asfalt gaat vervolgens wel vijf jaar langer mee en er wordt

bespaard op strooizout en strooiwagens. Uiteindelijk is dat beter voor de

weggebruiker, het milieu en voor de gemeentekas.

In Veenendaal staan veel verkeersborden. Soms té veel, zoals in het

kernwinkelgebied, wat ontsierend en verwarrend is. Wij willen dat alleen de

strikt noodzakelijke borden worden geplaatst en er intuïtievere oplossingen

worden gezocht. Denk aan de smiley bij snelheidscontroles, die juist goed

gedrag beloont.

De meest milieuvriendelijke manier van vervoer is lopen of fietsen. D66

vindt dat in Veenendaal de wandelaar, fietser en ‘schoon’ openbaar

vervoer voorrang moeten krijgen!

Schoon openbaar vervoerSchoon openbaar vervoerSchoon openbaar vervoerSchoon openbaar vervoer
Wij willen het (winkel)centrum autoluw maken en houden en openbaar

vervoer ruimte bieden dichtbij het centrum. Als plaats hebben we goede

regionale OV-aansluitingen met drie treinstations en bussen.  Station

Centrum ligt echter wel wat ver van het winkelcentrum af. D66 zou graag

op zaterdagen (en evt. koopzondagen) een milieuvriendelijk pendelbusje

naar het centrum zien rijden. Deze heeft dan een hogere frequentie dan de

reguliere bus en het pendelbusje kan dichter bij het centrum stoppen,

zodat bezoekers niet (lang) met hun inkopen hoeven te sjouwen.

D66 streeft naar een schoon openbaar vervoer, zoals bussen op

elektriciteit, waterstof of aardgas.

Ruimte voor de fietser en wandelaarRuimte voor de fietser en wandelaarRuimte voor de fietser en wandelaarRuimte voor de fietser en wandelaar
Als het kernwinkelgebied inwoners van Veenendaal wil blijven trekken zal

ook de voorziening voor fietsen in orde moeten zijn. Het centrum van

Veenendaal heeft nog te weinig plaatsen om je fiets dicht bij een winkel te

parkeren. Er zijn inmiddels enige overdekte en bewaakte stallingen

gekomen, maar deze zijn relatief ver van de winkels verwijderd. D66 is van
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mening dat de in het centrum gelegen mogelijkheden moeten worden

uitgebreid met fietsenstallingsplaatsen in de open lucht.

De veiligheid van wandelaars en fietsers in het verkeer vergt extra

aandacht. Dit zijn de meest kwetsbare deelnemers in het verkeer, zoals

bijvoorbeeld kinderen die op hun fiets naar school gaan. Fietsers moeten

als het aan D66 ligt zoveel mogelijk voorrang hebben op de rotondes en

oversteekpunten op diverse wegen.

D66 wil dat bij de ontwikkeling, aanleg en onderhoud van wegen in

Veenendaal structureel de inwoners en organisaties worden betrokken en

hun advies bij ontwikkelingen wordt meegewogen.

Verkeerslichten moeten zo worden afgesteld dat ook ouderen en mensen

die minder goed ter been zijn tijd hebben om over te steken. Ook voor

fietsers kan de afstelling op een aantal punten beter en consequenter

worden toegepast.

De verlichting op voet- en fietspaden moet goed zijn. De gemeente zal

steeds moeten kijken naar ontwikkeling op dit gebied om de

energiekosten en milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Denk

bijvoorbeeld aan led-verlichting. Verder zal de gemeente naar

mogelijkheden moeten kijken om niet afhankelijk te zijn van derden

(beheerder) zodat de vele testen wat betreft straatverlichting tot het

verleden kunnen gaan behoren.

Fietssnelwegen zijn een prima middel om eerder de fiets te nemen bij

redelijk te overbruggen afstanden (bijvoorbeeld naar Ede), maar ook hier

geldt dat fietsers dan wel zo veel mogelijk voorrang moeten krijgen. Dit is

nu niet altijd het geval (bijvoorbeeld kruising fietspad vanuit Dragonderpark

met Grote Beer).

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Het centrum goedHet centrum goedHet centrum goedHet centrum goed
bereikbaarbereikbaarbereikbaarbereikbaar

• Minimale overlast bijMinimale overlast bijMinimale overlast bijMinimale overlast bij
wegonderhoudwegonderhoudwegonderhoudwegonderhoud

• Meer 30-km zones inMeer 30-km zones inMeer 30-km zones inMeer 30-km zones in
de woonwijkende woonwijkende woonwijkende woonwijken

• Groene golf op deGroene golf op deGroene golf op deGroene golf op de
rondwegenrondwegenrondwegenrondwegen

• Creatief omgaan metCreatief omgaan metCreatief omgaan metCreatief omgaan met
ruimte parkeergaragesruimte parkeergaragesruimte parkeergaragesruimte parkeergarages

• Meer fietsenstallingenMeer fietsenstallingenMeer fietsenstallingenMeer fietsenstallingen
in en rond het centrumin en rond het centrumin en rond het centrumin en rond het centrum

• Meer elektrischeMeer elektrischeMeer elektrischeMeer elektrische
oplaadpuntenoplaadpuntenoplaadpuntenoplaadpunten

• Minder verkeersbordenMinder verkeersbordenMinder verkeersbordenMinder verkeersborden

• Schoon en beterSchoon en beterSchoon en beterSchoon en beter
openbaar vervoeropenbaar vervoeropenbaar vervoeropenbaar vervoer
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Veilig VeenendaalVeilig VeenendaalVeilig VeenendaalVeilig Veenendaal
D66 vindt het van groot belang dat er een veilige samenleving is. Doel van

het veiligheidsbeleid is het bevorderen van een gemeenschap met een

gezond en goed sociaal karakter. De overheid draagt hierbij de zorg voor

regelgeving, handhaving en toezicht waarbij de zaken als overlast,

verloedering en criminaliteit worden aangepakt. De overheid kan dit niet

alleen, ook de inwoners, bedrijven en bezoekers hebben hierin een rol.

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de veiligheid en zijn

redelijk goede resultaten geboekt. Betere regie en sturing van het

veiligheidsketen, aanpak van overlast zowel op groeps- als individueel

niveau en aanpak van veelvoorkomende criminaliteit blijven actueel. D66

wil wel meer aandacht voor preventie, het veiligheidsgevoel en aanpak van

minder zichtbare, maar zeer ingrijpende problemen zoals het huiselijk

geweld.

Preventie en repressie in balansPreventie en repressie in balansPreventie en repressie in balansPreventie en repressie in balans
'Voorkomen is beter dan genezen’: preventie staat in het veiligheidsbeleid

van D66 voorop. Maar helaas zijn preventieve maatregelen alleen niet altijd

genoeg. D66 vindt dat de regels die er zijn gehandhaafd moeten worden.

Ook overlast, intimidatie en ‘kleine criminaliteit’ mogen niet worden

gedoogd.

VeiligheidsgevoelVeiligheidsgevoelVeiligheidsgevoelVeiligheidsgevoel
D66 Veenendaal vindt dat de focus niet alleen gelegd moet worden op het

verbeteren van de objectieve criminaliteitscijfers, maar juist ook op de

subjectieve veiligheid. Oftewel het moet niet alleen veilig zijn in Veenendaal,

maar inwoners moeten ook het gevoel hebben dat het hier veilig is.

De gemeente kan hier door inrichting, verlichting en een schone omgeving

een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook kan de gemeente hierop

inspelen door juiste communicatie met de inwoners.

Aanpak (huiselijk) geweldAanpak (huiselijk) geweldAanpak (huiselijk) geweldAanpak (huiselijk) geweld
Huiselijk geweld behoeft volgens D66 een apart aandachtspunt in het

veiligheidsbeleid. D66 pleit voor een beleid dat het signaleren en monitoren

van huiselijk geweld verbetert en een integrale aanpak met alle betrokken

hulpverleningsinstanties stimuleert.

Hennepteelt regulerenHennepteelt regulerenHennepteelt regulerenHennepteelt reguleren
D66 vindt dat de bevoorrading van de coffeeshops gereguleerd moet

worden. Door de huidige gedoogconstructie is het wel toegestaan om in

de coffeeshops cannabis te verkopen, maar de teelt en inkoop daarvan

worden vervolgd. Hiermee staan de coffeeshophouders met één been in

de criminaliteit die vaak niet gering te noemen is. Met regulering wordt het

mogelijk om de volksgezondheid beter te beschermen (controle op

bestrijdingsmiddelen en THC-gehalte), kan de capaciteit van politie, justitie

en rechterlijke macht op echte criminaliteit worden ingezet en heeft de

overheid meer inkomsten. Bovendien nemen het brandrisico en de

overlast voor omwonenden af en wordt de schade door illegaal dumpen

van kweekafval en aftappen van stroom kleiner.
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Fysieke veiligheidFysieke veiligheidFysieke veiligheidFysieke veiligheid
De gemeente moet voortdurend de veiligheid op de wegen, wandel- en

fietspaden en de daarop aanwezige verlichting controleren en daar waar

nodig verbeteren om zo te helpen bij het vergroten van het

veiligheidsgevoel van de Veenendalers en hun gasten.

Bij nieuwbouwplannen dient er altijd goed te worden gekeken naar de

(on)veiligheid rondom een dergelijk project. Denk bijvoorbeeld aan donkere

hoeken, geluidsoverlast en onoverzichtelijke toegangswegen. D66 vindt

aandacht hiervoor onontbeerlijk: voorkomen is beter dan genezen.

Bedrijven welke gezondheidsrisicodragend zijn en bijvoorbeeld gevaarlijke

stoffen in opslag hebben dienen altijd bekend te zijn en te voldoen aan de

door de (lokale) overheid gestelde veiligheidseisen.

Regelgeving met betrekking tot veiligheid in de horeca, winkels en

openbare ruimten, zeker aangaande nooduitgangen, moet strikt worden

gehandhaafd. Hier kan en mag nooit sprake zijn van gedoogbeleid.

Hoogspanningskabels ondergrondsHoogspanningskabels ondergrondsHoogspanningskabels ondergrondsHoogspanningskabels ondergronds
De gemeente moet zich blijven inspannen voor het ondergronds brengen

van de (over woonwijken lopende) hoogspanningskabels. De financiering

hiervoor moet wat ons betreft grotendeels komen van de

netwerkbeheerder, het rijk en de provincie.

CameratoezichtCameratoezichtCameratoezichtCameratoezicht
D66 staat niet afwijzend tegenover cameratoezicht, daar waar dit gericht

toegepast kan worden. Met name in uitgaansgebieden blijkt

cameratoezicht preventief te werken en een belangrijk middel bij

opsporing.

Veiligheid is van ons allemaalVeiligheid is van ons allemaalVeiligheid is van ons allemaalVeiligheid is van ons allemaal
D66 ziet graag dat de inwoners, bedrijven en bezoekers worden

gestimuleerd om veiligheid te vergroten. Op dit gebied zijn diverse

projecten gaande zoals inzet social media door wijkagenten, burgernet,

project Waaks e.d.

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Niet gedogen als hetNiet gedogen als hetNiet gedogen als hetNiet gedogen als het
gaat om regelgevinggaat om regelgevinggaat om regelgevinggaat om regelgeving
omtrent veiligheidomtrent veiligheidomtrent veiligheidomtrent veiligheid

• Preventie waar kan,Preventie waar kan,Preventie waar kan,Preventie waar kan,
repressie waar moetrepressie waar moetrepressie waar moetrepressie waar moet

• VeiligheidsgevoelVeiligheidsgevoelVeiligheidsgevoelVeiligheidsgevoel
vergrotenvergrotenvergrotenvergroten

• Aanpak huiselijk geweldAanpak huiselijk geweldAanpak huiselijk geweldAanpak huiselijk geweld

• Hennepteelt regulerenHennepteelt regulerenHennepteelt regulerenHennepteelt reguleren

• Aandacht voorAandacht voorAandacht voorAandacht voor
veiligheid bijveiligheid bijveiligheid bijveiligheid bij
nieuwbouwplannennieuwbouwplannennieuwbouwplannennieuwbouwplannen

• HoogspanningskabelsHoogspanningskabelsHoogspanningskabelsHoogspanningskabels
onder de grondonder de grondonder de grondonder de grond

• Cameratoezicht waarCameratoezicht waarCameratoezicht waarCameratoezicht waar
effectiefeffectiefeffectiefeffectief

• Stimuleer burgers omStimuleer burgers omStimuleer burgers omStimuleer burgers om
mee te doen (burgernet,mee te doen (burgernet,mee te doen (burgernet,mee te doen (burgernet,
waaks e.d.)waaks e.d.)waaks e.d.)waaks e.d.)
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Economie en werkEconomie en werkEconomie en werkEconomie en werk
Veenendaal is een plaats van aanpakken en ondernemen. Als plaats

hebben we een duidelijk profiel van regionale winkelstad en de

economische dynamiek is groot. Als gemeente staan we wel voor een

aantal uitdagingen. De crisis, het toenemende aantal internetverkopen en

de beschikbaarheid van goedkopere arbeidskrachten elders dwingt ons

om als gemeente nog meer prioriteit te geven aan de economische

ontwikkeling.

D66 kiest hierbij voor economisch beleid gericht op verder versterken van

Veenendaal als regionale winkelstad, maar ook voor ons minder

afhankelijk hiervan maken. De crisis biedt een goed moment om

prioriteiten te verleggen. Dit is het moment om aan de slag te gaan met

nieuwe ambities. De structurele versterking komt wat D66 betreft van

ondernemers die investeren in kennis, innovatie en duurzaamheid.

D66 wil graag dat de gemeente ‘Weconomy’ ruime geeft en deze

stimuleert. Dit is de economie van mensen onderling, van zzp’ers,

coöperaties en kleine communities. Het is een netwerkeconomie waar het

niet om het bezit draait, maar om toegang. Ook in Veenendaal zien we

steeds meer initiatieven waarbij de mensen, buurten en/of bedrijven

verbinding maken.

Ondernemingsvriendelijke gemeenteOndernemingsvriendelijke gemeenteOndernemingsvriendelijke gemeenteOndernemingsvriendelijke gemeente
Veenendaal is gezien haar ligging een aantrekkelijke plaats voor bedrijven

om zich te vestigen. Om het economisch belang van onze plaats verder te

ontwikkelen en de werkgelegenheid te stimuleren is het nodig om

bedrijven meer ruimte te geven. Enerzijds gaat het hier om meer vrijheid

voor ondernemers, maar anderzijds ook om de klantvriendelijkheid van

onze gemeente. De ondernemers moeten zich in Veenendaal echt welkom

voelen, het gevoel hebben dat in Veenendaal alles en snel kan.

Minder regels, soepelere regels, minder tegenstrijdige regels en sneller

handelen van de gemeente dragen bij aan het verbeteren van het

ondernemingsklimaat. Het gemeentelijke apparaat moet geen barrières

opwerpen, maar vooral in oplossingen denken. De overheid creëert

immers geen broodnodige banen, dat doen bedrijven.

Om bestaande bedrijven te behouden en nieuwe aan te trekken zal de

gemeente een actief acquisitiebeleid moeten voeren en de verhuis- en

uitbreidingsplannen van zittende ondernemers monitoren en daarop

inspelen.

Veenendaal WinkelstadVeenendaal WinkelstadVeenendaal WinkelstadVeenendaal Winkelstad
Om het winkelcentrum florerend te houden is het aantrekken van publiek

van belang. Het publiek komt niet meer alleen voor winkels, het aanbod

van cultuur, evenementen en horeca en inspelen op nieuwe

ontwikkelingen zoals internet en social media zijn eveneens bepalend voor

het behoud van de regionale winkelstad. Daarbij speelt ook het parkeren

tegen een passend tarief met betaling achteraf en voldoende

mogelijkheden om de fietsen te stallen een rol.
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D66 geeft graag de ondernemers de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze

met hun bedrijfsvoering omgaan. De sluitingstijden in het algemene

plaatselijke verordening zijn ons het doorn in het oog. D66 vindt dat het

mogelijk moet zijn dat winkels (en horeca) open zijn op het moment dat

klanten en winkeliers daar behoefte aan hebben.

Veenendaal in Food ValleyVeenendaal in Food ValleyVeenendaal in Food ValleyVeenendaal in Food Valley
Food Valley is een internationaal sterk merk waar onze ondernemers en

inwoners van kunnen profiteren. D66 Veenendaal was voor het principe

van de regionale samenwerking binnen de Food Valley, maar is gaande

weg steeds kritischer geworden. Door de logge organisatie en gebrek aan

zichtbaarheid leeft het nauwelijks onder de bevolking. De verdere

ontwikkeling moet wat D66 betreft meer focus hebben en tastbaar worden

voor de inwoners en ondernemers. De agenda van Food Valley moet

beperkt worden tot economische ontwikkeling, kennis en mobiliteit. De

werkgelegenheid in de regio, betekent ook banen voor Veenendalers.

Daarnaast willen wij dat Food Valley ook voor de inwoners en bezoekers

zichtbaar wordt door ontwikkeling van “Made in Food Valley”

streekproducten en concepten die door ondernemers in de regio

aangeboden worden.

Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal ICT-stadICT-stadICT-stadICT-stad
Naast detailhandel is technologie en dan met name op informatie- en

communicatiegebied een belangrijke sector in Veenendaal. D66 wil dat de

gemeente de verdere ontwikkeling en profilering van deze sector voortzet

en de ruimte geeft. Dit moet tot uiting komen in de promotie, acquisitie en

onderwijs en kennisontwikkeling in Veenendaal.

BedrijventerreinenBedrijventerreinenBedrijventerreinenBedrijventerreinen
Voortdurende aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van

bedrijventerreinen is nodig. Een economische groei van Veenendaalse

bedrijven vergt dat we behoedzaam omgaan met omgeving en milieu.

Om leegstand aan te pakken en verpaupering van oudere

bedrijventerreinen te voorkomen zal de gemeente in samenwerking met

alle betrokkenen een actief transformatiebeleid voor bedrijfsgebouwen

moeten voeren. D66 wil dat de gemeente onderzoekt in hoeverre de

subsidies vanuit het provinciaal, Rijks- of Europees niveau verkregen

kunnen worden voor herstructurering van verouderde terreinen.

Meerdere ZZP’ers en MKB-bedrijven kunnen worden gehuisvest in

(leegstaande) bedrijfsverzamelgebouwen zodat efficiënt grond- en

energiegebruik mogelijk is. Bij komst van bedrijven naar Veenendaal zal bij

leegstand altijd moeten worden gekeken naar het hergebruiken van

bestaande panden en ruimtes voordat nieuwbouw aan de orde is.

OndernemersfondsOndernemersfondsOndernemersfondsOndernemersfonds
D66 juicht het ondernemersfonds toe. In de afgelopen jaren heeft de

stichting een enorme bijdrage geleverd in de economische ontwikkeling

van Veenendaal. De financiering van dit fonds middels reclamebelasting is

wel steeds een onderwerp van discussie. D66 vindt dat de gemeente

hierin alleen een rol mag vervullen als er voldoende draagvlak onder de

ondernemers zelf is.

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• VeenendaalseVeenendaalseVeenendaalseVeenendaalse
economie versterkeneconomie versterkeneconomie versterkeneconomie versterken

• Weconomie stimulerenWeconomie stimulerenWeconomie stimulerenWeconomie stimuleren

• Vrijheid voorVrijheid voorVrijheid voorVrijheid voor
ondernemers (bijv.ondernemers (bijv.ondernemers (bijv.ondernemers (bijv.
koopzondag toestaan)koopzondag toestaan)koopzondag toestaan)koopzondag toestaan)

• Gemeente die denkt inGemeente die denkt inGemeente die denkt inGemeente die denkt in
oplossingen vooroplossingen vooroplossingen vooroplossingen voor
ondernemersondernemersondernemersondernemers

• Bruisend VeenendaalBruisend VeenendaalBruisend VeenendaalBruisend Veenendaal
om winkelfunctie teom winkelfunctie teom winkelfunctie teom winkelfunctie te
behoudenbehoudenbehoudenbehouden

• Economische focus inEconomische focus inEconomische focus inEconomische focus in
Food ValleyFood ValleyFood ValleyFood Valley

• “Made in Food Valley”“Made in Food Valley”“Made in Food Valley”“Made in Food Valley”

• Meer Meer Meer Meer ICT-ondernemersICT-ondernemersICT-ondernemersICT-ondernemers
aantrekkenaantrekkenaantrekkenaantrekken

• Leegstand aanpakkenLeegstand aanpakkenLeegstand aanpakkenLeegstand aanpakken

• OndernemersfondsOndernemersfondsOndernemersfondsOndernemersfonds
voortzettenvoortzettenvoortzettenvoortzetten
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Werk en InkomenWerk en InkomenWerk en InkomenWerk en Inkomen
We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en

economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor

mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke

verantwoordelijkheid.

D66 vindt dat iedereen moet meedoen voor zo ver dat kan. Wij willen de

tweedeling tussen mensen die genoodzaakt zijn langs de kant staan en

mensen die meedoen verkleinen. Mensen die langs de kant staan, hebben

nu te weinig kans op een baan en daarom zet D66 vooral in op het

stimuleren van werkgelegenheid en betere aansluiting van mensen zonder

baan op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een goede samenwerking met

bedrijfsleven, onderwijs, UWV, sociale werkvoorziening en andere

netwerkpartners onontbeerlijk. Ook hier geldt dat dit in regionaal verband

aangepakt moet worden.

Actief mensen aan een baan helpen
In ons beleid gaat werk boven inkomen. Arbeid moet lonen. De gemeente

moet wat ons betreft een goede verbinding leggen tussen het economisch

beleid en reïntegratie van mensen naar baan. In de afgelopen jaren is er

veel geld uitgegeven aan reïntegratiebedrijven en gesubsidieerde banen

die niet tot de beoogde uitstroom hebben geleid. D66 vindt dat deze inzet

alleen kan als het ook duurzaam tot gewenste resultaten leidt. De

gemeente moet zelf veel dichter op de begeleiding van mensen naar een

baan zitten. Het kan ook niet anders: Veenendaal raakt door de

rijksbezuinigingen ongeveer de helft van het reïntegratiebudget kwijt. De

middelen die we nog krijgen moeten worden ingezet om  de

arbeidskansen van mensen te vergroten.

Samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs
Wij vinden dat zelfstandig ondernemerschap en samenwerking tussen

gemeenten, bedrijven en onderwijs voor leerwerkplekken en stages meer

moeten worden gestimuleerd. Bij aanbestedingen moet waar mogelijk

‘social return’ (het aannemen van Veenendaalse werkzoekenden) in het

programma van eisen worden opgenomen. Hierbij verdient de

jeugdwerkloosheid een bijzondere aandacht.

Vrijwilligerswerk
Wij vinden het redelijk om van mensen die een uitkering krijgen te

verlangen iets terug te doen voor de gemeenschap. Dit kan in de vorm van

vrijwilligerswerk, waarbij er op gelet moet worden dat dit de reguliere

banen niet gaat verdringen.

(Jong)gehandicapten
De jonggehandicapten (Wajong) met arbeidsmogelijkheden stromen in de

Participatiewet in. Werkgevers stellen zich vanaf 2014 garant voor een

toenemend aantal extra banen voor mensen met een beperking. De

gemeente moet hier een actieve houding nemen om deze mensen binnen

hun mogelijkheden aan het werk te helpen. Daarbij moet ook de gemeente

zelf een voorbeeldfunctie vervullen.

Inburgering en nieuwkomers
Veenendaal heeft ook te maken met nieuwkomers uit andere landen. Het

is van belang dat deze mensen de Nederlandse taal leren en actief
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deelnemen aan de maatschappij. De nieuwkomers uit de Europese Unie

zijn  wettelijk gezien niet inburgeringsplichtig, maar er is wel een

maatschappelijke noodzaak dat ook deze groep participeert in de

Veenendaalse samenleving. De gemeente dient de voorzieningen die er

bestaan voor de inburgeringsplichtigen ook aan te bieden aan de

nieuwkomers uit de Europese Unie.

Schuldhulpverlening
De gemeenten zijn sinds 2012 verantwoordelijk voor schuldhulpverlening.

Ook in deze vindt D66 dat preventie beter is dan het zo ver laten komen.

In dat kader zijn de voorlichting en educatie belangrijk. Daar waar het toch

zo ver komt is het belangrijk dat mensen een helpende hand krijgen. Dit

betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor de schulden naar de

gemeente overgaat. De persoon zelf blijft altijd verantwoordelijk en zal mee

moeten werken om eigen problemen op te lossen. Het gaat hierbij vaak

niet alleen om de schuldenproblematiek zelf, maar ook om de problemen

in de sfeer van gezondheid, verslavingen e.d. De gemeente moet daarom

integrale ondersteuning bieden voor een blijvend resultaat. Deze

ondersteuning wordt door de verschillende (deskundige) netwerkpartners

geleverd. ZZP’ers in financiële nood verdienen dezelfde hulp als elke

andere inwoner met schuldproblematiek.

Vasthouden aan minimabeleid
Mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen hebben het

niet makkelijk, zeker als in een gezin ook opgroeiende kinderen aanwezig

zijn. Geld voor sport, recreatie en culturele activiteiten is er niet en de extra

activiteiten op school en de vereniging kosten meer dan men kan missen.

De gemeente Veenendaal heeft een vrij goed minimabeleid waarbij ook

deze mensen deel kunnen nemen aan de samenleving en de kans krijgen

zich te ontwikkelen. Er zijn diverse regelingen zoals Geld-terug-regeling

(extra), Regeling voor 65plussers, Regeling voor chronisch zieken en

gehandicapten, computerregeling en de collectieve aanvullende

ziektekostenverzekering. D66 vindt dat we aan deze regelingen niet

moeten tornen. Wel moet de gemeente oppassen dat er door de nodige

regelingen geen sprake is van armoedeval.

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Inzetten opInzetten opInzetten opInzetten op
werkgelegenheidwerkgelegenheidwerkgelegenheidwerkgelegenheid

• Mensen actief naarMensen actief naarMensen actief naarMensen actief naar
werk helpenwerk helpenwerk helpenwerk helpen

• Inzet derden alleen bijInzet derden alleen bijInzet derden alleen bijInzet derden alleen bij
duurzame uitstroom uitduurzame uitstroom uitduurzame uitstroom uitduurzame uitstroom uit
de uitkeringde uitkeringde uitkeringde uitkering

• Prestatie voor uitkeringPrestatie voor uitkeringPrestatie voor uitkeringPrestatie voor uitkering
verlangen binnen deverlangen binnen deverlangen binnen deverlangen binnen de
mogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkhedenmogelijkheden

• VrijwilligerswerkVrijwilligerswerkVrijwilligerswerkVrijwilligerswerk
stimulerenstimulerenstimulerenstimuleren

• (Jong)gehandicapten(Jong)gehandicapten(Jong)gehandicapten(Jong)gehandicapten
aan baan binnen hunaan baan binnen hunaan baan binnen hunaan baan binnen hun
mogelijkheden helpenmogelijkheden helpenmogelijkheden helpenmogelijkheden helpen

• Taalcursussen waarTaalcursussen waarTaalcursussen waarTaalcursussen waar
nodignodignodignodig

• SchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverlening
ook voor ook voor ook voor ook voor ZZP-ersZZP-ersZZP-ersZZP-ers

• MinimaregelingenMinimaregelingenMinimaregelingenMinimaregelingen
voortzettenvoortzettenvoortzettenvoortzetten
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OnderwijsOnderwijsOnderwijsOnderwijs
Onderwijs is een van de belangrijkste bouwstenen van de samenleving.

Mensen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. D66 vindt het

belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om het beste uit zichzelf te

halen. Onderwijs betekent voor ons een leven lang leren. Het is de sleutel

tot succes en persoonlijke groei. Onderwijs is een investering in de kennis

en toekomst van mensen, en daardoor ook een investering in Veenendaal.

Kwaliteit van scholenKwaliteit van scholenKwaliteit van scholenKwaliteit van scholen
Veenendaal is een jonge leefstad waar kinderen het beste onderwijs

verdienen. D66 ziet graag dat verschillende schoolbesturen kwaliteit

voorop stellen en zich ook gezamenlijk hiervoor verantwoordelijk voelen.

Als blijkt dat een school het predikaat zwak of zeer zwak krijgt moet de

gemeente pro-actief in gesprek gaan met het desbetreffende

schoolbestuur. De gemeente kan al dan niet samen met andere scholen

mogelijke verbetertrajecten ondersteunen en daarnaast de ouders actief

inzicht verschaffen in kwaliteit en verbeteringen.

D66 vindt dat docenten meer waardering verdienen. Wij willen dat we in

Veenendaal ieder jaar een leraar van het jaar kiezen.

Invloed ouders en kinderen op schoolInvloed ouders en kinderen op schoolInvloed ouders en kinderen op schoolInvloed ouders en kinderen op school
D66 vindt de ouderparticipatie op scholen vanzelfsprekend en wil dat de

gemeente deze bevordert. De kinderen zouden meer te zeggen moeten

hebben over de inrichting van schoolpleinen en speelplekken in hun buurt.

Alles-in-één-scholenAlles-in-één-scholenAlles-in-één-scholenAlles-in-één-scholen
D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen naar

'alles-in-één-scholen' of integrale kindcentra. Kinderopvang, voorschoolse

educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur en de school worden

samengevoegd. Het rijkere aanbod komt ten goede aan alle kinderen,

taalachterstanden worden tegengegaan en deze werkwijze zorgt voor

gelijkere kansen. D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt bij het tot

stand komen van deze centra.

Voor- en vroegschoolse educatieVoor- en vroegschoolse educatieVoor- en vroegschoolse educatieVoor- en vroegschoolse educatie
Voor- en vroegschoolse educatie is bedoeld voor jonge kinderen die

onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het

basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken. D66

blijft er voor waken dat de gemeente deze wettelijke taak ondanks de

bezuiniging blijft faciliteren. Dit kan in door ons gewenste “Alles-in1-

scholen” en voor zo ver deze nog niet actief zijn, zal de gemeente dit bij

reguliere scholen moeten aanbieden.

Stages en leerwerkplekkenStages en leerwerkplekkenStages en leerwerkplekkenStages en leerwerkplekken
De gemeente moet zo veel mogelijk faciliteren en bemiddelen met

betrekking tot het aanbieden van leerplaatsen/stages aan leerplichtige

jongeren door het Veense bedrijfsleven en organisaties en instellingen.

Ook zien we graag dat de scholieren van het middelbaar onderwijs aan

sociaal maatschappelijke stages deelnemen.



28

(Hoger)beroepsonderwijs dichtbij(Hoger)beroepsonderwijs dichtbij(Hoger)beroepsonderwijs dichtbij(Hoger)beroepsonderwijs dichtbij
De gemeente moet zich van D66 blijven inspannen om een dependance

hoger beroepsonderwijs (bijv. ICT-gebied) naar Veenendaal te halen.

Vrije schoolkeuzeVrije schoolkeuzeVrije schoolkeuzeVrije schoolkeuze
Ouders baseren hun schoolkeuze steeds minder op het predikaat

‘openbaar’ of ‘bijzonder’, maar juist op kwaliteit, pedagogische aanpak,

fysieke afstand en sfeer van een school. Daarom staat voor D66 ‘school’

centraal, niet of ze ‘openbaar’ of ‘bijzonder’ is. Wij zijn dan ook

voorstander van acceptatieplicht voor scholen zodat de ouders maximale

keuzevrijheid hebben. Objectieve informatie over alle mogelijke scholen

moet gemakkelijk te verkrijgen zijn (via het CJG, website en/of gemeente)

zodat ouders goed kunnen vergelijken en een goede afweging kunnen

maken bij de uiteindelijke keuze van een school voor hun kind(eren).

De gemeente moet duidelijk inzicht in de behoefte en ontwikkeling van

wijken hebben, zodat er op de juiste locaties scholen kunnen worden

gebouwd c.q. gehuisvest. Ook na gebruik van de school dient deze een

functie te vervullen in de wijk.

Behoud openbaar basisonderwijsBehoud openbaar basisonderwijsBehoud openbaar basisonderwijsBehoud openbaar basisonderwijs
We zien dat het openbaar basisonderwijs in Veenendaal te maken heeft

met teruglopende leerlingenaantallen. D66 vindt dat de gemeente hiervoor

te weinig oog heeft ondanks haar wettelijke verantwoordelijkheid in deze.

Door het bestuur uit te besteden in een groot samenwerkingsverband is er

een behoorlijke afstand gecreëerd. Wij willen dat de gemeente de regie op

openbaar basisonderwijs terugpakt en in samenwerking met

onderwijsinstellingen in Veenendaal naar een goede oplossing zoekt.

Ouders moeten ook de keuze voor een openbare basisschool dichtbij

behouden.

Voorkomen schoolverzuim en -uitvalVoorkomen schoolverzuim en -uitvalVoorkomen schoolverzuim en -uitvalVoorkomen schoolverzuim en -uitval
D66 wil voortijdig schoolverlaten voorkomen. D66 vindt dat het bestrijden

van verzuim een belangrijke preventieve stap moet zijn. De gemeente kan

bijvoorbeeld overgaan tot het zelf bijhouden van de

schoolverzuimadministratie en het uitdelen van boetes, in plaats van dit

over te laten aan de (vaak iets tragere) Onderwijsinspectie.

De gemeente neemt wat D66 betreft een actieve rol in het voorkomen van

uitval door met scholen afspraken te maken over bijscholing en

schakelklassen. Daarbij vindt wat D66 betreft samenwerking plaats met

andere scholen, zodat zo veel mogelijk leerlingen tegen zo min mogelijk

kosten hiervan profiteren.

Passend onderwijsPassend onderwijsPassend onderwijsPassend onderwijs
D66 wil een rol voor jeugdzorg bij de ontwikkeling van passend onderwijs.

De gemeente moet hierin een initiërende en sturende rol in spelen.

Daarnaast moet de gemeente wat ons betreft de basisscholen helpen met

het op orde brengen van de schoolgebouwen voor de invoering van

passend onderwijs. De scholen hebben vanaf augustus 2014 nog meer

ruimte nodig voor rustige plekken terwijl daar vaak helemaal geen ruimte

voor is.

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Beste scholen inBeste scholen inBeste scholen inBeste scholen in
VeenendaalVeenendaalVeenendaalVeenendaal

• Leraar van het jaarLeraar van het jaarLeraar van het jaarLeraar van het jaar
verkiezingverkiezingverkiezingverkiezing

• Meer invloed voorMeer invloed voorMeer invloed voorMeer invloed voor
ouders en kinderenouders en kinderenouders en kinderenouders en kinderen

• Alles-in1-scholenAlles-in1-scholenAlles-in1-scholenAlles-in1-scholen

• Vroeg- en voorschoolseVroeg- en voorschoolseVroeg- en voorschoolseVroeg- en voorschoolse
educatie op scholeneducatie op scholeneducatie op scholeneducatie op scholen

• Bemiddeling stages enBemiddeling stages enBemiddeling stages enBemiddeling stages en
leerwerkplekkenleerwerkplekkenleerwerkplekkenleerwerkplekken

• Vrije schoolkeuze voorVrije schoolkeuze voorVrije schoolkeuze voorVrije schoolkeuze voor
oudersoudersoudersouders

• Betere regie opBetere regie opBetere regie opBetere regie op
openbaar onderwijsopenbaar onderwijsopenbaar onderwijsopenbaar onderwijs

• HBO dependance opHBO dependance opHBO dependance opHBO dependance op
ICT-gebiedICT-gebiedICT-gebiedICT-gebied

• VoorkomenVoorkomenVoorkomenVoorkomen
schoolverzuim en –schoolverzuim en –schoolverzuim en –schoolverzuim en –
uitvaluitvaluitvaluitval

• Passende scholen voorPassende scholen voorPassende scholen voorPassende scholen voor
passend onderwijspassend onderwijspassend onderwijspassend onderwijs
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Cultuur, sport &Cultuur, sport &Cultuur, sport &Cultuur, sport &
recreatierecreatierecreatierecreatie
Zonder cultuur valt er niet te leven omdat cultuur maakt dat iemand zich

ergens thuis kan voelen. Cultuur laat mensen anders naar elkaar kijken en

leert mensen elkaar te waarderen. Muziek, toneel, dans en beeldende

kunsten zijn belangrijk. Zij creëren de mogelijkheid om inzicht in

verschillende culturen te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn de steeds

volwassener wordende Kunstroute, maar ook de Lampegietersweek en

diverse tentoonstellingen van (amateur)kunstenaars en fotografen. Cultuur

heeft daarnaast ook economische waarde. Een bloeiend cultureel leven is

een reden om ergens te willen wonen en maakt een plaats op die manier

aantrekkelijk voor talenten en bedrijven.

In Veenendaal is cultuur een traditioneel ondergeschoven kindje geweest.

In de laatste decennium zijn er wel steeds meer initiatieven op dit gebied.

Aangezien de culturele activiteiten ook onlosmakelijk verbonden zijn met

Veenendaal Winkelstad vindt D66 dat de gemeente de regiefunctie op dit

gebied op zich moet nemen door een duidelijk cultuurbeleid. Cultureel

ondernemerschap moet worden gestimuleerd en de afstemming van de

diverse culturele activiteiten in Veenendaal (van professioneel tot en met

amateur) is nodig. De coördinerende rol kan worden ingevuld door een

onafhankelijk orgaan.

De kwaliteit en kwantiteit van de culturele voorzieningen in Veenendaal kan

nog verbeterd worden door bijvoorbeeld maandelijks een open atelierroute

of ‘cultureel rondje’ te organiseren (zoals bijvoorbeeld in Wijk bij

Duurstede). De gemeente moet zich inspannen kunst voor een breed

publiek toegankelijk te maken. Eigen initiatief vanuit de burgers is hier

uiteraard van harte welkom.

Evenementen
Initiatieven voor het organiseren van evenementen in Veenendaal zijn wat

D66 betreft van harte welkom! Voor een bruisende stad is het nodig dat er

‘veel te doen is’ zowel in het centrum als elders in Veenendaal.

Evenementen kunnen wat ons betreft op elke dag van de week worden

georganiseerd, dus ook op zondag.

Het Jazz-Blues festival, Klassiek aan de Grift en de organisatie van (andere

grote) (pop)concerten moet door middel van faciliteiten en diensten

worden ondersteund. Wel zal er altijd aandacht dienen te zijn voor

mogelijke (geluids-)overlast voor omwonenden/overige inwoners van

Veenendaal.

Veenendaal kent ook een aantal sportevenementen. D66 wil graag dat de

wielerklassieker Veenendaal-Veenendaal weer zo gaat heten i.p.v. “Dutch

Food Valley Classic”.

Wij zijn voorstander van vrije openingstijden van de horeca in Veenendaal.

Wij juichen de pilot ‘vrije sluitingstijden’ die op dit moment loopt dan ook

van harte toe.
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Cultuurfonds
D66 juicht cultureel ondernemerschap toe. Wij willen een cultuurfonds

oprichten waarmee nieuwe initiatieven in de vorm van een lening

ondersteund kunnen worden. De gemeente kan dan de startende

cultuurondernemers helpen zonder subsidies te verlenen.

Behoud cultureel erfgoed
D66 is van mening dat een visie op het gebied van cultureel erfgoed op

zijn plaats zou zijn in Veenendaal. Deze visie biedt dan een handvat bij

keuzes en afwegingen bij (ruimtelijke) ontwikkelingen. Met de MoMo-wet

(Modernisering Monumentenzorg) gaat het om het monument en/in zijn

omgeving. Naast gebouwen en hun omgeving gaat het ook over historisch

groen, structuren en andere karakteristieken. Denk aan de Davidsstraat,

de Kerkewijk als geheel, maar ook de kleine steegjes en ruimtes tussen

winkelpanden in de Hoofdstraat.

Panden die bepalend zijn voor de beeldkwaliteit van de straten moeten

behouden worden. Karakteristieke gebouwen en panden – ook al staan

deze niet op een gemeentelijke monumentenlijst – hebben een

meerwaarde voor het gezicht en de uitstraling van Veenendaal en de

beleving van de inwoners.

De gemeente dient zich wat D66 betreft in te spannen tot het behoud van

zoveel mogelijk (Industrieel) Erfgoed in Veenendaal. Denk aan de

Ritmeesterfabriek en de karakteristieke panden die hier onderdeel van

uitmaakten. Ook oudere bedrijfspanden zoals op de Eenvoudlaan en

Verlaat, maar ook het kerkje Eben Haezer in een particuliere achtertuin aan

de Zandstraat. De monumentenlijst moet –voor zover dit nog haalbaar is-

uitgebreid worden, maar minimaal in stand worden gehouden. Geef kunst,

cultuur en erfgoed de ruimte!

Uit diverse onderzoeken blijkt dat binnensteden en centra met veel

monumenten, cultuur en horeca een toekomst hebben. Cultuur en erfgoed

zijn dus ook economisch interessant!

Sport en recreatieSport en recreatieSport en recreatieSport en recreatie
Sport, spel en recreatie zijn belangrijk voor een gezonde samenleving. De

jeugd moet de kans krijgen om op te groeien in een omgeving waar sport

een vanzelfsprekendheid is.

Sportfaciliteiten in de nabije omgeving (dus niet alleen aan de rand van

Veenendaal) maken sport toegankelijk voor met name de jeugd. Voor

recreatie in de eigen buurt zijn parken en groene ruimten van groot belang.

Kinderen dienen al vroeg de ruimte te krijgen voor spel en beweging. D66

is dan ook voorstander van veilige speelplekken in woonbuurten. Iedereen

moet kunnen sporten, ook mensen die van een minimuminkomen  moeten

rondkomen.

Wij pleiten als D66 voor een volwaardige sportadviesraad, zodat het

college daadwerkelijk onafhankelijk geadviseerd wordt op het gebied van

sport en bewegen en dit advies ook een officiële status heeft (in

tegenstelling tot de huidige klankbordgroep).

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Bruisend cultureelBruisend cultureelBruisend cultureelBruisend cultureel
VeenendaalVeenendaalVeenendaalVeenendaal

• Betere regie op cultuurBetere regie op cultuurBetere regie op cultuurBetere regie op cultuur

• Cultuur enCultuur enCultuur enCultuur en
evenementen ook opevenementen ook opevenementen ook opevenementen ook op
zondagzondagzondagzondag

• Stimuleren cultureelStimuleren cultureelStimuleren cultureelStimuleren cultureel
ondernemerschap doorondernemerschap doorondernemerschap doorondernemerschap door
bijv. cultuurfonds in tebijv. cultuurfonds in tebijv. cultuurfonds in tebijv. cultuurfonds in te
stellenstellenstellenstellen

• Behoud cultureelBehoud cultureelBehoud cultureelBehoud cultureel
erfgoederfgoederfgoederfgoed

• VolwaardigeVolwaardigeVolwaardigeVolwaardige
sportadviesraadsportadviesraadsportadviesraadsportadviesraad

• Sportfaciliteiten voorSportfaciliteiten voorSportfaciliteiten voorSportfaciliteiten voor
iedereeniedereeniedereeniedereen

• Sport en recreatieSport en recreatieSport en recreatieSport en recreatie
dichtbijdichtbijdichtbijdichtbij

• Ruimere openingstijdenRuimere openingstijdenRuimere openingstijdenRuimere openingstijden
zwembadzwembadzwembadzwembad
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Voor recreatie in de omgeving zijn inwoners voor een groot deel van

voorzieningen buiten Veenendaal afhankelijk. Denk bijvoorbeeld aan de

bossen van Prattenburg en aan Kwintelooyen. Wij vinden het als D66 dan

ook redelijk om hier als Veenendaal aan de voorzieningen mee te betalen

via een recreatieschap.

Het zwembad van Veenendaal zou wat ons betreft ruime(re)

openingstijden moeten hanteren.

De subsidie op het schoolzwemmen is met ingang van 2014 afgeschaft.

D66 heeft voor de leerlingen van de Oranjeschelp een uitzondering

gemaakt. Het zwemdiploma is voor een groot aantal kinderen het enige

diploma wat ze zullen halen en behalve dat men uiteraard zwemmen leert

vinden wij het juist voor deze kwetsbare leerlingen op zijn plaats om een

uitzondering te maken.
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Zorg en WelzijnZorg en WelzijnZorg en WelzijnZorg en Welzijn
In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdzorg,  de

WMO en dat gedeelte van de AWBZ dat niet is overgeheveld naar de

WMO. In de het verleden was de rijksoverheid of de provincie hier

verantwoordelijk voor, ook financieel.

Het rijk vindt het belangrijk dat zorg en welzijn dicht bij de burger worden

georganiseerd. Een bijkomend voordeel is volgens de regering dat de zorg

ook goedkoper kan worden uitgevoerd. Hierop wordt dus al een

voorschot genomen door de gemeentes alvast te korten op de gelden die

voorheen aan zorg, jeugdzorg, WMO en AWBZ werden uitgegeven. Op

het moment van het schrijven van dit programma is er nog heel veel

onduidelijkheid over wat precies waar wettelijk en bestuurlijk neergelegd

gaat worden. Het beleid en de nodige controle mechanismen, ook

financieel moeten nog ontwikkeld worden.

D66 wil dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt

georganiseerd. D66 pleit daarom voor nieuwe vormen van zorginstellingen

tussen de eerste en tweede lijn in. Dat zijn zogenaamde

’anderhalvelijnsinstellingen’ waar meer specialistische zorg dichter in de

buurt aanwezig is, zodat onnodig en duur ziekenhuisbezoek wordt

voorkomen. De wijkverpleegkundige zou hier een centrale rol in kunnen

spelen.

JeugdzorgJeugdzorgJeugdzorgJeugdzorg
D66 vindt dat opvoeden de verantwoordelijkheid van ouders is. Als er

problemen ontstaan die niet door de opvoeders kunnen worden opgelost

moet er wel professionele hulp voorhanden zijn. D66 vindt dat die

ondersteuning altijd gericht moet zijn op het versterken van de eigen

kracht.

Als het noodzakelijk is voor het kind, kan hulp verplicht worden opgelegd.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. D66 steunt

deze transitie, omdat professionele hulp en preventie zo dicht mogelijk bij

het kind georganiseerd moeten zijn.

D66 dringt aan op kwaliteit en duidelijkheid. Het moet glashelder zijn welke

papieren een jeugdzorgmedewerker moet hebben en aan welke minimale

kwaliteits- en veiligheidseisen de hulp moet voldoen, met name op de

terreinen pleegzorg en voogdij. Zo weten cliënten en gemeenten waar ze

aan toe zijn.

Voorlichting over alcohol, drugs en seksualiteit
D66 vindt het van groot belang dat jongeren en hun ouders volledige en

eenduidige voorlichting krijgen. Wij willen goede voorlichting over alcohol-

en drugsgebruik voor jongeren en hun ouders en docenten. Ook de

seksuele voorlichting hoort daarbij. Voorlichting helpt jongeren weerbaar te

maken, en maakt hen bekend met seksuele diversiteit. Dit draagt bij aan

de acceptatie van homoseksualiteit.

Verder willen wij strenger toezien op de handhaving van de leeftijdsgrens

voor verkoop van alcohol en drugs aan kinderen onder de 18  jaar.

D66 wil:D66 wil:D66 wil:D66 wil:

• Zorg dichtbij deZorg dichtbij deZorg dichtbij deZorg dichtbij de
mensenmensenmensenmensen

• WijkverpleegkundigeWijkverpleegkundigeWijkverpleegkundigeWijkverpleegkundige
als spil in het webals spil in het webals spil in het webals spil in het web

• Ondersteuning gerichtOndersteuning gerichtOndersteuning gerichtOndersteuning gericht
op eigen krachtop eigen krachtop eigen krachtop eigen kracht

• Kwaliteit, duidelijkheidKwaliteit, duidelijkheidKwaliteit, duidelijkheidKwaliteit, duidelijkheid
en transparantieen transparantieen transparantieen transparantie

• Eén gezin, één dossierEén gezin, één dossierEén gezin, één dossierEén gezin, één dossier

• Aandacht enAandacht enAandacht enAandacht en
waardering voorwaardering voorwaardering voorwaardering voor
mantel- enmantel- enmantel- enmantel- en
vrijwilligerszorgvrijwilligerszorgvrijwilligerszorgvrijwilligerszorg

• D66 laat niemand in deD66 laat niemand in deD66 laat niemand in deD66 laat niemand in de
kou staankou staankou staankou staan

• ToekomstbestendigToekomstbestendigToekomstbestendigToekomstbestendig
persoonsgebondenpersoonsgebondenpersoonsgebondenpersoonsgebonden
budgetbudgetbudgetbudget
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WMO: één gezin één dossierWMO: één gezin één dossierWMO: één gezin één dossierWMO: één gezin één dossier
Iemand die zich meldt met een zorgvraag wordt ontvangen door een

maatschappelijk coördinator die met de zorgvrager in gesprek gaat. De

coördinator loopt samen met de zorgvrager de onderstaande criteria door

om te bepalen welke zorg door wie kan/moet worden verleend.

Gezien de cruciale rol van de maatschappelijk coördinator is het van

cruciaal belang dat hier de juiste mensen met de juiste competenties en

kennis worden aangetrokken. Zijn/haar kennis moet zich uitstrekken over

alle domeinen van de zorg.

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid (Eigen kracht)
Mensen hebben allereerst een individuele verantwoordelijkheid voor hun

gezondheid, die zij kunnen beïnvloeden door gedrag en leefstijl.

Samenredzaamheid (Mantel en omgeving)
Bij de behoefte naar zorg en ondersteuning is de natuurlijke volgorde om

eerst te kijken hoe de omgeving (familie, vrienden of vrijwilligers) kan

helpen. We zijn er tegen om mantelzorg te verplichten. Met mantelzorg en

vrijwilligerswerk investeer je in sociale cohesie en kostenbesparingen in de

zorg. D66 stimuleert mogelijkheden om de werkdruk van mantelzorgers en

vrijwilligers te verlichten. Tevens kan slim gebruik worden gemaakt van

bijv. een marktplaats voor vrijwilligers.

Toegankelijke, goede en efficiënte zorg (Overheid)
Wanneer er meer zorg nodig is dan de omgeving kan bieden dient er

professionele hulp te zijn. De overheid die het dichtst bij mensen staat –de

lokale overheid– is het best in staat deze zorg te organiseren. Zij kan

keuze bieden in het aanbod van zorg.

De landelijke overheid blijft een vangnet bieden voor mensen met een

zware en complexe zorgvraag. D66 vindt dat mensen recht hebben op

onvoorzienbare en onverzekerbare zorg in een kern-AWBZ.

D66 wil investeren in wijkverpleegkundigen. In de wijk worden zij wat ons

betreft het centrale aanspreekpunt voor patiënten. Hier is plaats voor de

behandeling van chronisch zieken en zijn consultatiebureaus en

servicepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn,

wonen en ouder worden.

AWBZAWBZAWBZAWBZ
De gemeente is verantwoordelijk voor begeleiding, verzorging en wonen.

Bestaande gevallen moeten zo veel mogelijk worden ontzien bij

aanpassingen, vooral waar het recht op zorg overgaat in een voorziening.

Ouderen – ThuiszorgOuderen – ThuiszorgOuderen – ThuiszorgOuderen – Thuiszorg
Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. D66 wil bevorderen

dat mensen zo lang mogelijk buiten een instelling zorg kunnen ontvangen

en zelfredzaam kunnen blijven. Kwalitatief goede thuiszorg helpt daar waar

meer deskundige hulp nodig is, of mantelzorg niet voldoende aanwezig

kan zijn. Steeds meer onderzoek wijst uit dat ‘gezond ouder worden’

samenhangt met de mate waarin mensen tot op hoge leeftijd zowel fysiek,

mentaal als sociaal actief blijven. D66 zal altijd pleiten voor een stimulerend

beleid gericht op activering van ouderen en zal bestaande drempels



37

opheffen die participatie van ouderen in lokale burgerinitiatieven en

voorzieningen belemmeren. Veel ouderen kunnen met hun levenservaring

nog een zeer waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren.

In ons perspectief op ouderenzorg wordt maximaal uitgegaan van eigen

kracht. D66 wil dat mensen worden gestimuleerd eerst in hun eigen

vertrouwde omgeving naar mogelijke oplossingen op zoek te gaan. Pas

daarna worden vrijwilligers ingezet en kan een beroep op collectieve

voorzieningen worden gedaan. Voor burgers voor wie dit niet volstaat, zijn

er individuele voorzieningen.

Persoonsgebonden budgetPersoonsgebonden budgetPersoonsgebonden budgetPersoonsgebonden budget
D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap over de

keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor een

toekomstbestendig persoonsgebonden budget.

De daarvoor benodigde indicatiestelling moet plaatsvinden op functionele

basis. De financiering moet als bij de AWBZ aan een maximum per dienst

worden gekoppeld.

Fraude wordt krachtig bestraft en is voor een groot deel te voorkomen

door het systeem simpel en transparant te houden.

Veenendaal aan zetVeenendaal aan zetVeenendaal aan zetVeenendaal aan zet
We vragen veel van de burger en de burger mag dan ook van de overheid

verwachten dat de zorg menselijk, effectief, efficiënt en financieel

verantwoord wordt georganiseerd.

Kwaliteit van de zorg
D66 wil dat patiënten op een eenvoudige manier onafhankelijke informatie

kunnen krijgen over de geleverde zorguitkomsten, kwaliteit en kosten van

zorgaanbieders. Wij stimuleren daarom online keuzeplatforms en e-health

en ‘mobile health’. D66 wil dat Veenendaal expliciete kwaliteitscriteria

opstelt bij het aanbesteden van zorgcontracten.

De lokale overheid is aan zet om veel zorgtaken over te nemen. Dat lukt

alleen als zij die taak direct volledig oppakken:

• Bezuinigen en tegelijk passende oplossingen vinden voor de

hulpvraag van mensen gaat beter als uit de (jeugd)zorg en welzijn

zonder schotten integraal oplossingen worden gezocht.

• Ruimte voor de zorgcoördinator: De coördinator die zorg rondom

mensen indiceert en organiseert moet voldoende professionele

competentie en ruimte hebben.

• Door zorgvragers keuze te geven in het aanbod van zorg en

transparantie te bieden in kwaliteit en kosten, worden zorgaanbieders

gestimuleerd tot het bieden van passende zorg tegen een goede

prijs-kwaliteitverhouding.

• Maak succes meetbaar. Het succes van nieuw beleid kan worden

gemeten door bijvoorbeeld een nulmeting te doen naar de

tevredenheid van zorggebruikers en hun omgeving met de zorg nu en

deze op gezette tijden te herhalen.
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• Stimuleer keuze en transparantie. Door zorgvragers keuze te geven in

het aanbod van zorg en transparantie te bieden in kwaliteit en kosten,

worden zorgaanbieders gestimuleerd tot het bieden van passende

zorg tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding.

• Voorkom belangenverstrengeling en verkeerde prikkels. Zorg dat

iedereen in de keten belang heeft bij het leveren van goede zorg

tegen een passende prijs.

WelzijnWelzijnWelzijnWelzijn

Vrijwilligers
De juiste preventie kan zorgkosten elders voorkomen. Steeds meer taken

van zorg en welzijn zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers; mensen die

zich in hun vrije tijd inzetten voor de medemens. Het is aan de gemeente

deze groep voor deze belangrijke taak te voorzien van de juiste

instrumenten.

Mantelzorgers
Een mantelzorger gaat zorgen als iemand in zijn of haar omgeving zorg

nodig heeft. Een familielid, buur en/of vriend waar al een emotionele band

mee bestaat. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg

niet zomaar beëindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Juist omdat mantelzorgers hun taken niet zo maar kunnen beëindigen zal

deze groep goede ondersteuning moeten krijgen. Mantelzorgers hebben

ook recht op een eigen leven.

Als tegenprestatie voor de bespaarde kosten op professionele hulp, is het

de taak van de gemeente om daar waar het kan deze groep zo veel

mogelijk te ondersteunen of te ontlasten. D66 zal zich hier dan ook hard

voor maken.

Buurthuizen
Veenendaal is ingedeeld in 9 wijken. D66 wil de zorg naar de wijk brengen.

Hiervoor is het nodig dat in de wijk een gebouw is waar buurtbewoners,

zorgaanbieders en welzijnsvrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. In

Veenendaal zijn nu nog 5 buurthuizen actief. De gemeente zal

verzelfstandiging van de buurthuizen waar mogelijk moeten ondersteunen.

Dit kan door te participeren in het onderhoud van de gebouwen.

Buurtwerk
In buurten moet er ruimte zijn voor bewoners om te participeren. De

budgetten die beschikbaar worden gesteld voor de openbare ruimte

kunnen als experiment beschikbaar worden gesteld aan de bewoners,

waarbij de gemeente toezicht houdt en voorwaarden stelt.
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KandidatenlijstKandidatenlijstKandidatenlijstKandidatenlijst
Met de in dit programma beschreven uitgangspunten nemen we met uw

stem vanaf 2014 deel aan de Veenendaalse gemeentepolitiek!

De volgende mensen staan klaar om het D66-geluid te laten horen:

1. Nermina Kundić

2. Coby van den Heuvel

3. Roy Dielemans

4. Jaap Zuidema

5. Rob Glimmerveen

6. Gökhan Çoban

7. Wil Lochtenberg

8. Hassan Saidi

9. Rijk Roor

10. Henk Hoogeveen

11. Willeke Budding

v.l.n.r. Hassan Saidi, Willeke Budding, Jaap Zuidema, Henk Hoogeveen,

Roy Dielemans, Coby van den Heuvel, Nermina Kundić, Wil Lochtenberg,

Gökhan Çoban, Rijk Roor, Rob Glimmerveen
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