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Voorwoord
Ik wandel op een zondagmiddag door Veenendaal. Het is een mooie, rustige dag, maar verderop hoor ik 
wat rumoer. Ik sla een hoek om en zie iets dat vier jaar geleden in Veenendaal nog ondenkbaar was: 
midden in het centrum, op een stuk grond dat vroeger braak lag, vindt een muziekfestival plaats. Ik 
geniet even van de muziek, samen met tientallen inwoners die even een pauze nemen van hun rondje 
winkelen, op een bankje zitten, hun kinderen laten spelen en een ijsje eten. Daarna ga ik door naar mijn 
eigenlijke bestemming; het Spectrum, waar het Filmhuis wekelijks meerdere mooie films vertoont. Een 
perfecte zondagmiddag voor mij.

Waarom deel ik deze ervaring met u? Omdat het laat zien hoeveel er kan in Veenendaal, als je mensen 
de ruimte geeft. Het Stadsstrand en het Filmhuis zijn er niet vanwege gemeentebeleid of politiek. Zij 
steunen niet op subsidies en ambtenaren. Het zijn initiatieven van mensen die de ruimte zagen, pakten 
en er iets moois mee deden. Ruimte voor mensen was vier jaar geleden de ietwat abstracte maar fijne 
titel van het D66 verkiezingsprogramma. Dit is hoe ‘ruimte voor mensen’ er in het echt uitziet.

Het raakt ook aan de kern van één van de richtingwijzers van D66: vertrouwen op de eigen kracht van 
mensen. Op hun creativiteit en doorzettingsvermogen. Het maakt van D66 een optimistische partij, met 
zin in de toekomst. D66 is een partij van en voor mensen die geloven dat we iets moois kunnen maken 
van ons leven en van onze wereld.

Dat doen we niet alleen. Het begint allemaal bij de vrijheid van het individu om zijn of haar leven te 
leiden naar eigen inzicht en overtuiging, en dat leidt tot vrije mensen die elkaar vinden, samen vorm 
geven aan de samenleving en elkaar helpen wanneer dat nodig is.

Als het gaat om de zaken die ons allemaal aangaan, dan vinden mensen elkaar in het gemeentehuis, in 
de gemeenteraad. Daar beslissen we samen over wat we willen met onze openbare ruimte, de 
veiligheid, het groen, het onderwijs en de zorg in Veenendaal. Soms zijn dat lastige keuzes, en dat 
vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid. D66 gaat die verantwoordelijkheid niet uit de weg.

De afgelopen vier jaar zijn we onderdeel geweest van een coalitie van liefst vijf partijen. Ieder met een 
ander wereldbeeld, een ander profiel en andere prioriteiten. Maar bouwend op een programma dat door 
de hele raad werd ondersteund hebben we in vier jaar veel moois weten te realiseren.

En we zijn nog niet klaar. Zoveel mag wel blijken aan het forse verkiezingsprogramma dat voor u ligt. 
Het is geschreven door een tiental leden van D66 Veenendaal. Ervaren raadsleden en mensen die voor 
het eerst meedoen. Het afdelingsbestuur is apetrots op dit programma. We gaan nu samen keihard aan 
het werk om in maart 2018 zo’n goed resultaat neer te zetten bij de verkiezingen, dat de realisatie van 
dit programma net zo succesvol en zichtbaar mag worden als die van Ruimte voor mensen.

Wij danken alle leden die hebben meegeschreven en gedacht aan dit programma voor hun tijd, hun 
creativiteit en hun ideeën, en we hebben zin in de campagne!

Namens het afdelingsbestuur,

Jasper Aalbers
Afdelingsvoorzitter D66 Veenendaal
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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.

Deze visie leidt tot een blik op de wereld, op het leven en op onze omgeving die u uitgewerkt vindt in dit 
verkiezingsprogramma: een uitwerking voor Veenendaal. Een verkiezingsprogramma wordt gemaakt 
voor de vier jaar van een raadsperiode. Maar in dit programma kijken we bewust verder dan die korte 
termijn. De wereld verandert. Ingrijpend en snel. D66 treedt die veranderende wereld met open vizier 
tegemoet. In dit verkiezingsprogramma zijn daarom, door alle onderwerpen heen, vier groene lijnen 
verweven: ‘Gemeente van de toekomst’, ‘Ruimte voor mensen’, ‘Kansen voor iedereen’, en ‘Goede, 
groene groei’. Op zichzelf zouden het allemaal titels voor een verkiezingsprogramma kunnen zijn. Maar 
in dit programma komen ze samen, en versterken ze elkaar.

Gemeente van de toekomst
D66 is een optimistische partij met vertrouwen in de toekomst. We geloven in de kracht van mensen om 
hun leven zelf vorm te geven, en om samen nieuwe uitdagingen aan te pakken. We zijn nieuwsgierig, 
verwelkomen innovatie en staan open voor experimenten. Veenendaal is volgens ons de gemeente van 
de toekomst. Een jonge leefstad met mooie vooruitzichten en een vooruitstrevende economie, 
boordevol mensen die van aanpakken weten en elke dag de handen uit de mouwen steken om hun 
wereld nog weer iets beter en mooier te maken.

Ruimte voor mensen
Wij willen dat de overheid de 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. Ook in Veenendaal hebben we de afgelopen jaren gezien dat de mooiste nieuwe dingen 
ontstaan wanneer inwoners en bedrijven zelf de handen ineen slaan, en de gemeente de ruimte biedt en 
waar nodig ondersteunt.

Kansen voor iedereen
We vertrouwen op de kracht van mensen. Maar niet iedereen heeft gelijke kansen om die kracht zo in te 
zetten dat ze het (voor hen) beste van hun leven kunnen maken. Er zijn kinderen die opgroeien in 
armoede en kinderen die al voordat ze naar school gaan een achterstand hebben. Oudere 
werkzoekenden en Veenendalers met een migratie-achtergrond die geen werk kunnen vinden. Mensen 
die door fysieke of andere beperkingen niet volledig (meer) mee kunnen doen. D66 werkt aan gelijke 
kansen. Zodat iedereen naar school kan gaan, een diploma kan halen, aan het werk kan gaan en zo 
lang mogelijk mee kan blijven doen.

Goede, groene groei
Ruimte, fossiele energie en grondstoffen zijn eindig. We kunnen niet zonder consequenties blijven 
doorgroeien. Dat geldt voor de wereld, maar ook voor Veenendaal, dat tegen haar grenzen aan is 
gegroeid, en waar groen en erfgoed constant onder druk staan. D66 Veenendaal kiest voor kwalitatieve 
groei, voor ruimte voor groen, voor OV en fietsen, voor duurzame energie: voor een toekomstbestendig 
Veenendaal. Zodat de kansen, de ruimte en de vrijheid er niet alleen voor ons zijn, maar ook voor onze 
kinderen en kleinkinderen. 
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Ruimte voor ontwikkeling
De kracht van Veenendaal ligt in kennis, innovatie en creativiteit. Investeren in onderwijs en werk 
is de basis voor economische prestaties en persoonlijke groei, en de sleutel tot goed en 
respectvol samenleven.

D66 staat voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Voor iedereen. Onderwijs is een van de 
belangrijkste bouwstenen van de samenleving. Mensen moeten gelijke kansen krijgen zich te 
ontwikkelen, om het beste uit zichzelf te halen. Dat houdt niet op als je 18 bent: onderwijs 
betekent voor ons een leven lang leren. Leren is investeren in je toekomst, en investeren in leren 
is dus een investering in een toekomstbestendig Veenendaal.

Met een diploma op zak ga je de arbeidsmarkt op. Maar niet iedereen vind zomaar werk. 
(Leeftijds)discriminatie, taalachterstanden, beperkingen en overbodige regels kunnen de 
zoektocht naar werk in de weg staan, en de gemeente heeft een rol te spelen in het wegnemen 
van die barrières. Dat geldt ook voor de armoedebestrijding, waar D66 inzet op het voorkomen 
van schuldenproblematiek en huisuitzettingen, en op een betere benutting van de regelingen die 
we al hebben voor minima.

Het beste onderwijs
De gemeente kan veel doen om het onderwijs in Veenendaal nóg beter te maken. Door verder te werken 
aan integrale kindcentra, waar onder andere kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg samen komen. Door 
te investeren in vroegschoolse educatie, om te voorkomen dat kinderen met achterstanden aan school 
beginnen. Door met snel reageren en intensieve begeleiding schooluitval te voorkomen. En door hard te 
werken om hoger onderwijs naar Veenendaal te halen. En dat zijn nog maar een paar manieren waarop 
D66 wil werken aan het beste onderwijs en aan eerlijke kansen.

Integraal kindcentrum voor ieder Veenendaals kind
In de afgelopen periode heeft onze wethouder samen met de scholen een ambitieus plan ontwikkeld 
voor geleidelijke vernieuwing van onderwijshuisvesting, met daaraan gekoppeld de ontwikkeling van 
integrale kindcentra in alle Veenendaalse wijken. Hierin komt alles voor het kind onder één dak: 
kinderopvang, peuterwerk, vroeg- en voorschoolse educatie, jeugdzorg en onderwijs. Door goed 
samenwerking worden kinderen optimaal ondersteund om zijn of haar talenten te ontwikkelen. 
Achterstanden in ontwikkeling of onderwijsachterstanden kunnen makkelijker worden aangepakt door 
de nauwe samenwerking van partijen. Afhankelijk van de behoefte in de wijk kan ook welzijn, cultuur en 
sport worden toegevoegd aan deze centra. D66 wil dat dit plan in de komende periode verder wordt 
uitgevoerd.

Een goede start op school
Wij willen dat kinderen zonder een achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 1 van het 
basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. Wij vinden het daarom belangrijk dat 
deze kinderen vanaf hun tweede jaar naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gaan. Zodat elk kind, 
met of zonder onderwijsachterstand, of hun ouders nu werken of niet, met een goede basis aan de 
schoolcarrière begint. Ook kinderopvang en peuterwerk zijn belangrijk, voor de ontwikkeling van 
kinderen en de mogelijkheden van ouders. Wij zijn blij dat we er in de afgelopen periode onze 
wethouder ervoor heeft gezorgd dat er meer budget gekomen is voor VVE en dat peuterwerk dat 
wegbezuinigd was weer terug is gekomen. Wat D66 betreft moet in de komende periode nog meer 
ruimte komen voor deze activiteiten.

Talenten ontwikkelen
Wie met volle overtuiging de interesse van het kind volgt, legt het beste fundament voor de toekomst. 
Of het nu gaat om werken aan (taal)achterstand of het ontwikkelen van academische vaardigheden, van 
het leren programmeren tot het excelleren in danslessen: talentontwikkeling is maatwerk. Daarom is het 
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belangrijk dat we met scholen en andere organisaties samenwerken om het onderwijs in Veenendaal te 
blijven vernieuwen en verbeteren. Met een fonds voor talentontwikkeling willen wij deze initiatieven 
stimuleren. Ook willen wij ruimte blijven bieden aan gastlessen vanuit het bedrijfsleven en hoger 
onderwijs.

Onderwijs van de toekomst
Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten ‘21e-eeuwse 
vaardigheden’ als creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale vaardigheden moeten 
daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs. Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met 
dit soort vaardigheden kennis maken. De gemeente kan scholen hierin ondersteunen in de vorm van 
expertise en de juiste voorzieningen. Bijvoorbeeld door in samenwerking met de scholen het aanbieden 
van digitaal-onderwijsassistenten mogelijk te maken. D66 heeft in de afgelopen periode gezorgd dat er 
geld beschikbaar komt om de kinderen met programmeren in aanraking te laten komen. Dit moet 
voorgezet en uitgebreid worden. Door de samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, 
boren we een bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.

Burgerschap en moderne voorlichting
De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren zich 
hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er meer structurele aandacht komt voor democratisch 
burgerschap op school. Kennis over de werking van democratische instituties en mensenrechten is in 
een democratie onmisbaar voor volwaardige participatie. Zo leren kinderen hun eigen mening te vormen 
en leren zij accepteren dat er ook andere meningen bestaan. Het leren hoe je op een democratische 
manier je stem kunt laten horen en conflicten kunt oplossen is een onmisbare vaardigheid in onze 
samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is het concept van Vreedzame School in Veenendaal, die zich 
in een breed programma niet alleen richt op de school, maar expliciet ook op de wereld daar omheen. 
We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht en geprikkeld worden om op school in 
gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol gedrag en de impact daarvan. We staan 
voor moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting op scholen en gesprekken met meisjes én 
jongens over gezondheid en seksualiteit. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Prioriteit voor passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs en leerlingen moeten de aandacht 
krijgen die ze verdienen. We moeten voorkomen dat kinderen te snel doorstromen naar het speciaal 
onderwijs; kinderen die extra aandacht nodig hebben geven we zoveel mogelijk een plek binnen het 
reguliere onderwijs. Wij zien dat scholen moeite hebben om voldoende plekken te bieden voor kinderen 
die extra aandacht verdienen, bijvoorbeeld kinderen met een beperking of hoogbegaafde kinderen. Voor 
alle Veenendaalse kinderen moet het mogelijk zijn het beste onderwijs in Veenendaal te volgen. Door het 
aanbieden van speciale taalklassen of klassen voor hoogbegaafde kinderen kan onderwijs op maat 
binnen de reguliere scholen worden aangeboden. De scholen werken hiertoe al samen in een 
‘samenwerkingsverband passend onderwijs’. De gemeente kan met dit samenwerkingsverband 
afspraken maken en sturen op het gewenste aanbod. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer: 
waar mogelijk moet de gemeente deze kinderen ondersteunen in het vinden en bereiken van de school 
waar zij het meest op hun plek zijn.

Vrije 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 Centrum voor Jeugd en Gezin 
(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).

Gezond en veilig op school
Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en duurzame levensstijl
van jongeren bevordert. Veenendaal staat voor de opgave om de komende jaar de totale 
onderwijshuisvesting te vernieuwen. Ons uitgangspunt is dat deze gebouwen bijna of zelfs helemaal 
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energieneutraal moeten zijn. Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de 
gemeente duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen een beter aanbod van spel, sport, 
beweging en natuur creëren. Dat is er al op veel plekken, maar nog lang niet overal. Samen met de 
scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde voorzieningen er op school en in de wijk 
geboden kunnen worden. Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de 
school te verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun 
leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutrale stad. De gemeente moet 
elke school in Veenendaal actief blijven aanmoedigen om verder te verduurzamen. In het garanderen 
van een veilige en goede leeromgeving is de conciërge van groot belang. Wij vinden daarom dat elke 
school een conciërge verdient.

Ruimte voor de leraar
Leraren zijn mensen die zich elke dag opnieuw inzetten om de talenten van onze kinderen tot hun recht 
te laten komen. Grote klassen, passend onderwijs en te weinig waardering leiden tot een groot tekort 
aan leraren. Dat speelt nu in het primair onderwijs, maar zal snel ook in het voortgezet onderwijs spelen. 
In Veenendaal willen we voldoende goede leraren. De gemeente neemt zelf geen leraren aan, maar kan 
het voor hen wel aantrekkelijk maken om voor Veenendaal te kiezen. 

(Hoger) Beroepsonderwijs in Veenendaal
De gemeente maakt zich sterk voor de komst van (dependances van) mbo- en hbo-opleidingen naar 
Veenendaal. De nieuwe ICT-campus kan hierin een positieve rol spelen, en ICT-opleidingen naar 
Veenendaal trekken. Maar ook opleidingen op het gebied van retail, voedsel en milieu passen goed bij 
het profiel van Veenendaal.

Schooluitval voorkomen
D66 wil graag dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de beste kans op een 
baan, daarom is elke vroegtijdig schoolverlater er één te veel. D66 wil intensief blijven samenwerken 
met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en daarmee 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente moet direct optreden bij schoolverzuim en sturen 
op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven daarom naar een samenhangende aanpak voor 
jongeren die dreigen uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en intensieve begeleiding. In 
samenwerking met het bedrijfsleven kan in de vorm van loopbaanoriëntatie veel bereikt worden om 
jongeren weer perspectief te geven op een kansrijke toekomst.

Werk maken van werk
De economie trekt aan en de werkgelegenheid neemt toe. Maar nog niet iedereen profiteert daarvan. 
Sommige mensen komen (nog) niet aan werk. Een deel van deze mensen heeft recht op een 
bijstandsuitkering, of zijn werkzaam in de sociale werkvoorziening. In Veenendaal zijn dat meer mensen 
dan in andere gemeentes in de provincie Utrecht. 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.

Samenwerken van ondernemers, onderwijs en overheid
Mensen die langs de kant staan, hebben nu te weinig kans op een baan. Daarom zet D66 vooral in op 
het stimuleren van werkgelegenheid en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Hiervoor is een goede 
samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, UWV, sociale werkvoorziening en andere netwerkpartners 
onontbeerlijk. Dit kan alleen in regionaal verband goed aangepakt worden. 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 bijzondere aandacht.

Discriminatie op arbeidsmarkt stoppen
Arbeidsdiscriminatie is voor D66 absoluut onacceptabel. D66 wil dat er aandacht is voor zowel 
aantoonbare als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie en streeft naar een stad waarin 
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iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, dezelfde kansen krijgt. De gemeente moet zelf ook het 
goede voorbeeld geven en werk maken van een inclusieve, diverse organisatie.

Taalhuis voor iedereen
Laaggeletterdheid of taalachterstand heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. Mensen schamen 
zich ervoor en worden afhankelijk van anderen, waardoor het probleem vaak verborgen blijft. Als je de 
taal niet machtig bent, niet goed kunt lezen en schrijven en moeite hebt met de computer, vind je 
minder makkelijk een baan. D66 wil het aantal laaggeletterden en mensen met taalachterstand 
terugbrengen de komende collegeperiode. Dit is geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke 
opgave: iedereen moet mee kunnen doen. Met de juiste inzet kunnen we - samen met 
onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers - 
laaggeletterdheid tegengaan. Veenendaal heeft inmiddels een taalhuis waar diverse 
vrijwilligersorganisaties taalmaatjes en lessen in groepsverband aanbieden. We willen met extra 
financiële middelen de aanpak versnellen en initiatieven ondersteunen.
Net zo belangrijk is breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en informatievoorziening van de 
gemeente. Ook moet de gemeente ondersteuning bieden aan mensen die tegen problemen aanlopen bij 
het aanvragen van informatie en voorzieningen.

Re-integratie
Het moet lonen om (weer) te gaan werken. Aan de slag gaan mag niet betekenen dat je er netto op 
achteruit gaat. 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 re-integratie van mensen naar 
baan. In het verleden is veel geld uitgegeven aan re-integratiebedrijven 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. De middelen die we krijgen moeten worden ingezet om de arbeidskansen van mensen 
te vergroten.
De gemeente laat wat ons betreft de bijstandsgerechtigden niet via de sociale werkvoorziening werk 
doen waar we normaal gesproken een gewoon loon voor zouden betalen.

Gemeente is voorbeeld van goed werkgeverschap
Bedrijven en de overheid hebben afgesproken samen mensen aan het werk te helpen die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Bijvoorbeeld omdat ze al heel lang werkloos zijn, of omdat ze een 
beperking hebben. Hierbij zijn ook aantallen afgesproken, die vooralsnog niet gehaald worden. D66 wil 
dat de gemeente een voortrekkers- en een voorbeeldrol speelt bij het creëren van werk voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de gemeente niet het goede voorbeeld geeft zal het 
bedrijfsleven minder snel volgen.

Regelarme bijstand
De gemeente is via de Participatiewet verantwoordelijk voor de bijstand, voor de sociale werkvoorziening en 
probeert middels het re-integratiebeleid mensen (weer) aan het werk te krijgen. Dit re-integratiebeleid heeft de 
afgelopen jaren onder de loep gelegen. Gebleken is dat het moeilijk is om in beeld te krijgen wat de inspanningen 
van de gemeente nu echt opleveren. Bijstandsgerechtigden moeten aan strenge regels voldoen, waarvan de 
sollicitatieplicht er slechts een is. De gemeente houdt streng in de gaten of zij wel aan deze regels voldoen. De 
laatste jaren rijst de vraag of dit strenge beleid wel daadwerkelijk mensen sneller aan werk helpt. D66 Veenendaal 
wil dat Veenendaal, net als sommige andere gemeenten in Nederland, experimenteert met pilots van een 
zogenaamde ‘regelarme bijstand’, waarin de verplichtingen en de controle minder streng zijn. Als het succesvol 
blijkt in Veenendaal wil D66 Veenendaal dit onderdeel laten worden van ons participatiebeleid.

Tegenprestatie mag niet verdringen
Tegelijkertijd zijn we niet wars van het vragen van een ‘tegenprestatie’ van mensen die een 
bijstandsuitkering ontvangen. Dit is wel zo eerlijk, en kan mensen helpen weer in een werkritme te 
komen. Maar dit moet niet ten koste gaan van hun zoektocht naar een baan en mag niet leiden tot 
verdringing op de arbeidsmarkt. 
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Armoedebestrijding
Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem, dat mensen veel stress geeft en nadelige 
gevolgen heeft voor de gezondheid. D66 vindt het onacceptabel dat veel kinderen in Veenendaal in 
armoede opgroeien. Armoede kan een gevolg zijn van werkloosheid, maar kan ook spelen wanneer 
mensen wel een baan hebben. Je ziektekosten of woonlasten stijgen, een opdracht gaat niet door, je 
gaat scheiden: het zijn oorzaken waardoor je zomaar in de financiële problemen kan raken. Het is zaak 
dat je dan niet in de kou komt te staan. Ook willen we het taboe op schulden doorbreken. Daarmee 
willen we ervoor zorgen dat problemen bespreekbaar worden en kunnen worden aangepakt voordat ze 
escaleren. Voor Veenendalers die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende inkomen zitten, willen we 
een sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief om mee te kunnen doen 
in de samenleving.

Voorkomen en verhelpen van schuldenproblematiek
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.

Betere bekendheid minimaregelingen
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 Veenendaal wil niet aan deze regelingen 
tornen en wil ze meer bekendheid geven. Lang niet iedereen die hier recht op heeft maakt er gebruik 
van.

Huisuitzettingen voorkomen
Huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden moeten voorkomen worden. Wij vinden het al 
helemaal onacceptabel dat gezinnen met kinderen en zwangere vrouwen uit huis worden gezet. 
Wijkteams en woningcorporaties werken hierin al samen, maar het melden van huurachterstanden door 
de corporaties aan de wijkteams kan beter.
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Dynamisch en bruisend
Veenendaal is een plaats van aanpakken en ondernemen. Als gemeente hebben we een duidelijk 
profiel van regionale winkelstad, en de economische dynamiek is groot. D66 wil kwalitatieve 
groei. Een samenleving zonder groei bloeit niet. Groei zorgt voor dynamiek en voor kansen. 
Kansen op werk, op zelfstandigheid en zelfverwezenlijking. En heel basaal: groei zorgt voor de 
middelen om te investeren in onderwijs, in zorg en in elkaar.

De komende jaren wil D66 stappen zetten op het gebied van een circulaire economie en 
duurzame innovatie. Niet in plaats van de bestaande sectoren, maar ter versterking ervan, en om 
bij te dragen aan een Veenendaal dat ook in de toekomst nog kan groeien.

Naast de economie zijn cultuur en sport een onmisbaar onderdeel voor de dynamiek in 
Veenendaal. Als middel tot persoonlijke ontplooiing, maar ook de sleutel voor een bruisende 
binnenstad. Cultuur ontstaat waar mensen elkaar ontmoeten. Waar ze hun geschiedenis en hun 
verhalen met elkaar delen. Elkaar en zichzelf uitdagen met nieuwe ervaringen en perspectieven. 
Cultuur is het waarderen van je geschiedenis, en met een open blik vooruit kijken naar de 
toekomst. Of je nu een professionele voorstelling in het theater bekijkt, of zelf zingt in een koor. 
Cultuur helpt om betekenis en schoonheid te geven aan het leven. Ook sport en bewegen zorgen 
voor talentontwikkelling. Het is gezond, het levert plezier op en werkt aanstekelijk. Sport verbindt: 
mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met elkaar in contact.

Groene groei
Wij willen schone groei. Groei die houdbaar is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen. 
Een toekomstbestendige economie is schoon en gebouwd op de grote kansen die duurzaamheid biedt. 
Het gemeentelijke programmaplan Energieneutraal 2035 dat in de afgelopen periode door onze 
wethouder is opgesteld biedt deze kansen en bedrijven hebben deze terecht omarmd. Veenendaal moet 
ook een omslag maken naar de circulaire economie. Deze draait voornamelijk om materiaalgebruik en is 
bedoeld om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te vergroten en waardevernietiging te 
verkleinen. D66 Veenendaal pleit voor een gemeente die bedrijven stimuleert en uitdaagt om met 
duurzame en innovatie oplossingen bij te dragen. Een goede ondersteunende overheid zorgt voor een 
samenhangend kader van ambities, regels en prikkels.

Nieuwe kansen in nieuwe energie
Bedrijven kunnen en willen een omslag maken naar een energieneutrale toekomst. Ze zien de eindigheid 
van de fossiele brandstoffen en afhankelijkheid van de ontwikkelingen in de mondiale politiek als een 
bedreiging voor hun bedrijfsvoering en winstgevendheid. Daarom omarmen ze de ambitie van de 
gemeente om voor te lopen in de energietransitie. Goede voorbeelden hiervan zijn het energieconvenant 
dat met het bedrijfsleven is afgesloten en de zonnepanelenprojecten waarbij bedrijven hun dak 
beschikbaar stellen om zo veel mogelijk energie op te wekken. Er is sprake van positieve energie die de 
komende vier jaar benut moet worden. In eerste instantie moet de focus komen op energiebesparing. 
Hierbij gaat het niet alleen om energieneutraal maken van bedrijfsgebouwen, maar ook het 
productieproces.
De transitie naar energieneutraal brengt ook een nieuwe werkgelegenheid met zich mee. De 
beschikbaarheid van geschoold personeel in de installatie-, bouw- en adviesbranche is te laag om deze 
aan te kunnen. Dat biedt kansen voor Veenendaal waar veel mensen wonen die lager geschoold zijn. De 
gemeente moet de bedrijven en onderwijs stimuleren om hun mensen om en bij te scholen en nieuwe 
arbeidskrachten aan te trekken die de transformatie gaan uitvoeren.

Veenendaal voorloper in circulaire economie
Niet alleen de fossiele brandstoffen, maar ook de andere grondstoffen zijn eindig. Tot nu toe haalden we 
de grondstoffen uit de natuur, maakten we er producten van en wat overbleef verbrandden we als afval. 
Slecht voor de natuur, slecht voor de luchtkwaliteit en uiteindelijk ook slecht voor de economie. D66 wil 
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dat Veenendaal een voorloper wordt in de omslag naar een circulaire economie waar we producten uit 
afgedankte producten maken en grondstoffen steeds opnieuw gebruiken. In eerste instantie ligt het 
initiatief bij bedrijven, maar de gemeente kan daarbij haar bijdrage leveren door veranderingen in 
bedrijfsvoering niet te vertragen door procedures. Om te beginnen kan ingezet worden op het 
hergebruik van sloopmateriaal uit Veenendaal bij bouwprojecten in Veenendaal. Uiteraard moeten de 
circulaire kansen van de huidige afvalverwerking benut worden. In de regio FoodValley is een groot 
potentieel aanwezig als het gaat om biotechnologie en biobased economie; Veenendaal moet deze kans 
niet voorbij laten gaan. Een focus op activiteiten gericht op hergebruik, reparatie, opknappen en lokale 
logistiek geeft bovendien sociale kansen met het terugbrengen van technisch/fysieke beroepen op de 
(lokale) arbeidsmarkt.

Duurzaam inkopen en circulair bouwen
D66 vindt dat de gemeente een actieve rol moet vervullen bij de transitie naar een duurzame economie. 
Dit uitgangspunt moet doorwerken in het inkoopbeleid door actief te streven naar de aanschaf van 
circulaire goederen, diensten, gebouwen en werken. Jaarlijks wordt door de gemeente Veenendaal voor 
tientallen miljoenen ingekocht. Deze inkoopkracht biedt de mogelijkheid om duurzame ontwikkelingen 
te stimuleren of aan te jagen. De ambitie hierbij is niet langer slechts te voldoen aan minimale eisen van 
milieu-impact tegen een zo laag mogelijke (eenmalige) kostprijs maar het aanmoedigen en/of uitnodigen 
van leveranciers om zo duurzaam mogelijk producten, diensten of werken te leveren tegen een gunstige 
prijs. Tevens is D66 van mening dat de gemeente Veenendaal aansluiting moet zoeken bij bestaande 
convenanten zoals vele gemeentes dat reeds hebben gedaan, met name het 'Manifest Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 2016 – 2020'.

Ondernemersvriendelijke 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 snel kan.

FoodValley biedt kansen voor Veenendaal
FoodValley is een internationaal sterk merk waar onze ondernemers en inwoners van kunnen profiteren. 
De verdere ontwikkeling moet wat D66 betreft meer focus hebben en tastbaar worden voor de inwoners 
en ondernemers. De agenda van FoodValley moet beperkt worden tot duurzame economische 
ontwikkeling, kennis en slimme mobiliteit. De werkgelegenheid in de regio betekent ook banen voor 
Veenendalers. Daarnaast willen wij dat FoodValley ook voor de inwoners en bezoekers zichtbaar wordt 
door ontwikkeling van “Made in FoodValley” streekproducten en concepten die door ondernemers in de 
regio aangeboden worden. 
Voor Veenendaal is ICT een speerpunt binnen FoodValley. 

Veenendaal ICT-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. 

Met een ICT-campus dient wat D66 betreft Veenendaal zich te ontwikkelen tot een smart-city, waarbij 
digitale kennis en innovaties een belangrijke spil vormen voor een duurzame vooruitgang. Met open en 
big data en het faciliteren van een solide ICT-infrastructuur zorgt de gemeente voor een goede 
profilering van Veenendaal als ICT-city binnen de regio FoodValley.

Veenendaal Winkelstad
Om het winkelcentrum florerend te houden is het aantrekken van publiek van belang. Het publiek komt 
niet meer alleen voor winkels, maar juist ook voor het aanbod van cultuur, evenementen en horeca. Ter 
vergroting van de levendigheid en diversiteit van het winkelcentrum zal D66 een beleid ondersteunen 
waarbij kleine ambachtelijke bedrijven, curiosawinkels, starters en kunstenaars zich laagdrempelig 
kunnen vestigen in het centrum, eventueel in leegstaande winkelruimten. Het ingestelde innovatiefonds 
in Veenendaal is een mooie stap om dergelijke initiatieven te ondersteunen. Door het optimaliseren van 

12



het gebruik van bestaande mogelijkheden op het gebied van social media, internet en andere digitale 
platformen worden kansen ontwikkeld om onze winkelstad nog beter te promoten. D66 geeft graag de 
ondernemers de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze met hun bedrijfsvoering omgaan. D66 vindt dat het 
mogelijk moet zijn dat winkels (en horeca) open zijn op het moment dat klanten en winkeliers daar 
behoefte aan hebben.

Een nieuw leven voor bedrijventerreinen
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 midden- en kleinbedrijven 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.

Cultuur en evenementen: altijd wat te doen
Cultuur bindt, zet aan tot reflectie en is een inspiratiebron voor iedereen. En het doet meer: uit diverse 
onderzoeken blijkt dat binnensteden en centra met veel monumenten, cultuur, evenementen en horeca 
de toekomst hebben. Cultuur en erfgoed zijn dus ook economisch interessant! Een bloeiend cultureel 
leven is een reden om ergens te willen wonen en maakt een plaats op die manier aantrekkelijk voor 
(creatieve) talenten en bedrijven. Daarom hebben in de afgelopen periode samen met andere partijen 
ervoor gezorgd dat niet alleen de bezuinigingen op cultuur worden teruggedraaid, maar dat er ook meer 
in wordt geïnvesteerd.

Cultuur is voor iedereen
D66 vindt dat er een breed en divers aanbod aan culturele activiteiten moet zijn in Veenendaal, die ook 
toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk inwoners. Er dient aanbod voor een brede doelgroep te zijn, maar 
ook ruimte voor niches binnen het culturele spectrum. Van straatfestival/straattheater tot theater de 
Lampegiet, van koor tot rap en amateurkunstfestival tot poetry slam. D66 kreeg het voor elkaar om het 
budget van de activiteiten van het poppodium te continueren tot in elk geval 2019. Wat ons betreft 
moeten de activiteiten van het poppodium (Vlow) worden voortgezet. Op deze manier lijkt een basis 
voor lokaal talent te ontstaan en uiteraard helpt het (ook) bij verlevendiging van Veenendaal!

Cultuur maken we samen
Met samenwerking bereik je meer dan alleen! Dat geldt ook voor culturele partijen en initiatieven, zodat 
er bijvoorbeeld grotere, diversere activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook de rol van de horeca, 
maar ook andere partijen en gemeente is hier van belang. D66 wil samenwerking stimuleren door hierop 
aan te sturen bij subsidieregeling en de verdeling van gelden. De afstemming van de diverse culturele 
activiteiten in Veenendaal (van professioneel tot en met amateur) is nodig. We zijn dan ook blij dat de 
regiefunctie terug is in de vorm van een cultuur makelaar.

Cultureel ondernemerschap & initiatief
Cultureel ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Hiervoor is het ingestelde innovatiefonds een 
mooie stap. Om het fonds aantrekkelijker te maken pleiten wij voor aanpassing van de 
criteria/spelregels. Culturele initiatieven van inwoners en wijken moeten worden gestimuleerd; zo 
worden ook wijken levendiger en leren inwoners elkaar op een andere manier kennen.

Kansen voor (nieuwe) partijen
Veenendaal kan blij zijn met de culturele instellingen zoals de bibliotheek, muziekschool, de musea en 
het theater. We zien ook dat de samenleving meer vraagt. De activiteiten die buiten deze instellingen 
worden georganiseerd kunnen op een grote draagvlak rekenen. Kijk naar het Filmhuis, de activiteiten op 
het Stadsstrand en het amateurkunstfestival. D66 pleit voor een cultuurbeleid waarin meer ruimte is 
voor deze initiatieven en waar dus niet vrijwel alle gelden naar de vijf grote instellingen gaan. Beleid 
waarin ruimte wordt gemaakt voor innovatie en voor nieuwe initiatieven en spelers. Dit betekent een 
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aanpassing van het huidige subsidiestelsel. De huisvesting van deze instelling – met name de kosten 
hiervan – is hierbij een uitdaging.

Evenementen het hele jaar door
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, Fuze 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 en overige inwoners van 
Veenendaal. Locaties als het Stadsstrand of een park in het centrum zijn oi belangrijk bij het organiseren 
van evenementen en het bereiken van een divers publiek. Het aanvragen van vergunningen dient snel te 
verlopen, ook bij het inzetten van verschillende locaties en organisatoren van (deel-) evenementen. D66 
juicht het initiatief om in 2019 500 jaar Gilbert van Schoonbeke te vieren waarin de geschiedenis, 
cultuur, evenementen en ondernemen gecombineerd worden van harte toe.

Cultuur en ICT
In het kader van innovatie ligt het voor de hand om ook de verbinding te maken tussen (culturele) 
initiatieven en ‘Veenendaal ICT-stad’ en op deze manier gebruik te maken van lokale en regionale 
expertise. Denk aan een digitale rondleiding of een app met een stadswandeling of een lijst met 
monumentale panden. Ook zouden bijvoorbeeld met augmented reality, maar ook met licht of fysieke 
structuren, panden en structuren van vroeger weer zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Nieuwe visie op cultuureducatie
D66 wil alle Veenendaalse kinderen kennis laten maken met cultuur, ook als zij dat van huis uit weinig 
meekrijgen. Door kunst te maken of te ervaren ontwikkel je je verbeelding en leer je dat er andere 
manieren van kijken zijn dan die van jezelf. Veenendaalse scholen hebben nu al de ruimte om 
cultuureducatie op hun leerlijn aan te laten sluiten, maar wensen, mogelijkheden en middelen zijn niet 
altijd goed op elkaar afgestemd. Het ontbreekt scholen vaak aan geld en kennis. De gemeente moet in 
samenwerking met de onderwijssector en het culturele veld een langetermijnvisie op cultuureducatie in 
Veenendaal ontwikkelen.

Kunst in openbare ruimte
We zijn blij met evenementen zoals de Kunstroute, Beeldend Veenendaal en het Amateurkunstfestival. 
Zij trekken veel publiek en hebben hun bestaan bewezen. Ook de gedichten op muren zijn een mooie, 
laagdrempelige manier om mensen te raken. Wat ons betreft maken we in Veenendaal meer gebruik van 
kunst in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de vorm van beelden maar ook op trottoirs en muren. 
Graffiti kan ook kunst zijn!

Behoud van èn nieuw cultureel erfgoed
Wij zijn als D66 blij dat er inmiddels een visie Cultureel Erfgoed Veenendaal is gemaakt. In ons vorige 
verkiezingsprogramma hebben wij hierom verzocht en dit is opgenomen in het raadsprogramma 2014-
2018. Op ons voorstel zijn zowel de Monumentendag als de Dag van de Architectuur in stand gehouden 
en de subsidie voor gemeentelijke monumenten.
Wat ons betreft zijn we erg zuinig op ons cultureel erfgoed en dat is meer dan monumenten alleen. Er 
zijn in Veenendaal veel beeldbepalende en historisch betekenisvolle panden, wijken en straten die het 
behouden waard zijn. Behoud in plaats van sloop dus!
Wat ons betreft wordt de gemeentelijke monumentenlijst uitgebreid. Ook zijn wij van mening dat er 
ruimte en aandacht zou moeten zijn voor ‘toekomstige’ of ‘nieuwe’ monumenten of andere 
beeldbepalende panden. Denk hierbij ook aan de rol van spraakmakende architectuur. Ook de ‘verhalen 
van Veenendaal’ die deel uitmaken van het (fysieke) erfgoed en identiteit van Veenendaal zijn belangrijk 
om te ontsluiten voor inwoners en te bewaren voor het nageslacht. Een voorbeeld hiervan is de 
mogelijke herbestemming en renovatie van de zogenaamde Gelderse School aan de Prins Bernhardlaan 
als de meest ultieme verbeelding van de Gelderse periode van Veenendaal tot 1960. 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. Ook bij renovaties ten aanzien van energie 
moet hiermee rekening worden gehouden.
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Investeren in sport en bewegen
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond, het levert plezier op en werkt 
aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met 
elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle geweldige vrijwilligers kent Veenendaal een rijk 
sportverenigingsleven en zijn er veel sportieve maatschappelijke initiatieven. We koesteren en 
ondersteunen ze graag. In Veenendaal zijn er volop mogelijkheden. Sportservice Veenendaal is hierin 
een zeer belangrijke speler. Zij beheert en exploiteert sportaccommodaties en zwembad De Vallei en 
geeft uitvoering aan het Veenendaalse beleid op het gebied van sport, bewegen, gezondheid en welzijn.

Sport voor iedereen toegankelijk
Sport en bewegen zijn van grote waarde. Ze bevorderen het welzijn en de leefbaarheid van de stad, en 
gezonde mensen met veel contacten hebben minder zorg nodig. Investeren in sporten en bewegen is 
investeren in preventie. Het sportbeleid van de gemeente maken we effectiever door het te verweven 
met volksgezondheid en onderwijs. We moeten zorgen dat iedereen die wil en kan sporten ook de 
mogelijkheid daartoe heeft. D66 heeft er voor gezorgd dat de bezuinigingen op sport teruggedraaid zijn 
en we willen dat de sportbegroting meegroeit met de gemeentelijke begroting. Wij willen investeren in 
jeugdsportfonds zodat alle jongeren financiële hulp hebben om te kunnen sporten. D66 vindt dat alle 
kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om hun zwemdiploma te halen en dat de gemeente dat actief 
met de scholen en sportservice moet ondersteunen.

Sportmogelijkheden dichtbij
Sportfaciliteiten in de nabije omgeving maken sport toegankelijk. Voor recreatie in de eigen buurt zijn 
parken en groene ruimten van groot belang. Kinderen moeten al vroeg de ruimte hebben voor spel en 
beweging. Iedere buurt moet veilige speelplekken voor kleine en grotere kinderen hebben. Steeds meer 
Veenendalers sporten in de openbare ruimte: van hardlopen, wielrennen en wandelen tot bootcamp of 
calisthenics. Sport en bewegen moet daarom direct bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen 
meegenomen worden en de gemeente moet hierover afspraken maken met projectontwikkelaars en 
woningcorporaties. Momenteel bestaan er lange wachtlijsten voor een volkstuin in Veenendaal met een 
slechte spreiding over de stad. D66 pleit voor een volkstuincomplex als groen hart aansluitend aan een 
ontmoetingsruimte in iedere wijk.

Meer Veenendalers aan het bewegen
Sport en bewegen zijn ook – of juist – voor ouderen van groot belang! Het zelfstandig kunnen 
boodschappen doen, fietsen, hond uitlaten of überhaupt zelfstandig kunnen leven en mobiel blijven 
vergroot je leefomgeving en gaat vereenzaming tegen! Wij pleiten als D66 voor een ‘Golden Sports’ 
programma voor ouderen zoals bijvoorbeeld in Amsterdam is opgezet. Hier worden zeer laagdrempelig 
in de buitenlucht sport- en bewegingsactiviteiten aangeboden tegen een geringe vergoeding. Kinderen 
uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. Ook heeft 1 op de 
8 kinderen last van overgewicht, wat de kans op ziekte op een latere leeftijd vergroot. Voor D66 is dit 
niet acceptabel. We willen investeren in maatschappelijke activiteiten om sporten en bewegen te 
stimuleren. Het werk van de buurtsportcoaches moet worden voortgezet en uitgebreid in wijken waar de 
sportparticipatie laag is en het vermogen tot zelforganisatie beperkt is. D66 wil dat mensen met een 
beperking kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Kinderen met een beperking moeten samen met 
andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij vragen clubs hiervoor open te staan en 
vinden dat zij hierbij ondersteuning moeten kunnen krijgen.
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Geef groen de ruimte
D66 pleit voor een duurzame samenleving. Daar hoort bij dat D66 zuinig is op het milieu en het 
overgebleven groen in en rondom Veenendaal. Daarbij wil D66 ruimte geven aan groen, niet 
alleen aan de rand van de stad, maar vooral daarbinnen waar het haar grootste waarde heeft.

We bieden ruimte aan groen en aan water. Groen is geen accessoire in het interieur van de stad: 
het heeft veel functies en biedt oplossingen voor de problemen die we het hoofd moeten bieden: 
toenemende regenval, hittestress en de verslechtering van de luchtkwaliteit. Groen draagt bij aan 
een gezonde stad. Bomen en planten zetten CO2 om in zuurstof en filteren fijnstof uit de lucht. 
Een groene omgeving verlaagt stress en zorgt ervoor dat mensen meer bewegen en kinderen 
vaker buiten spelen. Groen zorgt voor een veilige en prettige leefomgeving voor inwoners.

Meer groen in Veenendaal
Veenendaal ligt prachtig tussen de Vallei en het Utrechtse Heuvelrug. Binnen de stad vinden we vooral 
groen langs de wegen en hebben we te weinig parken die als groene longen van de stad kunnen 
fungeren. Door de groei en inbreiding is het een belangrijke uitdaging om onze omgeving aantrekkelijk 
en gezond te houden. D66 wil een integrale visie op en aanpak van het groen in Veenendaal dat samen 
met inwoners, experts en andere betrokken partijen wordt opgesteld. Wat ons betreft blijft het groen op 
de balans; met name bomen hebben een maatschappelijk waarde (gezondheid, milieu) die in geld 
gewaardeerd kan worden.

Groene wijkbudgetten
Bewoners zijn de belangrijkste gebruikers van het groen in de openbare ruimte. Het moet voor ze 
makkelijker worden om in samenwerking met de gemeente parken en groen in de buurt zelf in beheer te 
nemen. Dit geldt ook voor bedrijven. Wel altijd op basis van heldere afspraken over de kwaliteit en 
toegankelijkheid van het groen en de openbare ruimte. Groen in zelfbeheer zorgt voor meer 
betrokkenheid bij de buurt, draagt bij aan de kwaliteit van het groen én bespaart de gemeente geld dat 
daardoor op een andere manier kan worden ingezet. De komende periode willen wij daarom 
experimenteren met substantiële buurtbegrotingen of -budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over 
de besteding van een deel van het geld voor hun buurt.

Initiatieven van inwoners ondersteunen
Het Stadsstrand Landjepik is een geweldig burgerinitiatief en een mooie en waardevolle aanvulling op 
het winkelcentrum van Veenendaal. Oorspronkelijk tijdelijk van opzet en eventueel verplaatsbaar is het 
strand zeer succesvol gebleken. Wat ons betreft zou het in zo veel mogelijk in de huidige vorm moeten 
blijven bestaan. Op ons initiatief is 1 miljoen euro extra afgeboekt op de waarde van de grond en 
beschikbaar gesteld voor het Stadsstrand, zodat ongeveer driekwart van de huidige oppervlakte 
behouden blijft! Eventueel in combinatie met een parkfunctie, zodat we midden in het centrum een 
groene long hebben. We stimuleren dit soort initiatieven van harte! Ook – of misschien juist – bij tijdelijke 
invullingen van de openbare ruimte. Daarom hebben we als D66 in de afgelopen periode samen met 
andere partijen ervoor gezorgd dat de financiering voor het Stadsstrand komt. De gemeente moet de 
initiatieven vanuit de samenleving blijven ondersteunen en hen de ruimte geven.

Hittestress en wateroverlast aanpakken
Regenbuien worden steeds heviger. Een groene omgeving kan dit water goed bergen en het water komt 
weer ten goede aan het groen. Groener is ook koeler: een boom van enige omvang geeft evenveel 
verkoeling als tien airco’s. Door verhardingen (openbare ruimte en tuinen) te voorkomen en te vervangen 
door groen kan de stedelijke omgeving gekoeld worden en bergingscapaciteit voor water vergroot 
worden. Wij willen samen met bewoners plekken aanwijzen in de stad om te ontstenen; niet alleen op 
de grond, maar ook in de vorm van verticale tuinen en groene daken op gebouwen in de stad. 
Klimaatverandering moet ook een overweging zijn bij alle ruimtelijke ontwikkelingen van de stad. 
Bouwen in Veenendaal hoort altijd klimaatadaptief te zijn.
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Compensatie van het groen
D66 wil dat groen dat verloren gaat (bouw, sloop, kap, sterfte) altijd wordt gecompenseerd. Bestaande 
en nieuwe bebouwing kunnen meer voorzien worden van groen; groen kan zowel horizontaal als 
verticaal. De ‘bomenlijst’ waar monumentale bomen en andere waardevolle bomen op vermeld staan, 
moet in stand worden gehouden en waar mogelijk uitgebreid. 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. Kappen van bomen kan noodzakelijk zijn vanuit veiligheidsoverwegingen of simpelweg 
omdat een boom aan het einde van zijn leven is. Het kan echter wel slimmer: gefaseerd kappen en 
(gevarieerd) planten om ‘lege’ straten zoals de Patrimoniumlaan te voorkomen.

Groene schoolpleinen
D66 vindt het 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 verstedelijkende omgeving wordt dit 
steeds belangrijker. De gemeente is verantwoordelijk voor milieu- en natuureducatie en heeft dit 
uitbesteed aan het IVN. In aanvulling op hun goede werk willen we graag dat de schoolpleinen groen 
worden waardoor kinderen ook dagelijks met natuur bezig kunnen zijn. In Nederland bestaan er al zo'n 
400. Contact met groen zorgt daar dat kinderen minder ruzie maken, elkaar minder pesten en zich 
minder vervelen.

Gezonde lucht in gezonde stad
Iedere Veenendaler heeft recht op zo schoon mogelijke lucht. De luchtkwaliteit is echter nog steeds een 
probleem. Hoewel we voldoen aan de lokale normen en landelijke normen, is het wel een uitdaging om 
ook aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te voldoen. Normen die wat ons betreft 
eigenlijk niet ver genoeg gaan. Wij willen geen enkel risico nemen met de lucht die we inademen. 
Daarom willen we dat het beleid gericht wordt op de strengere normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en hierin samen optrekken met de andere plaatsen in FoodValley. 

Omdat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven, willen wij dat het volledige gemeentelijke 
wagenpark 100% uitstootvrij wordt. Veel maatregelen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren zijn 
verkeersmaatregelen. Rondom (grotere) wegen is groen van belang als buffer van uitstoot maar ook 
geluid. Wat D66 betreft passen we rondom wegen veel groen (bomen en struiken, niet (alleen) gras) toe. 
Groen en bomen voegen niet alleen veel toe aan de kwaliteit en beleving van het straatbeeld van 
Veenendaal qua beleving, maar vangen ook veel fijnstof op en dempen geluid. Dat is positief voor de 
luchtkwaliteit en dus ook voor de gezondheid van onze inwoners. Daarnaast vormt ook houtstook een 
oorzaak van luchtvervuiling. Met een voorlichtingscampagne willen wij inwoners informeren over de 
schadelijke effecten ervan. De negatieve effecten van verkeer (fijnstof, CO) worden gecompenseerd 
door het aanbrengen van groen. Om ons aan deze doelstellingen te houden willen we dat elke 
Veenendaler kan inzien hoe (on)gezond de lucht is die hij/zij elke dag inademt. 
Wij pleiten voor rookvrije schoolpleinen en -omgeving rondom sport maar ook rookvrije sportvelden in 
Veenendaal.

Natuurbehoud en recreatie in balans
De bestaande natuurgebieden (Binnenveld, beide ‘Hellen’, en het gebied ten zuiden van de Dijkstraat) 
dienen beschermd te blijven, maar toegang tot natuur is belangrijk, vooral bij de ontwikkeling van jeugd. 
Er dient een balans gezocht te worden tussen toegankelijkheid en de bescherming van natuur. 
Kwintelooijen ligt weliswaar in Rhenen maar is een belangrijk recreatiegebied voor inwoners van 
Veenendaal. Van de bezoekers komt maar liefst 80% uit Veenendaal. Veenendaal en Rhenen zijn 
gezamenlijk opgetrokken om het beheer van dit gebied te organiseren na opheffing van het 
recreatieschap. We vinden het als D66 belangrijk om te blijven investeren in dit mooie gebied. Het liefst 
zo natuurlijk en duurzaam mogelijk. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een 
hulpmiddel om besluiten te nemen over ingrijpende ruimtelijke projecten. Ecologie en natuur zijn vaak 
nog onvoldoende onderdeel van deze analyse.

Ruimte voor water
D66 geeft ruimte aan water. Veenendaal ligt relatief laag en is er snel wateroverlast. In de wijken zoals 
bijvoorbeeld het Franse Gat waar geen oppervlaktewater is zien we de problematiek regelmatig 
terugkeren. Daarom moeten we er voor zorgen dat we genoeg water kunnen opvangen. Desnoods door 
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openbare ruimte op te offeren. Bij nieuwbouw en inbreidingsontwikkelingen moet altijd genoeg ruimte 
voor water worden gereserveerd.
Het aantal drinkwatertappunten in Veenendaal moet worden uitgebreid. Dit zowel in het kader van 
duurzaamheid (flesjes worden hervuld), gezondheid als gastvrijheid!

Dierenwelzijn
Wij pleiten voor een Agenda Dieren die kan bijdragen aan het behouden en verbeteren van het welzijn 
van zowel gehouden dieren als vrijlevende dieren binnen de gemeentegrenzen van Veenendaal. Hierin 
kan worden opgenomen hoe we met dieren om willen gaan en rekening houden. Denk aan voldoende 
groen, natuurinclusief bouwen, maar ook regelingen voor dieren bij rampen of hereniging van mens en 
dier door het stimuleren van chippen en registratie. Hier kunnen we ook uitspreken hoe we organisaties 
als bijvoorbeeld een Dierenambulance ondersteunen. D66 staat een ontmoedigingsbeleid voor ten 
aanzien van ondernemingen gericht op massaproductie en/of verwerking van vlees afkomstig uit de 
zogenaamde bio-industrie.

Verkeer 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, veilig en toekomstbestendig 
zijn waardoor Veenendaal voor haar inwoners leefbaar blijft. Leefbaarheid en bereikbaarheid zullen 
idealiter in balans dienen te zijn.

Goed bereikbaar
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 wil mensen zoveel mogelijk gebruik laten 
maken van rondwegen en de andere grote wegen van Veenendaal. Wij zijn er dus geen voorstander om 
de eerder gedane ‘knips’ in wegen – zonder goed onderzoek – teniet te doen.

Leefbaarheid
Bij doorgaande en grotere wegen zal de woonomgeving voor omwonenden wel leefbaar dienen te 
blijven. Bij de ontwikkelingen rond de Rondweg-Oost zullen wij de uitkomsten van het onderzoek dan 
ook goed bekijken en waarbij wij met name zullen letten op de leefbaarheid en milieueffecten aan deze 
route. Dus: mocht een verbreding van de weg echt onvermijdelijk zijn, dan is dat wat D66 alleen een 
oplossing mits de weg zoveel mogelijk ondertunneld dan wel verdiept wordt aangelegd, afhankelijk van 
de mogelijke neveneffecten. Bereikbaarheid is belangrijk, maar de leefbaarheid van onze inwoners staat 
voorop!

Schoon vervoer
Wij willen het (winkel)centrum autoluw maken en houden en openbaar vervoer ruimte bieden dichtbij het 
centrum. D66 is blij met de drie treinstations, maar vindt dat het openbaar vervoer per bus in 
Veenendaal nog een stuk beter kan. De gemeente moet daarom bij de provincie lobbyen voor een 
onderzoek naar uitbreiding en verbetering van de buslijnen binnen en door Veenendaal. D66 streeft naar 
een schoon openbaar vervoer, zoals bussen op elektriciteit, waterstof of aardgas. Ook zien we graag 
dat meer mensen elektrisch gaan autorijden, en auto’s delen. Hiervoor zouden in heel Veenendaal bijv. 
meer oplaadpunten dienen te komen of ‘autosharing’ mogelijkheden gefaciliteerd kunnen worden. We 
willen schoon vervoer. Scooters kunnen bijvoorbeeld erg vervuilend zijn: een oude tweetaktscooter 
stoot wel 20 tot 2.700 keer zoveel fijnstof uit als een bestelbusje. Fietsers die erachter fietsen of 
wachten voor het stoplicht moeten deze vervuiling inademen. Om de luchtkwaliteit in de stad te 
verbeteren en de gezondheid van fietsers en voetgangers te beschermen vindt D66 Veenendaal dat de 
gemeente afspraken maakt met bezorgbedrijven om hun voertuigenpark zo snel mogelijk te vervangen 
door elektrisch aangedreven voertuigen.

Meer ruimte voor 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 weliswaar op papier voldoende 
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parkeerplaatsen, het is vaak echter niet mogelijk om je fiets dicht bij een winkel te parkeren. D66 is van 
mening dat de in het centrum gelegen mogelijkheden moeten worden uitgebreid met 
fietsenstallingsplaatsen in de open lucht.

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 de kruising van het fietspad vanuit Dragonderpark met 
Grote Beer). 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!

Veilig en duurzaam
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.
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 ledverlichting.
D66 wil dat de gemeente experimenteert met ‘verwarmde wegen’ en andere ‘smart’ technieken. Bij 
aanleg is dit wellicht wat duurder, maar het asfalt gaat wel (veel) langer mee. Uiteindelijk is dat beter 
voor de weggebruiker, het milieu en voor de gemeentekas. Denk ook aan de pilot bij de fietsroute bij de 
Monding in het kader van het verhogen van de veiligheid van de fietser. Wat ons betreft komen ook 
experimenten met driedimensionale zebrapaden. De oplossingen die succesvol zijn zetten we ook in op 
andere fietsoversteekplaatsen zoals bijvoorbeeld aan de Prins Clauslaan in Veenendaal Oost.

Aandacht voor mensen met beperking
De openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn voor de mensen met beperking. D66 wil dat we 
ervaringsdeskundigen vroegtijdig laten meedenken bij het ontwerp of renovatie van bouwprojecten. Dit 
geldt voor de openbare ruimte en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook voor communicatie van de 
gemeente. Toegankelijkheid moet prioriteit hebben in de openbare ruimte, ook tijdens verbouwingen en 
herinrichtingen. Specifiek in het verkeer moeten de stoplichten 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.

Parkeren
Wij zijn geen voorstander van gratis parkeren: de (auto-)parkeerder betaalt. In Veenendaal worden ons 
inziens redelijke tarieven gehanteerd voor de parkeergarages en -terreinen. Omdat we voldoende 
parkeergarages hebben pleiten wij ervoor om bovengrondse terreinen waar mogelijk een andere – bij 
voorkeur – groene bestemming te geven. We zijn voorstander van een kostendekkende 
parkeerexploitatie, zodat de parkeerder betaalt en niet alle inwoners aan het autoparkeren hoeven mee 
te betalen - zoals al jaren het geval is.
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Goed en veilig wonen
In Veenendaal moet iedereen zich thuis kunnen voelen. Dat begint bij goede woningen in mooie 
buurten. Woningen voor starters, gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Betaalbare koop en 
(sociale) huur door elkaar heen in de wijk. Duurzame woningen ook, die goed geïsoleerd zijn en 
niet meer aan het gasnet vastzitten. Investeren in de verduurzaming van bestaande woningen 
moet worden aangemoedigd en ondersteund.

Gegeven de beperkte ruimte in Veenendaal experimenteren we met nieuwe woonvormen, zoals 
tiny living en het ombouwen van leegstaande kantoorpanden. En we werken aan een betere 
doorstroming op de woningmarkt.

In de wijk moet het natuurlijk veilig zijn. Maar je moet je er ook veilig voelen. Het is daarvoor 
belangrijk goed contact met je buren en met je wijkagent te hebben. Straatverlichting moet goed 
werken. Grote maar ook kleine criminaliteit moet worden aangepakt, maar het liefst zetten we in 
op preventie.

Divers en toekomstbestendig
Veenendaal heeft niet veel ruimte meer over. De mogelijkheid om verder te groeien is beperkt; we zijn 
bijna tot aan de gemeentegrenzen volgebouwd. Wij vinden de huidige bebouwing de grens. Daarom 
werkt D66 Veenendaal aan kwalitatieve groei: mooier en beter maken wat er al is. Het woningaanbod 
zien we graag levensloopbestendig, flexibel en divers worden, met een mooie afwisseling tussen sociale 
woningbouw en koopwoningen, woningen voor gezinnen, alleenstaanden en ouderen. Hierbij gaat de 
kwaliteit voor kwantiteit: de bouw en architectuur in de leefomgeving moet aansprekender, ambitieuzer, 
duurzamer en afwisselender.

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.

Nieuwbouw energieneutraal
Veenendaal heeft een programma ontwikkeld om in 2035 energieneutraal te worden. Voor ons betekent 
dat ook dat er geen woningen met gasaansluitingen meer worden bijgebouwd. Alle nieuwbouw wordt 
wat ons betreft energieneutraal of energiepositief; dat betekent dat woningen zichzelf kunnen voorzien 
van energie, of zelfs als kleine energiecentrales kunnen werken om de omgeving van energie te 
voorzien.

Energiebesparing bestaande woningen
Ruim een derde van alle energie in Veenendaal wordt in woningen gebruikt. Veel huizen zijn slecht 
geïsoleerd waardoor ze ware energielekken zijn. D66 wil dat snel begin wordt gemaakt met het 
verduurzamen van woningen waarbij wij het uitgangspunt hanteren dat investeren voor de inwoners 
rendabel moet zijn. Niet alleen wordt de energierekening lager, maar de waarde van de woning stijgt 
ook. De gemeente kan dit makkelijker maken door kennis en informatie te delen, maar ook met het 
zoeken naar subsidies en financieringsvormen. Duurzaamheidsleningen maken hier deel van uit. Door 
ontwikkelingen van concrete stappenplannen voor verschillende soorten woningen krijgen de inwoners 
en corporaties handvatten om aan de slag te gaan.

Van gas af: collectieve inkoop duurzame warmte
De gemeente zet zich in om nieuwe duurzame energie beschikbaar te maken. Alleen zonnepanelen op 
daken zijn niet voldoende om de woningen te verwarmen. D66 wil dat de gemeente in de komende 
periode met het bedrijfsleven een warmteplan maakt waarin gezocht wordt naar de oplossingen voor 
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duurzame energie. De zonnepanelen op bedrijfsdaken en de restwarmte van bedrijven kunnen veel 
betekenen. Maar er zal ook gezocht moeten worden naar bijvoorbeeld geothermische energie in de 
bodem die door woningen gebruikt kan worden. Deze warmtebronnen kunnen door collectieve inkoop 
beschikbaar worden gesteld.

Betere doorstroming
Het gaat goed met de economie en met de huizenmarkt. Maar dat betekent wel dat het steeds 
moeilijker wordt om een huis te kopen als je starter bent op de woningmarkt. Zeker in Veenendaal, waar 
we niet veel ruimte hebben om nog bij te bouwen. Door slim om te gaan met herbestemming en 
startersleningen nieuwe experimenten te omarmen kunnen we toch goede woningen voor starters 
realiseren. Op de (sociale) huurmarkt zetten we in op een gemengd woningaanbod in alle wijken en op 
betere doorstroom vanuit sociale huurwoningen.

Nieuwe woonmogelijkheden
Veenendaal heeft veel leegstaande kantoren. Om efficiënt gebruik te maken van de bestaande stad 
moeten leegstaande kantoorpanden op grotere schaal worden omgebouwd tot woningen. Ook 
woningdelen en woningsplitsen moet eenvoudiger worden, mits dit de leefbaarheid in de buurt niet 
aantast. 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.

Startersleningen
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. Een mooi voorbeeld van hergebruik en 
jongerenhuisvesting is het CSV-gebouw aan de Industrielaan.

Tiny living
Tiny Houses kunnen de doorstroom van de huizenmarkt bevorderen, in het bijzonder voor een- en 
tweepersoonshuishoudens. Daarnaast dragen Tiny Houses bij aan de bewustwording over thema’s als 
duurzaamheid en energie. Hoewel Veenendaal inbreidende gemeente is en de ruimte voor dit type 
woningen beperkt, is het zinvol met name de trend tiny living te onderzoeken, dus de behoefte aan 
kleinere woonvormen. Met name jongere generaties zijn klaar met teveel, te groot en te ingewikkeld. 
Leegstand van kantoren kan wellicht voor een deel opgelost worden door tiny living. Met name voor 
jongeren zou dit een aantrekkelijke optie kunnen zijn.

Betaalbaar wonen
Het kan moeilijk zijn om een goede woning te vinden, zeker als je niet veel te besteden hebt. D66 maakt 
werk van het tegengaan van scheefwonen en het opschonen van wachtlijsten. Daarnaast kan wonen 
goedkoper worden als we investeren in de duurzaamheid van huizen, in goede isolatie en ‘Nul op de 
meter’ woningen.

Gemengd woningaanbod
Wij streven naar een gemengd woningaanbod door heel Veenendaal. Dat vinden wij belangrijk, omdat 
we er daarmee voor zorgen dat mensen met verschillende achtergronden elkaar blijven ontmoeten en 
voorkomen dat buurten te eentonig worden. Bepaalde wijken hebben onevenredig veel sociale 
huurwoningen; de gemeente moet met woningcorporaties afspraken maken over de verkoop van het 
surplus. De opbrengst kan worden gebruikt om te investeren in nieuwe sociale huurwoningen in andere 
wijken. Zo wordt de sociale huurwoningvoorraad evenwichtiger over Veenendaal verdeeld.

Eerlijke kans op een sociale huurwoning
Wij willen dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. De 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen moeten worden opgeschoond. Er staan namelijk veel mensen 
op die niet meer op zoek zijn naar een sociale huurwoning of er geen recht meer op hebben. Dit 
vertroebelt het maken van zinvol beleid. Over het opschonen van de lijsten willen we dat de gemeente 
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met woningcorporaties afspraken maakt. Daarnaast willen wij dat 20% van de sociale huurwoningen die 
vrijkomen wordt verloot, zodat er ook een eerlijke kans op een woning is voor mensen die door 
onvoorziene persoonlijke of professionele omstandigheden ineens acuut woningzoekende in 
Veenendaal zijn geworden.

Scheef wonen tegengaan
Het betaalbaar houden van woningen in de vrije huursector is een aandachtspunt. De gemeente moet 
onderzoeken hoe betaalbare huurwoningen ook betaalbaar blijven. Hierbij denken we aan 
huurbescherming boven de 'aftoppingsgrens'. Met mensen die geen recht meer hebben op een sociale 
huurwoning maar er nog wel in wonen, moeten bindende afspraken gemaakt kunnen worden over het 
doorstromen naar een reguliere woning - op voorwaarde dat deze woningen er zijn natuurlijk. Zo gaan 
we scheefwonen tegen en maken we meer ruimte voor starters.

Renoveren naar Nul-op-de-Meter woningen
Wij willen dat nieuwe en bestaande sociale huurwoningen Nul-op-de-Meter worden. Zo zorgen we 
ervoor dat woningen zoveel mogelijk energieneutraal worden. Daarvoor zijn op grote schaal 
aanpassingen nodig, zoals betere isolatie en zonnepanelen. Door nu met woningcorporaties te kiezen 
voor grootschalige aanpassing, zorgen we ervoor dat niet alleen Veenendalers met hoge inkomens van 
het energienet afgaan, maar dat we dat gezamenlijk kunnen doen. Als we dit niet doen, dan komt de 
rekening van het in stand houden van het energienet uiteindelijk bij Veenendalers met een kleinere 
portemonnee te liggen. Dat zou onrechtvaardig zijn.

Veiligheid: Een taak voor iedereen
Een veilige plaats is onmisbaar voor het leven in vrijheid. 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 huiselijk geweld.

Preventie waar het kan, handhaving waar het moet
Om te zorgen dat Nederlanders veilig zijn en zich veiliger kunnen voelen, kiest D66 allereerst voor het 
sociaal-innovatief werken aan veiligheid, bijvoorbeeld door te investeren in gastheren en gastvrouwen 
die onze rechtsbeginselen uitstralen en door samen Veenendaal schoon, heel en veilig te houden. 
Daarnaast zetten we in op het tegengaan van schooluitval, voorkomen van schulden en creëren van 
meer kansen. Vervolgens helpen we mensen en bedrijven bij wat zij zelf kunnen doen om criminelen – 
ook online – buiten de deur te houden. Wij investeren in sterke wijkteams en wijkagenten, die de ogen 
en oren van de politie op straat zijn en een belangrijke preventieve werking kunnen hebben. Straf is een 
kernonderdeel van een effectief rechtssysteem, ter voorkoming van herhaling, ter vergelding, maar ook 
als afschrikking voor anderen. Hierbij hoort de reclassering een prominente rol te vervullen als het gaat 
om toezicht en begeleiding om veroordeelden terug de samenleving in te helpen. Onderwijs en werk 
tijdens detentie dragen bij aan een kansrijke terugkeer. Vergoeding van schade door daders is de regel. 
In geval van straf bij jeugdigen wordt jeugdzorg direct ingeschakeld. '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.

Veilig zijn en veilig voelen
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, inwoners moeten dit ook zo voelen. 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.
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Aanpak 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.

Privacy en veiligheid
Vrijheid betekent dat je veilig en onbespied op jezelf en met anderen kunt zijn. Het recht op privacy is 
niet voor niets een grondrecht van ons allemaal. Door digitalisering en door bedrijven en overheid die 
steeds meer van ons willen weten en over ons registreren, komt onze privacy onder druk te staan. D66 
vindt het ongewenst dat de overheid persoonsgegevens koppelt of analyseert, bijvoorbeeld met het 
doel bepaalde veiligheidsdoelstellingen te bereiken. 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.

Gereguleerde wietteelt
Volgens de huidige gedoogconstructie is het wel toegestaan om in coffeeshops cannabis te verkopen, maar 
worden de teelt en inkoop daarvan door de coffeeshop. Hiermee staan de coffeeshophouders met één been in de 
criminaliteit. Het huidige kabinet heeft zich voorgenomen experimenten met de verkoop van gereguleerde wietteelt 
toe te staan. D66 is er voorstander van dat Veenendaal zich aanmeldt voor een dergelijk experiment. Met regulering 
wordt het mogelijk om de volksgezondheid beter te beschermen (controle op bestrijdingsmiddelen en THC-
gehalte), en kan de capaciteit van de politie beter benut worden. Bovendien nemen het brandrisico en de overlast 
voor omwonenden af en wordt de schade door illegaal dumpen van kweekafval en aftappen van stroom kleiner.

Een veilige leefomgeving
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 moet altijd goed worden gekeken naar de (on)veiligheid rondom een dergelijk 
project. D66 vindt aandacht hiervoor onontbeerlijk: voorkomen is beter dan genezen. Bedrijven die 
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.

D66 maakt zich zorgen over de nadelige gevolgen van vuurwerk voor het milieu, de veiligheid, de 
gezondheid van onze inwoners en het dierenwelzijn. Daarom kijken we uit naar de aanbevelingen van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Verder zal D66 voorstellen steunen die leiden tot een sterke 
vermindering van de nadelige gevolgen van het afsteken van vuurwerk.

Hoogspanningskabels ondergronds
D66 heeft zich in afgelopen periode ingezet voor het ondergronds brengen van de 
hoogspanningskabels. Hoewel een causaal verband tussen hoogspanningskabels boven de grond en 
gezondheidsschade nooit aangetoond is, is er wel een statistisch verband. Daarom heeft de 
rijksoverheid een voorzorgsprincipe ingesteld waardoor woningen en scholen bouwen onder de kabels 
niet meer mogelijk is. Voor de bestaande wijken is echter niets geregeld en wat ons betreft moet de 
gemeente in de komende periode zorgen dat onze wijken vrijgemaakt worden van deze velden. D66 
heeft in de afgelopen ervoor gezorgd dat Veenendaal een haalbaarheidsonderzoek opstart om te 
onderzoeken wat hier precies voor nodig is. De financiering van de verkabeling zelf moet wat ons betreft 
grotendeels komen van het rijk, de provincie en de netwerkbeheerders.
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Zorgen voor elkaar
Onderwijs, werk, sport, cultuur, groen... Als je niet gezond of mobiel genoeg bent om mee te doen 
heb je er weinig aan. Inwoners van Veenendaal die dat nodig hebben moeten de ondersteuning 
krijgen waarmee ze zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Iedereen heeft wel eens 
hulp nodig en wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. D66 gaat uit van positieve 
gezondheid, wat meer is dan alleen maar gezond zijn. Bij positieve gezondheid staat het 
vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, 
meedoen en het hebben van sociale contacten zien wij als onlosmakelijk verbonden met welzijn 
en gezondheid. Het gaat dus om wat mensen wél kunnen, in plaats van wat ze niét kunnen. Zorg 
en welzijn dienen erop gericht te zijn dat mensen zo lang en zoveel mogelijk zelfstandig en 
zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven zo groot mogelijk is. Mensen voeren zelf ook 
zoveel mogelijk eigen regie over hun leven. Met hulp van familie, vrienden, kennissen en andere 
vrijwilligers waar mogelijk, en van professionele hulp waar nodig.

Preventie eerst
Met de decentralisatie van de zorg en het ingaan van de Wmo werd de gemeente de afgelopen jaren 
verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning van mensen die door ziekte of een 
beperking niet goed mee kunnen doen in de samenleving. De gemeente kreeg dus extra taken, maar 
moest die ook met minder geld uitvoeren. Deze operatie is grotendeels gelukt, maar er blijven altijd 
punten voor verbetering. We kunnen vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteunen, het mijden van 
zorg beter tegengaan en meer werk maken van preventie en de inzet van nieuwe technologie.

Preventie en bevorderen van gezond gedrag
Preventie is investeren in de toekomst. Preventie kan immers erger voorkomen en draagt bij aan het 
betaalbaar houden van de zorg op langere termijn. Al het beleid moet erop gericht te zijn dat mensen zo 
lang en zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven, waarbij de kwaliteit van leven zo groot 
mogelijk is. Een gezonde leefstijl en het voorkomen van vermijdbare zorgbehoefte vormen voor D66 
belangrijke uitgangspunten. Wij zijn voorstander van een actief voedingsbeleid, dat gezonde 
eetpatronen al in de kindertijd aanleert. Als onderdeel hiervan willen we betere voorlichting over voeding 
stimuleren en kinderen beschermen tegen marketing van ongezonde producten. Sport, bewegen, 
cultuur en welzijn vormen de hoeksteen van het preventiebeleid.

Vrijwilligers waarderen en ondersteunen
In Veenendaal zijn veel vrijwilligersorganisaties en netwerken actief die mensen op allerlei manieren 
helpen. Of het gaat om kleine huishoudelijke taken, verhuizingen of gewoon wat tijd met elkaar 
doorbrengen om eenzaamheid te bestrijden, matchen van vraag en aanbod – overal is een netwerk 
voor. De rol van vrijwilligers in de samenleving vindt D66 zeer waardevol; mensen die zich in hun vrije 
tijd inzetten voor de medemens. Dat geldt niet in de laatste plaats voor ouderen die hun ruime werk- en 
levenservaring kunnen inzetten bij vrijwilligerswerk. Door werk, de zorg voor (klein)kinderen en andere 
activiteiten blijft er echter steeds minder tijd over voor vrijwilligerswerk. D66 heeft daarom in de 
afgelopen periode ervoor gezorgd dat de gemeente vrijwilligersorganisaties financieel ondersteunt. D66 
stimuleert mogelijkheden om de werkdruk op vrijwilligers en mantelzorgers te verlichten. Daarom willen 
we dat de gemeente verenigingen en andere organisaties die voor een groot deel afhankelijk zijn van 
vrijwilligers voor hun activiteiten helpt bij de ondersteuning van hun vrijwilligers, bijvoorbeeld op het 
gebied van scholing of een aansprakelijkheidsverzekering.

Mantelzorgers ontlasten
D66 vindt het werk van mantelzorgers belangrijk en wil daarom dat er goede ondersteuning voor hen is. 
Juist omdat mantelzorgers hun taken niet zo maar kunnen beëindigen zal deze groep goede 
ondersteuning moeten krijgen. Daarom willen we dat (jonge) Veenendaalse mantelzorgers ondersteund 
worden. Wanneer de zorgtaak tijdelijk te zwaar wordt, moeten mantelzorgers kunnen rekenen op 
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ondersteuning in de vorm van extra handen of een logeervoorziening bij de persoon die mantelzorg 
nodig heeft. Dergelijke ondersteuningen worden door de gemeente gefaciliteerd. 
Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat 
ruimte heeft en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen blijven inzetten op vernieuwing van 
respijtzorg, en meer respijtzorg door vrijwilligers.

Bereiken van zorgmijders
Hoewel er veel zorgvoorzieningen zijn, zowel binnen de gemeente als landelijk, zijn er altijd mensen die 
zorg ontberen en soms zorg ontwijken. Vaak gaat het om mensen met een laag inkomen, laag 
opleidingsniveau en/of een migratieachtergrond die voor hun gevoel van het kastje naar de muur zijn 
gestuurd en geen mogelijkheden meer zien. D66 wil dat er extra aandacht besteed wordt aan het 
bereiken van deze kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door hen te voorzien in informatie in begrijpelijk en 
eenvoudig taalgebruik. Daarnaast wil D66 dat gemeenten actief op zoek gaan naar deze mensen en 
ondersteuning aanbieden. Voor mensen die geen zorgverzekering kunnen afsluiten, moet er een 
passende regeling voor noodzorg komen.

Ruimte voor professionals
De beroepskrachten in zorgverlenende instanties hebben als doel om goede zorg en ondersteuning te 
leveren, en de relevante kennis om te beslissen hoe dit als beste uitgevoerd kan worden en welke 
middelen zij hiervoor nodig hebben. D66 wil graag ruimte bieden aan deze professionals. Nu vindt er 
nog veel overbodige controle plaats, waaraan geld en tijd wordt besteed die beter in de zorg gestoken 
kunnen worden. Eén manier waarop D66 overbodige controle wil terugdringen is het geven van 
ongelabeld budget aan de wijkteams, waarover pas achteraf verantwoording wordt afgelegd.

ICT in de zorg
Innovaties in de zorg kunnen de zorg beter en toekomstigbestendiger maken. Een voorbeeld van een 
innovatie is zelfzorg. Een oudere die via de iPad contact opneemt met de thuiszorg of huisarts, waarbij 
gegevens zoals bloedsuiker of bloeddruk via een app kunnen worden doorgezet naar hun huisarts. 
Patiënten kunnen hierdoor frequenter gevolgd worden door hun arts zonder extra reistijd. D66 wil 
daarom dat er meer pilots komen voor innovatieve oplossingen bij zorgprofessionals in Veenendaal, in 
samenwerking met zorgverzekeraars.

Ondersteuning dichtbij
D66 pleit ervoor om de zorg zo dicht mogelijk bij mensen te organiseren. Bewoners en hulpverleners 
zorgen er samen voor dat passende zorg wordt geleverd. Momenteel zijn Veens en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) actief in de wijken, waar ze laagdrempelige ondersteuning dichtbij de bewoners 
bieden. Mensen die meer ondersteuning nodig hebben dan Veens kan bieden worden doorverwezen 
naar het Wmo-loket van de gemeente. Het CJG kan zelf ook ambulante hulp bieden bij mensen thuis en 
verwijst alleen door naar gespecialiseerde jeugdhulporganisaties.

Sterke integrale buurtteams
Hoewel diverse organisaties goed met elkaar samenwerken is het wat D66 betreft noodzakelijk dat in 
Veenendaal buurtteams gevormd worden waar de professionals vanuit diverse disciplines met elkaar 
samenwerken. Sommige inwoners hebben maar op een domein hulp nodig, maar inmiddels weten we 
dat problemen vaak met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: een probleem dat zich uit in een kind dat 
niet te handhaven is kan zijn oorzaak hebben in slechte financiële positie van de ouders. Het is 
belangrijk om de oorzaken van problemen weg te nemen in plaats van symptomen te bestrijden.
Dit moet niet alleen op het huidige wijkniveau gebeuren, maar waar nodig ook dichterbij, op 
buurtniveau. In de huidige indeling hoort bijvoorbeeld het Franse Gat bij de wijk West terwijl zowel in de 
beleving als de behoefte van inwoners er een wereld van verschil is.

Huisarts en wijkverpleegkundige als belangrijke schakel
De huisarts in de buurt is belangrijk. We hebben in Veenendaal sterke netwerken van huisartsen. We 
willen onderzoeken hoe de samenwerking van de wijkteams met de huisarts en wijkverpleegkundige 
slimmer kan, waarbij privacy bewaakt wordt. We willen de samenwerking tussen de gemeente met 
zorgverzekeraars verbeteren, vooral op het gebied van preventie.
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Kwalitatieve informatievoorziening voor meer eigen regie
We willen dat mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning zoveel mogelijk eigen regie 
hebben. Om zelf keuzes te kunnen maken is goede, actuele en heldere informatie nodig. D66 wil dat de 
sociale kaart, waar inwoners informatie kunnen vinden over wonen, werken en zorg, verbetert en meer 
bekendheid krijgt. Ook de gratis onafhankelijke cliëntondersteuning moet hier een plek krijgen. Om deze 
kaart te verbeteren is het belangrijk om gebruik te maken van inbreng van mensen die er gebruik van 
maken. D66 wil specifiek de informatievoorziening over waar Veenendalers terecht kunnen bij vragen, 
klachten, bezwaar en beroep blijven verbeteren en hierbij onafhankelijk advies bieden.

Jeugdhulp: Gezond en veilig opgroeien
Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. Met elkaar geven we het goede 
voorbeeld aan nieuwe generaties. D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om het beste van 
hun leven te kunnen halen.

Effectieve hulp aan gezinnen
Jeugdzorg moet laagdrempelig zijn. Daarom vindt D66 het belangrijk dat hulpverleners makkelijk te 
vinden en te bereiken zijn voor ouders en kinderen. De jeugdteams van het CJG bieden preventie, 
opvoedingsondersteuning, begeleiding en ambulante ondersteuning. Hoewel uitgevoerd door de GGD 
is het consultatiebureau ook een onderdeel van het CJG. De teams werken nauw samen met 
schoolartsen en het onderwijs.

Veiligheid voorop en voorkomen van crises
Bij crisis en acute nood in een gezin, moet er direct worden ingegrepen. Voorkomen is echter beter dan 
genezen. Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg stadium vrijwillig te 
helpen met hun problemen voorkomen we escalatie en uithuisplaatsing. Zorg moet er altijd op gericht 
zijn dat het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan oppakken.
Als er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, werken de wijkteams samen met Veilig 
Thuis Midden Nederland. Uit rapporten van de inspectie komt deze samenwerking als één van de beste 
naar voren. We willen de samenwerking met scholen verbeteren, zodat ook vanuit het onderwijs direct 
vragen kunnen worden gesteld, meldingen worden gemaakt en goed wordt teruggekoppeld. We willen 
de capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit verbeteren en goede samenwerking met pleegouders 
verder verbeteren.

Betere geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd
Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te vaak niet herkend of 
erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen op scholen bespreekbaar maken, om 
vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen te voorkomen. D66 wil extra aandacht voor de 
kwaliteit en de toegankelijkheid van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en 
jeugdpsychiatrie, en het terugdringen van wachtlijsten. D66 wil de samenwerking tussen de JGGZ, 
specialistische hulp in de regio, wijkteams, huisartsen en scholen versterken. Zo bieden we kinderen en 
jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.

Niet tussen wal en schip als je 18 wordt
De aansluiting tussen jeugdzorg en volwassenzorg is en blijft een aandachtspunt. Het betreft vooral 
jongeren die in hun ontwikkeling nog niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren, hoewel zij volgens 
de wet meerderjarig zijn. Door de afwezigheid van een sociaal netwerk en een ondersteunende 
thuissituatie ontbreekt het deze jongeren aan steun en aansturing op de weg naar zelfstandigheid. In de 
gebrekkige aansluiting van de jeugdzorg naar de volwassenenzorg raken daardoor veel jongeren uit 
beeld. D66 wil specifieke doorstroomtrajecten mogelijk maken, gericht op de verschillende 
levensterreinen waarmee jongeren te maken hebben.

Goede zorg wanneer het nodig is
Wanneer het niet lukt om het eigen leven op de rails te hebben, kijken we in Veenendaal naar elkaar om. 
Voor inwoners die moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of chronische 
ziekte, moeten er huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele begeleiding zijn als dat 
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nodig is. De gemeente heeft hier veel in geïnvesteerd en ontwikkeld, maar gemeentelijke processen 
kunnen simpeler en sneller. We gaan hierbij uit van wat mensen wel kunnen en geven mensen zoveel 
mogelijk eigen regie over de ondersteuning die ze krijgen.

Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg
D66 wil dat psychische problemen bespreekbaar zijn en dat er laagdrempelige toegang is tot 
psychische hulp. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. Dit vraagt dat de 
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk en omgeving van mensen wordt 
georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen, praktijkondersteuners en buurtteams. De privacy 
moet hierbij bewaakt worden. Veenendaal loopt voorop in een succesvolle benadering van personen 
met verward gedrag en dit moet uitgebouwd worden.

Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking
D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het in onze 
huidige samenleving vaak ingewikkeld om te begrijpen wat er gebeurt, om plannen te maken en 
afspraken na te komen. Ook zijn er soms problemen met lezen en schrijven. Deze mensen worden vaak 
niet als mensen met een verstandelijke beperking erkend en komen daarmee niet in aanmerking voor 
hulp. D66 wil dat de gemeente en organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht 
verstandelijke beperking, over wat ze wel en niet kunnen en hoe we dit beter kunnen signaleren. D66 wil 
dat mensen met een licht verstandelijke beperking mee kunnen blijven doen, door ruimte en tijd te 
bieden bij loketten en instanties. Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen omgeving
Door problemen op tijd te signaleren, voorkom je dat mensen dakloos raken. Wanneer er toch opvang 
nodig is, moeten mensen met snelle hulpverlening tot rust kunnen komen met het doel weer zo 
zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Veenendaal biedt voor mensen die dat nodig hebben al 
effectieve beschermde woonvoorzieningen en maatschappelijke opvang, in samenwerking met de regio 
in Amersfoort. Heel kwetsbare mensen worden steeds meer opgevangen in hun eigen huis in plaats van 
bij de crisisopvang. D66 vindt dat een vertrouwde omgeving positief is voor herstel, waarbij natuurlijk 
altijd 24-uurs opvang mogelijk moet blijven wanneer dat nodig is. We willen extra aandacht voor 
schulden die belemmeren dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen 
doorstromen naar zelfstandig wonen.

Beperkte eigen bijdrage in Wmo
Wanneer er meer zorg nodig is dan de omgeving kan bieden dient er professionele zorg te zijn. De 
gemeente staat het dichtst bij mensen en is daarom het beste in staat deze zorg te organiseren. Zij kan 
keuze bieden in het aanbod van zorg. Wanneer mensen zorg krijgen die geleverd wordt door de 
gemeente onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vraagt de gemeente bijna altijd een 
beperkte eigen bijdrage. Dit is nodig om de Wmo betaalbaar te houden. Wel moeten mensen dan weet 
hebben van regelingen binnen Wmo, zodat zij niet, uit angst voor een hoge eigen bijdrage, alsnog zorg 
mijden. Door dit sociale beleid en de goede communicatie daarover wil D66 de gemeentelijke zorg 
betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen.

Persoonsgebonden budget
Mensen hebben allereerst een individuele verantwoordelijkheid voor hun gezondheid die zij kunnen 
beïnvloeden door hun gedrag en leefstijl. Die verantwoordelijkheid kan sterker worden aangesproken. 
Bij het organiseren van zorg en ondersteuning ligt er ruimte en een rol voor mensen zelf om invulling te 
geven aan hun individuele behoeftes. D66 pleit voor verdere uitbouw van de individuele zeggenschap 
over de keuze van zorg en zorgverleners en maakt zich daarom sterk voor toekomstbestendig 
persoonsgebonden budget.

Belang van privacy
Mede als gevolg van digitalisering, innovaties rond eHealth, preventie en de toenemende kracht van big 
data is er meer en meer mogelijk. Dit biedt enorme kansen voor gezondheid, maar brengt tegelijkertijd 
ook risico’s voor privacy met zich mee. Dit kan beperkingen opleveren voor het delen van tot de 
individuele patiënt herleidbare gezondheidsinformatie, maar dat mag niet verworden tot een oneigenlijk 
argument tegen zorginnovatie. De patiënt is en blijft echter wel eigenaar van zijn eigen 
gezondheidsinformatie.
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De gemeente is van jou!
Samen maken wij Veenendaal. Man en vrouw, jong en oud. Wie je ook wil zijn of liefhebben. Of je 
nu zeven diploma’s hebt of juist heel veel talent of ervaring. Vier grootouders uit Veenendaal of 
een tante in Marokko. Iedereen hoort erbij, en we sluiten niemand uit. Er zijn kansen voor 
iedereen om van je leven te maken wat je zelf ambieert.

Daarbij hoort een gemeente die een voorbeeldrol neemt. Die er voor alle inwoners is, met 
passende dienstverlening en een flexibele instelling. Die ruimte laat en biedt voor experimenten 
en voor de initiatieven die mensen zelf en samen nemen. Een betrouwbare overheid, die op 
verantwoorde wijze omgaat met ons geld en met onze gegevens.

Een gemeente die beslissingen neemt samen met haar inwoners, in plaats van over hen. Die 
mensen betrekt, hen hoort en laat meedoen. Die dichtbij de mensen staat en het leven 
makkelijker maakt in plaats van lastiger. En die eerlijk en transparant is over hoe beslissingen 
worden genomen en besluiten tot stand komen.

Samenleven in vrijheid en veiligheid
D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven vorm kunnen geven en hun bijdrage aan de 
samenleving kunnen leveren. Een sterke democratische rechtsstaat is daarvoor het fundament. Die 
bewaakt dat de vrijheid van de een eindigt waar de vrijheid van een ander begint. Die rechtsstaat 
waarborgt de rechten van kwetsbare individuen en beschermt ons allemaal tegen machtsmisbruik of 
willekeur en is een voorwaarde voor de krachtige, open en pluriforme samenleving waar wij naar 
streven. Wij zijn ervan overtuigd dat een samenleving waar voor iedereen, met al hun verschillen, plaats 
is ons samen sterker maakt.

In vrijheid jezelf kunnen zijn
In Veenendaal ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals je wilt, te geloven 
wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen als Veenendaal een plaats is waar mensen niet 
worden gediscrimineerd of bedreigd. Nu Veenendaal in de afgelopen decennia hard gegroeid is en 
spanningen in de samenleving merkbaar zijn, moeten we in gesprek blijven gaan. Het is niet erg dat we 
het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of 
geweld. In vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of je je niet veilig voelt.
Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde medaille. Een veiliger Veenendaal is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid 
samenwerken lukt dit. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd laten we ons niet leiden 
door angst. Daarom kiezen we voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste 
plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken hiervan te bestrijden. Dat 
betekent ruimte aan mensen geven en investeren in kansen voor iedereen.

Racisme en discriminatie zijn onacceptabel
Racisme en discriminatie zijn onacceptabel. Iedereen in Veenendaal is gelijkwaardig. Ongeacht je 
etnische afkomst, religie, beperking, gender, seksuele voorkeur, leeftijd of opleiding. D66 wil dat de 
gemeente een Antidiscriminatie Agenda maakt naar voorbeeld van Utrecht. Het is belangrijk dat de 
gemeente in de uitvoering van deze agenda samenwerkt met partners uit de samenleving. Het aantal 
discriminatiemeldingen is laag, maar we weten dat nog lang niet iedereen discriminatie meldt. Om 
discriminatie beter in kaart te brengen, moet de meldingsbereidheid van mensen omhoog. Wat D66 
betreft doet de gemeente geen zaken met bedrijven waar discriminatie plaatsvindt. Het is belangrijk dat 
de gemeente, maar ook overheidsdiensten zoals de politie en de brandweer zelf het goede voorbeeld 
geven. 
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Vrijheid van religie, religie met vrijheid
In Veenendaal is er ruimte voor bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging. Wij bevorderen 
ontmoetingen tussen verschillende groepen. In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is 
het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. Acceptatie moet altijd van twee kanten 
komen. Wij trekken de grens zodra geloof de vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor 
discriminatie, homofobie, antisemitisme, moslim- of christenhaat is in onze stad geen plaats. Geloof 
geeft niemand het recht de vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken. De diversiteit is 
juist de kracht van Veenendaal als we maar respectvol met elkaar omgaan.

Samen zijn we Veenendaal
Veenendaal is van alle Veenendalers. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen woonplaats 
moet mogelijk zijn voor iedereen. Dat is niet makkelijk en het gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn 
ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen 
besluiten. De afgelopen jaren heeft Veenendaal zich ontwikkeld tot een open stad waar ruimte is voor 
initiatief. Hier gaan we mee verder. Democratische vernieuwing, transparantie, en durven 
experimenteren moeten nóg meer in het DNA van het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie 
komen. Privacy, digitale veiligheid en de beste dienstverlening staan bovenaan onze agenda.

Geef initiatieven ruimte en vertrouwen
Mensen weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. Er is veel eigen initiatief in 
Veenendaal: van Stadslab en Veenergiek tot gezamenlijk groenonderhoud in de buurt, van taallessen 
voor vluchtelingen tot het zelf beheren van het buurthuis. De gemeente moet ruimte en vertrouwen 
geven, en durven experimenten toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. 
Per initiatief moet gekeken wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een netwerk, 
geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen. Voor initiatieven is ook een fonds 
beschikbaar, maar dat fonds moet beter toegankelijk en bekender worden, met name in buurten waar er 
nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Veel initiatiefnemers lopen nog steeds tegen beperkingen en 
bezwaren aan binnen de gemeentelijke organisatie. Ook in het kader van de nieuwe omgevingswet is 
het hard nodig dat de initiatiefnemers geholpen worden met de vormgeving van participatie. Daarom 
introduceren wij een ‘groene-golf-medewerker’ van de gemeente die een initiatief van begin tot einde 
helpt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Participatie een stap verder
De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten meepraten en 
meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het stuur uit handen durven geven. 
Bewoners moeten op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven aan hun omgeving. Iets dat nu maar 
in beperkte mate kan. Een blauwdruk voor alle wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de 
onderlinge verschillen te groot. De komende collegeperiode willen wij daarom experimenteren met 
substantiële buurtbegrotingen of -budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding van een 
deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we in één of enkele wijken ervaring opdoen met de 
coöperatieve wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze 
wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk. De gemeente 
heeft nu vijf formele adviesraden: het Wmo-forum, Jeugdbelang, Cliëntenraad Werk & Inkomen, 
Diversiteitsraad en de Jongerenraad. Wij zien graag dat er een integrale raad voor Sociaal Domein komt. 
Naast de Jongerenraad moet meer aandacht komen voor de participatie van de jeugd.

Grip op regionale samenwerkingsverbanden
Veenendaal neemt deel aan veel regionale samenwerkingsverbanden, zoals FoodValley, de 
Veiligheidsregio Utrecht, Milieudienst, GGD etc. D66 Veenendaal is voorstander van deelname aan deze 
verbanden, maar vindt dat de gemeenteraad voldoende zeggenschap moet krijgen over het beleid en 
de financiën om het belang van Veenendaal te kunnen borgen. Voor D66 is het belangrijk dat duidelijk 
wordt wat de toegevoegde waarde is van elk samenwerkingsverband en hoe de gemeente en vooral de 
inwoners invloed kunnen uitoefenen op deze samenwerkingsverbanden.
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Dienstbaar en betrouwbaar
De gemeentelijke organisatie is er voor de inwoners, ondernemers en organisaties in Veenendaal. Niet 
andersom. Daarom is het belangrijk dat de gemeente een goede dienstverlener is, die het leven 
eenvoudiger maakt, niet lastiger.

Minder regels en eenvoudigere procedures
Veel inwoners lopen aan tegen te veel regels en procedures, onbegrijpelijke brieven en formulieren. D66 
wil deze regels vereenvoudigen. Zo kan waar mogelijk criteria worden versoepeld en assistentie worden 
geboden bij de aanvraag van bijvoorbeeld vergunningen. Een te veel aan regels staat immers de 
creativiteit en actief burgerschap in de weg en remt de ontwikkeling van zowel individuen als van de 
samenleving als geheel.

Modern en klantgericht
Om onze inwoners en ondernemers optimaal te kunnen bedienen zijn een goede bereikbaarheid en 
flexibele openingstijden van belang. Met de juiste ICT-toepassingen 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, apps en andere kanalen. Inwoners, 
bedrijven en instellingen zouden via een digitaal loket gebruik moeten kunnen maken van alle diensten 
en producten van de gemeente waarbij informatie eenvoudig op te zoeken is, er maar één keer de 
nodige gegevens aan de gemeente hoeft te worden aangeleverd en men (digitaal) de status van 
aanvragen e.d. kan worden gevolgd.

Slimmer werken
De gemeente bezit en produceert veel data die inzicht geeft in de effectiviteit van het gevoerde beleid. 
Door deze data op een slimme manier aan elkaar te koppelen en inzichtelijk te maken, ontstaat 
informatie waarmee het mogelijk is sneller te sturen. Dit kan bruikbaar zijn om fietsendiefstal of 
huisjesmelkers tegen te gaan, maar ook in het verbeteren van de jeugdzorg of het in goede banen 
leiden van grote evenementen. Het frequent digitaal peilen van de mening en ideeën van bewoners en 
ondernemers biedt veel kansen. De pioniersfase van de afgelopen jaren moet nu doorgezet worden 
naar een standaard manier van werken om zo van Veenendaal een smart city te maken. Het waarborgen 
van privacy is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Gemeente heeft voorbeeldfunctie
Wat D66 betreft moet de gemeente in alles wat ze nastreeft zelf een goed voorbeeld geven. Als het gaat 
om onderwijs en werk moet de gemeente ervoor zorgen dat eigen medewerkers genoeg kansen op 
ontwikkeling hebben. Als het gaat om groen en wegen moet ze ervoor zorgen dat in het onderhoud van 
de openbare ruimte het niet alleen fijn uitziet, maar dat de biodiversiteit tot zijn recht kan komen. Als het 
gaat om duurzaamheid moet de gemeente laten zien dat haar eigen gebouwen, inkoop en de afval- en 
grondstoffeninzameling voldoen aan dat wat ze van inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
partners verlangt. En tenslotte als het gaat om zorg en armoedebestrijding moet de gemeente een goed 
voorbeeld geven en niet alleen van de partners verlangen de goede zorg te leveren, maar ook zelf actief 
in de contacten met cliënten te kijken hoe hun problemen door gemeentelijke medewerkers verlicht 
kunnen worden.

Privacy en transparantie
Niet voor niets staat privacy in de Grondwet: iedereen heeft het recht om in de beslotenheid van zijn 
persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten. Maar het gaat verder dan dat. Voor D66 is privacy 
is een voorwaarde voor vrijheid, zelfbeschikking en creativiteit. Al te vaak blijkt dat onze privacy onder 
druk staat. Een gemeente die privacy waarborgt, transparant werkt en digitaal veilig is, is voor ons een 
prioriteit.

Open en transparant
D66 Veenendaal vindt dat het gemeentebestuur inwoners transparant en open tegemoet moet treden en 
hen de ruimte en kansen moet bieden om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Inwoners hebben 
recht op een gemeentebestuur dat integer is en in openheid besluiten neemt. De visie van het 
gemeentebestuur moet helder en duidelijk zijn zodat inwoners weten wat ze kunnen verwachten.
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Delen van open 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. Deze informatie dat met publiek geld betaald is moet voor iedereen 
beschikbaar komen. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie van de gemeente 
verzameld of gecreëerd is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens 
hierop uitgezonderd. De waarde van open data neemt toe wanneer meer gemeenten dezelfde datasets 
op een gestandaardiseerde wijze ontsluiten. Daarvoor moet aansluiting worden gezocht bij andere 
gemeenten in de regio.

Bescherm privacy
De gemeente heeft enorm veel gegevens over onze inwoners. Van basisgeveens bij de 
bevolkingsadministratie, gegevens over afvalinzameling, woningen, werk, inkomen tot zorg. Het is van 
groot belang dat de gemeente zorgvuldig hiermee omgaat en deze gegevens beschermt tegen 
onbevoegde toegang. Ook mag de gemeente niet al deze gegeven in combinatie met elkaar gebruiken. 
Gebruik is alleen toegestaan voor het doel waar ze voor verzameld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat 
de gegevens die verzameld zijn ten behoeve van zorg van een individuele cliënt niet gecombineerd 
mogen worden met gegevens over inkomen van dezelfde persoon. In de afgelopen periode is mede 
dankzij D66 ingezet op privacy en zijn bewustwordingscampagnes binnen de gemeentelijke organisatie 
opgestart. Dit moet voortgezet worden. De decentrale opslag van persoonsgegevens moet in lijn zijn 
met de strenge Europese wetgeving. D66 zal het college controleren op het navolgen van de 
regelgeving en indien van toepassing aanspreken op de schending van privacy. Een uitgangspunt van 
privacy hoort te zijn dat de burger zelf eigenaar is en beschikking heeft over zijn eigen informatie en 
data. Nu is het voor veel inwoners nog onduidelijk wat de gemeente van ze weet en wat er mee speelt in 
de besluiten die over hun situatie plaatsvinden. Om dit op te lossen moet er volgens D66 een 
burgerdossier beschikbaar zijn voor elke inwoner van Veenendaal. Elke inwoner moet in zijn/haar 
digitale dossier kunnen zien welke zaken hij/zij heeft lopen met de gemeente en welke instellingen 
binnen de gemeenten ernaar gekeken hebben. Op deze wijze kan de burger zien dat hij snel en efficiënt 
wordt geholpen. Ook moet iedereen in dit dossier kunnen zien welke instantie toegang heeft tot welke 
gegevens. Als iemand erachter zou komen dat er gegevens oneigenlijk worden gebruikt, zou de 
gemeente volgens D66 een duidelijk contactpunt moeten hebben voor privacyklachten.

Digitale veiligheid
Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid van groot belang. 
Wij willen dat de gemeente investeert in het verbeteren van kennis en kunde binnen de organisatie op 
dit vlak, en dat het hart van de gemeentelijke informatiebeveiliging bestaat uit eigen medewerkers. De 
keten is uiteindelijk zo sterk als de zwakste schakel: D66 wil daarom investeren in trainingen en 
bewustwording over digitale veiligheid en privacy bij alle medewerkers van de gemeente. Digitaal veilig 
werken betekent ook dat de gemeente haar ICT-systemen zonder vertraging geüpdatet houdt en alleen 
nog software gebruikt die ondersteund wordt door updates. De gemeente past relevante 
beveiligingsstandaarden en best practices toe en wisselt informatie over digitale dreigingen uit met 
andere overheden.

Financieel solide
D66 maakt zich sterk voor een solide financieel beleid. Hieronder verstaat D66 onder meer een 
sluitende begroting, transparantie en adequate risicobeheersing. De gemeente mag geen 
onbeheersbare, financiële risico’s lopen. Wij pleiten voor een heldere en periodieke 
verantwoordingsrapportage van het college zodat tijdig kan worden (bij)gestuurd. De gemeente moet 
actief op zoek gaan naar cofinanciering en subsidies van de provincie, het Rijk, de EU en andere 
organisaties.

Geen verhoging lokale lasten
De afgelopen jaren is het gelukt om de algemene lasten laag te houden en onze algemene reserve te 
laten groeien. D66 wil dit zo houden en we zetten ons in om de lokale lasten voor de burger zo beperkt 
mogelijk te laten zijn.
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Sociaal-liberale richtingwijzers
In dit verkiezingsprogramma delen we met u onze standpunten over de problemen, uitdagingen en oplossingen die 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.

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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