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Voorwoord Alexander Pechtold 
 

“Uw stem is steeds meer waard, 
juist bij 
gemeenteraadsverkiezingen” 
 

Op dit moment staat onze samenleving voor 

indringende keuzes. Keuzes die ook van invloed zijn 

op uw leven. Hoe groot wordt bijvoorbeeld de klas 

van uw kind het komende jaar? Werken 

beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven aan de 

oplossing voor jeugdwerkeloosheid? Leveren 

instellingen zorg en ondersteuning aan ouderen en 

gehandicapten op maat? Pakt uw gemeente nu 

eindelijk de leegstand van industriële 

spookterreinen en leegstaande gebouwen aan? 

Krijgt u steun van uw gemeente om zonnepanelen 

op uw dak plaatsen? En hebt u als bewoner zelf iets 

te zeggen over dit alles? 

Op woensdag 19 maart 2014 mag u weer naar de 

stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Veel 

mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel 

belangrijk is. Met het verschuiven van 

overheidstaken van Den Haag naar gemeenten, is 

het antwoord op die vraag snel gegeven. Uw stem 

is steeds meer waard, juist bij 

gemeenteraadsverkiezingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw 

leven. Wilt u dan niet een veel grotere rol spelen in 

uw gemeente? De eerste stap is stemmen op 

woensdag 19 maart; stemmen op D66.” 

 

D66 vindt dat u mag meepraten en meebeslissen 

over lokale plannen die u direct raken, in uw directe 

omgeving, in uw dagelijks leven. Dat is een 

democratisch recht én, vinden wij, ook een 

democratische plicht. Het is namelijk de beste 

garantie dat uw stem daadwerkelijk gehoord wordt. 

D66 staat voor een samenleving die gebouwd is op 

mensen die zich inspannen voor hun directe 

omgeving, een gezamenlijke toekomst en die de 

vrijheid hebben om zich te ontplooien. Zij vormen 

een belangrijke motor voor onze maatschappij. 

D66-politici zijn duidelijk en realistisch. Ze denken 

niet in groepen en regels, maar houden altijd uw 

belangen voor ogen. Die van nu en de toekomst. 

Samen met u werkt D66 aan een gemeente waar u 

zich thuis voelt. Ga daarom stemmen op woensdag 

19 maart 2014. Beter nog; stem D66! Het is tijd voor 

een realistischer en persoonlijker politiek, die luistert 

naar uw stem. 

 

Alexander Pechtold 
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Voorwoord Denise Abbas 

Terwijl de crisis ontwrichtend om zich heen slaat, 
gaat het goed met de gemeente Haarlemmermeer. 
Is de economie in Haarlemmermeer zelfs met 8 
procent gegroeid. Dat is heel opmerkelijk. Dat ligt 
aan de kracht van onze gemeente, onze inwoners, 
onze bedrijven. En aan de kwaliteit van het bestuur 
waaraan D66 na 14 jaar oppositie een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd, in een College van D66, 
VVD, PvdA en CDA.  Hoe de D66 onderwerpen via 
verkiezingsprogramma in het Collegeprogramma 
2010-2014 zijn vertaald, en welke concrete 
resultaten na vier jaar zijn bereikt, dat hebben wij 
samengevat in de verantwoording.  
 
Dat de gemeente Haarlemmermeer nu op ‘onze’ 
onderwerpen tot ver over de gemeentegrenzen  als 
voorbeeldgemeente wordt gezien verdient benoemd 
worden in een voorwoord voor de periode 2014-
2018. En natuurlijk willen we gewoon dóórgaan.  
 

 
 
Gewoon ‘doorgaan’ op de weg dus, die we in 2010 
hebben gekozen? Deze boodschap lijkt saai, maar 
met succes doorgaan op de ingeslagen weg vraagt 
wel om inspiratie, visie en daadkracht. Stabiliteit zit 
niet ingebakken in het politieke systeem. Iedere vier 
jaar wordt er geroepen om verandering. Voor veel 
beleid is ‘verandering’ slechts en alleen óm 
‘verandering’ echter contra-productief. D66 heeft in 
Haarlemmermeer de afgelopen vier jaar veel 
veranderd, en veel ‘in de startblokken gezet’ om de 
komende vier jaar dóór te ontwikkelen. D66 rekent 
op uw; op jullie steun in maart 2014, en in de vier 
jaar daarna om dat te kunnen doen. 
Hoe dan ook: ga stemmen, en het liefst op D66. 
 
 
Denise Abbas, lijsttrekker  
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Verantwoording  2010 – 2014: een politiek die haar beloften nakomt 
 

D66 is sinds 2010 weer onderdeel van het college van B&W in Haarlemmermeer. In de collegeafspraken is 

duidelijk de koers van D66 waarneembaar. Pragmatisch, hervormend en ondernemingsgedreven. D66 

beheert de portefeuille ‘Duurzaamheid, Werk Jeugd en Onderwijs, Volksgezondheid, Startersbeleid en 

Deregulering’. D66 ging in 2010 de verkiezingen in met stevige doelstellingen. Het doel was om een 

‘nieuw evenwicht’ te vinden door ‘duidelijke keuzes te maken’. Inmiddels is het nieuwe evenwicht 

gevonden en een aanzienlijk deel van de beloften van D66 is gerealiseerd. Ondanks de economische 

crisis is Haarlemmermeer een financieel solide gemeente gebleven waar de ambities en het optimisme uit 

het coalitieakkoord een plek hebben gekregen. 

D66 vindt goed onderwijs de beste garantie voor persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. Zo 

behaalde onze partij aansprekende resultaten in het verkleinen van de afstand tussen arbeidsmarkt en onderwijs. 

Gelijke kansen zijn belangrijk voor D66. Er is met dit uitgangspunt voor gezorgd dat jonge kinderen met het juiste 

taalniveau aan hun basisschool beginnen. Daarnaast was D66 de aanjager van de unieke samenwerking tussen 

onderwijs, ondernemers en overheid ontstaan; de 3 O’s. 

D66 heeft in een vroeg stadium sectorgerichte werkgroepen ingesteld, zoals voor de zorg en de techniek. 

Hierdoor heeft Haarlemmermeer als eerste regio in Nederland een toename van het aantal aanmeldingen voor 

het techniekonderwijs. Maar ook op het gebied van samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs zijn 

er unieke langlopende projecten, zoals het Lokaal Platform Arbeidsmarkt Onderwijs (LPAO). 

Brede scholen 

Het brede schoolconcept wordt door onze partij stevig omarmd. Om op eigen benen te staan, zijn er middelen 

nodig. Het concept stond er in 2010-2011 onvoldoende sterk voor en leunde vooral op de extra middelen. Samen 

met de Stichting Brede Scholen Haarlemmermeer (SBSH) heeft D66 zich ingezet voor een integrale 

samenwerking tussen de deelnemende onderwijsinstellingen. Toen er extra middelen (projectgelden) nodig 

waren, is hier ruimte voor gecreëerd. 

D66 maakt zich sterk voor hoger onderwijs in de gemeente Haarlemmermeer. Onderwijs dat de verbinding legt 

met het toepassen van kennis. In Haarlemmermeer heeft zich een mondiaal toonaangevend onderzoeksinstituut 

gevestigd, waar het bedrijfsleven nu al de vruchten van plukt. 

Schooluitval is een belangrijk aandachtspunt voor D66. Daarom heeft onze partij hierop de aanval geopend. Dit 

gebeurt binnen de beschikbare gelden maar vooral door extra daadkracht en aandacht. En dit lukt! Sinds twee 

jaar daalt het percentage uitvallers en gaan er steeds meer leerlingen die (dreigden) uit te vallen terug naar 

school. 

 

  

Duurzaam & innovatie 

D66 kiest duidelijk voor kennis & innovatie en een duurzame economie. Daar waar veel gemeenten duurzame 

economische ontwikkeling zien als een kostenpost, opereert Haarlemmermeer vanuit de visie dat investeringen in 

duurzaamheid zich dubbel en dwars terugbetalen. De gemeente Haarlemmermeer kiest daarom voor projecten 

die echt renderen; in geld en in een betere, gezondere leef- en werkomgeving. 

Innovatie, met name op het gebied van duurzame ontwikkeling, heeft de ruimte gekregen in Haarlemmermeer. 

Niet alleen moedigt D66 jonge en gevestigde ondernemers aan om hun ideeën te delen. Wij steunen ze met de 

broedplaats Enginn en geven ruimte om de ideeën in de praktijk uit te voeren. Een kleine opsomming: 

 het groenste idee van Haarlemmermeer, een uitdaging om innovatieve ideeën tot wasdom te laten 

komen door een subsidie of lening te verstrekken 

 het ‘asfalteren’ van een wegdek met een product dat chemisch afval veilig inkapselt 

 ledverlichting bij sportvelden, waarmee sportclubs hun exploitatielasten verlagen 

 de revitalisering van bedrijventerreinen, zoals het uitrusten van de Liede met ledverlichting. 

De nieuwe economie 

Duurzaamheid – of liever de nieuwe economie – speelt ook bij verkeer en vervoer een belangrijke rol. D66 heeft 

ervoor gezorgd dat dit thema niet meer als een project wordt gezien, maar geïntegreerd is in het gemeentelijk 

beleid. Zo is het elektrisch rijden dusdanig gestimuleerd dat Haarlemmermeer inmiddels koploper in Nederland is. 

Onze gemeente heeft een van de hoogste laadpaaldichtheden in Nederland en een van de hoogste percentages 

elektrische auto’s per inwoner.  
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En, de gemeente is het aan haar stand verplicht, het gemeentelijk wagenpark is een van de duurzaamste in 

Nederland. Dit wagenpark wordt aangedreven door gas uit eigen GFT-afval. Innovatief en volledig in de geest van 

de circulaire, duurzame economie. 

De aandacht voor de nieuwe, duurzame economie is ook voor het onderwijs van belang. In het 

verkiezingsprogramma 2010-2014 heeft D66 beloofd om energie-educatie voor alle scholen in te voeren en dat 

alle scholen zonnepanelen krijgen en apparatuur om de prestaties af te lezen. Dit is gerealiseerd. Energie- of 

(beter nog) natuur en milieu-educatie is uitgebreid en de scholen hebben dit geweldig geïmplementeerd in hun 

programma’s. Alle scholen hebben zonnepanelen en andere duurzaamheidsmaatregelen aangeboden gekregen, 

waar een groot deel gebruik van heeft gemaakt. De besparingen op de jaarlijkse energielasten zijn hiermee een 

bron van inkomsten geworden die in de toekomst alleen maar toenemen. Ook hierin is Haarlemmermeer 

koploper. 

 

Beloftes nakomen 

Al met al heeft de D66-fractie en de aanwezigheid van een D66-bestuurder in het College van B&W bijgedragen 

aan een ambitieus beleid, een sluitende begroting en een gezond meerjarenbeeld. Dit ondanks de economische 

en financiële terugval. Daarnaast zijn de D66-punten uit het verkiezingsprogramma goed verwoord in het 

coalitieakkoord en uitgevoerd. Er zijn de afgelopen vier jaar grote stappen gemaakt naar een duurzame 

economie. Dit is van groot belang voor de concurrentiepositie van de gemeente en haar ondernemers. De jeugd 

van Haarlemmermeer geniet kwaliteitsonderwijs in goed onderhouden gebouwen en kan zich ontplooien in een 

moderne omgeving. Onder regie van de gemeente communiceren onderwijs en werkgevers meer en beter met 

elkaar, met als doel om kinderen de studiekeuze te laten maken die een baan oplevert en die werkgevers goed 

gekwalificeerde werknemers bezorgt. Daarmee staat D66 voor een andere politiek, een die haar belofte nakomt. 

 

Denise Abbas John Nederstigt 

Fractievoorzitter D66 Haarlemmermeer Wethouder Duurzaamheid, Jeugd, 

Onderwijs, Volksgezondheid en Werk 
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Naar een groenere 

Economie. 

Ook lokaal 
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1. Naar een groenere economie. Ook lokaal 

Haarlemmermeer is in de afgelopen jaren, ondanks de 

economische teruggang, blijven groeien.  Haarlemmermeer is 

een van de sterkste economische gebieden in Nederland 

gebleven. D66 verwacht dat Haarlemmermeer met zijn 

innovatieve vermogen, verder zal groeien en zijn positie kan 

versterken. De kracht van deze economische regio vormt de 

basis voor de werkgelegenheid en het inkomen van mensen, 

bedrijven en de gemeente. 

Een van de motoren achter de economische groei is 

duurzaamheid. Dit is volgens D66 geen keuze maar een 

logische en noodzakelijke ontwikkeling. Er is geld mee te 

besparen en verdienen en daarmee vormt dit een belangrijke 

economische pijler voor de economie. 

Nieuwe uitdagingen leiden tot innovatie en nieuwe groei. Zij 

stimuleren  nieuwe bedrijven en nieuwe banen. Voorbeelden 

zijn een fabrikant van zonnecellen, een producent van 

kunstmest uit rioolslib en een kweker van duurzame vis. In de 

omschakeling naar een duurzame economie liggen enorme 

kansen voor Haarlemmermeer op het gebied van energie, 

kennis en innovatie. 

 Economische én groene groei 

 Goede en duurzame vestigingsplaats 

 Faciliteer ‘Silicon Valley’ van duurzaamheid 

 Stimuleer werkgelegenheid, door het ondersteunen van 

starters, zzp’ers en het mkb 

 Vermindering van CO2-uitstoot door in te zetten op 

hernieuwbare energie, energiebesparing en efficiënt 

energiegebruik 

 Energiebesparende icoonprojecten voor gemeentelijk vastgoed 

 Afvalverzameling en hergebruik, een geldbesparend 

icoonproject 

 Energie uit afval 
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1. 1 Economische én groene groei 
Er zijn in de raadsperiode  2010-2014 veel 

succesvolle activiteiten opgezet om de economie, 

innovatie, duurzaamheid en duurzaam onderwijs te 

stimuleren. Deze activiteiten wil D66 in de komende 

raadsperiode, zonder forse investeringen van 

gemeenschapsgeld, voortzetten en uitbouwen. Dit 

doet de gemeente door nieuwe vormen van 

samenwerking te faciliteren tussen bedrijven, 

organisaties, onderwijsinstellingen en inwoners.  

    Een voorbeeld hiervan is het duurzame 

energiebedrijf. Binnen dit project investeert de 

gemeente samen met bedrijven in een tiental 

milieubesparende projecten. De opbrengsten van 

deze investeringen wil D66 weer investeren in 

andere energiezuinige en winstgevende projecten. 

    In het verlengde van dit initiatief, staat D66 voor 

een clustering van bedrijven met (innovatieve) CO2 

reducerende activiteiten. 

Het doel is een ‘Silicon Valley’ van duurzaamheid te 

ontwikkelen, als groeikern voor toekomstbestendige 

innovatie in Nederland. Ook hierbij wil D66 dat de 

gemeente Haarlemmermeer lokaal. 

ondernemerschap stimuleert en neemt de rol op 

zich van aanjager van investeringen en innovatie.  

   D66 heeft daarbij vooral aandacht voor het 

plaatselijke midden- en kleinbedrijf, de banenmotor 

van onze economie. 

 

Motor    Schiphol is en blijft een belangrijke 

economische motor voor het land en 

Haarlemmermeer. Veel bedrijven in de regio zijn 

nauw verbonden met onze nationale luchthaven. 

Uitbreiding en behoud van werkgelegenheid hangt 

samen met Schiphol. De groei van de luchthaven 

brengt ook overlast in de directe en wijdere 

omgeving met zich mee.  

Voor D66 Haarlemmermeer is veiligheid, 

leefbaarheid en beperking van de geluidshinder 

rond de luchthaven van groot belang. Besluiten over 

de luchthaven worden in Den Haag genomen, dus 

niet in Haarlemmermeer. Daar waar wij echter 

invloed uit kunnen oefenen op Haagse besluiten, 

zullen wij dat met kracht doen, en in het belang van 

de gemeente Haarlemmermeer en haar inwoners. 

Als wij ergens invloed op uit kunnen oefenen, zullen 

wij dat doen. Bijvoorbeeld door het aandringen op 

snelle en definitieve besluitvorming over plannen, 

zoals het wel of niet aanleggen van de extra baan 

bij Rijsenhout. Inwoners en ondernemers willen 

hierover zo snel mogelijk zekerheid. D66 zet zich in 

om dat te bieden. 

 

1.2 Ondernemen en werkgelegenheid 
Aantrekkelijke vestigingsplaats    

Haarlemmermeer is een aantrekkelijke 

vestigingsplaats voor ondernemingen en 

ondernemers. D66 vindt het belangrijk dat er ruimte 

blijft voor de ontwikkeling van bestaande en van 

nieuwe locaties, uiteraard in afstemming met 

buurtgemeenten. De gemeente Haarlemmermeer 

kan het bedrijfsleven en de werkgelegenheid 

ondersteunen met het promoten van de regio. 

Hiervoor zet de gemeente onderzoek, marketing en 

acquisitie in. Bij haar regiomarketingactiviteiten zet 

de gemeente sterk in op logistiek, zakelijke 

(internationale) dienstverlening en duurzaamheid. 

Daarnaast wil D66 de vestiging van 

bedrijfsverzamelgebouwen stimuleren, om startende 

ambachtelijke, technische en creatieve 

ondernemers aan te trekken en een plaats te 

bieden. 

 

Leegstand    In Haarlemmermeer is de leegstand 

van kantoor- en winkelpanden ruim boven het 

landelijk gemiddelde en dat wil D66 zo ver mogelijk 

terugbrengen. Wij zien graag dat de regionale 

plannen die hiervoor gemaakt zijn, worden 

uitgevoerd. Dit creëert nieuwe kansen voor 

Haarlemmermeer.  

    D66 heeft een sterke voorkeur voor het 

transformeren van bestaande bouw boven het 

ontwikkelen van nieuwbouw, het ontwikkelen van 

werklocaties met een duidelijk profiel en het 

verruimen van bestemmingen. Bestaande 

gebouwen een andere bestemming geven, is vaak 

beter voor de leefbaarheid en ook duurzamer. D66 

pleit er daarnaast voor dat leegstaande panden 

worden ingezet om hotspots voor startende 

ondernemers te creëren. Dit verruimt het aanbod 

aan betaalbare, flexibele ruimten, die niet zelden 

uitgroeien tot een broedplaats voor innovatie en 

creativiteit. 

 

Beukenhorst-Zuid    Het kantorenterrein 

Beukenhorst-Zuid is een landelijk voorbeeld voor 

energiezuinige gebouwen. Het terrein heeft een 

aanzuigende werking op vernieuwende bedrijven 

die energie willen besparen en waarvoor een 

duurzaam imago belangrijk is. 
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D66 wil het Beukenhorst-Zuid-concept op een 

praktische manier uitbouwen naar andere 

energieneutrale bedrijfsterreinen en energieneutrale 

huishoudens en wijken. Verder wil D66 alleen een 

bouwvergunning verstrekken als er ook een 

gebruiker is voor het toekomstige pand. 

1.3 Werkgelegenheid faciliteren 
D66 vindt het belangrijk dat Haarlemmermeer een 

goed algemeen vestigingsklimaat heeft voor 

bestaande en nog te vestigen bedrijven. Wij zien in 

internationale profilering een van de speerpunten 

om de werkgelegenheid in Haarlemmermeer te 

stimuleren. De gemeente kan meer profiteren van 

de strategische ligging ten opzichte van Schiphol. 

Voor de toekomst van Haarlemmermeer is het van 

belang om internationaal georiënteerd te blijven. 

Onderdeel van de aantrekkingskracht als 

vestigingsplaats is duurzaamheid. De gemeente 

bevordert dan ook de aanleg van bedrijfsterreinen 

met cradle-to-cradle-gebouwen en ook de 

omvorming van bestaande infrastructuur naar 

duurzame. 

 

    Andere belangrijke aspecten van een goed 

vestigingsklimaat zijn, waar mogelijk, vermindering 

van regels, één contactpersoon voor ondernemers, 

een startersloket, een volledige digitale afhandeling 

van vergunningsaanvragen in 2017 en een 

ombudsman voor ondernemers. Daarnaast is 

breedbandinternet cruciaal voor een goed 

functionerende economie. D66 wil dat de gemeente 

de aanleg hiervan bevordert daar waar de markt 

niet werkt, en dan met name in kleinere kernen en 

agrarische gebieden.  

In alle gemeentelijke ruimten moet vrije, draadloze 

toegang tot het internet (wifi) komen. 

 

Starters, zzp’ers en mkb    Het huidige 

startersplatform ondersteunt beginnende 

ondernemers onvoldoende. D66 pleit voor een 24x7 

online bereikbaarheid waarin de gemeente (CBI), 

Kamer van Koophandel en UWV samenwerken, 

aangevuld met Ondernemend Hoofddorp, ENGINN 

en andere partijen.  

     

    D66 is voorstander van een buddy-programma 

waar starters de eerste twaalf maanden gebruik van 

kunnen maken. Dit kan eventueel gecombineerd 

worden met broedplaatsen voor nieuwe bedrijven. 

Gemeentelijke projecten moeten maximaal 

toegankelijk zijn voor zzp’ers en mkb’ers. Op dit 

moment gaan de meeste overheidsopdrachten naar 

de grote bedrijven. In februari 2012 heeft de 

Tweede Kamer de nieuwe aanbestedingswet 

aangenomen, dit is een goed begin. Het is 

belangrijk dat we goed in de gaten houden of deze 

wet daadwerkelijk het bedoelde effect heeft. 

1.4 Nee tegen CO2 
D66 Haarlemmermeer wil in 2020 twintig procent 

van de energie duurzaam opwekken, twintig procent 

energie besparen en twintig procent efficiënter met 

energie omgaan. In de Raadsperiode 2010-2014 is 

een integraal duurzaamheidsplan opgesteld en zijn 

veel initiatieven gestart. Hierdoor heeft 

Haarlemmermeer in 2012 de CO2-uitstoot al met 

2,4 procent verminderd ten opzichte van 2010. Dit 

terwijl er in 2012 meer woningen en bedrijven zijn 

dan in 2010. 

 

De gemeente Haarlemmermeer kan de overstap 

naar CO2-neutrale activiteiten verder faciliteren. Zo 

is het mogelijk bepaalde plaatsen of daken van 

gebouwen aan te wijzen voor het opwekken van 

verschillende soorten energie. Daarbij is het 

belangrijk dat de inwoners van Haarlemmermeer dit 

ondersteunen en actief meedoen. Daarnaast is het 

belangrijk om eigen initiatieven van burgers, zoals 

investeringen in opwekking van duurzame energie, 

te omarmen. Deze vorm van burgerparticipatie kan 

de gemeente ondersteunen met communicatie en 

bijvoorbeeld door de hoogte van vergunningsleges 

te koppelen aan duurzaamheid. 

 

 

 

Energiebesparing aanjagen    De energierekening, 

zeker voor gezinnen met een laag inkomen, maakt 

een groot deel van de uitgaven uit. D66 is van 

mening dat in woningisolatie een belangrijke sleutel 

voor het verbeteren van de economische positie van 

deze groep ligt. We willen daarom dat de gemeente 

het isoleren van woningen en gebouwen 

grootschalig ondersteunt. Hierbij gaat het om 

bestaande bouw; inclusief gemeentegebouwen, 

particulier vastgoed en sociale woningbouw. Er zijn 

met isolatie grote kansen om tegen relatief lage 

kosten veel energie te besparen. Toch blijven deze 

nog te vaak liggen. Om dit te veranderen, moet de 

gemeente een mix toepassen van voorlichting, 

vereenvoudigde procedures en waar mogelijk 

gerichte financiële ondersteuning. Nauwe 

samenwerking met woningcorporaties is hierbij erg 

belangrijk. Deze activiteiten leiden niet alleen tot 

verduurzaming, maar tot lokale werkgelegenheid en 

verlaging van woonlasten.  
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Hogere energie-efficiëntie    Het is belangrijk om 

efficiënt met energie (warmte en koude) om te gaan. 

Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld restwarmte 

(door koeling), terwijl andere bedrijven warmte 

nodig hebben. Warmte-koude-opslag (WKO) is 

hiervoor een oplossing.  

 

Het is belangrijk dat de gemeente vergunningen 

voor WKO-systemen niet vertraagt door onnodige 

planningsprocedures. Verder kan de gemeente door 

goede ruimtelijke planning en vergunningen voor 

bedrijven de vraag en het aanbod naar warmte en 

koude bij elkaar brengen. 

 

CO2-neutrale energie    Energie opwekken met 

windmolens op land is een van de goedkoopste en 

duurzaamste vormen van opwekking. In 2013 zijn 

meerdere molens geplaatst in het Windpark 

Burgerveen in Haarlemmermeer; D66 ondersteunt 

dit burgerinitiatief. Natuurlijk hebben wij aandacht 

voor de landschappelijke inpassing van de turbines 

en mogelijke slagschaduw- en geluidoverlast voor 

de omwonenden.  

    Daarnaast ondersteunt D66 projecten voor de 

opwekking van zonne-energie. Zoals het project van 

woningbouwvereniging Ymere, die op 3.000 sociale-

huurwoningen zonnepanelen plaatst. Hierdoor gaan 

de energiekosten voor bewoners naar beneden. 

D66 is voorstander om meer van dit soort projecten 

mogelijk te maken. Verder vindt D66 dat de 

gemeente zich in moet zetten voor collectieve 

zonnepanelen op daken. 

 

 

 

Energiebesparende icoonprojecten    De 

gemeente Haarlemmermeer is een grote 

organisatie. Dit betekent dat eigen icoonprojecten 

een voorbeeldfunctie hebben voor de omgeving. 

Voorbeelden van projecten die de gemeente verder 

moet uitbouwen zijn zonnepanelen op 

gemeentegebouwen, waaronder kantoren, scholen, 

sportfaciliteiten en andere gemeenschappelijke 

voorzieningen. Verder staat de gemeente voor de 

taak om het eigen vastgoed te isoleren.  

 

 

Belangrijk is ook dat de gemeente openstaat voor 

de ontwikkeling van nieuwe icoonprojecten met 

bedrijven en burgers. Hiervoor moet een duidelijk 

aanspreekpunt binnen de organisatie zijn. Juist dit 

soort icoonprojecten vergroot de aantrekkingskracht 

van de Haarlemmermeer op bedrijven die zorgen 

voor meer werkgelegenheid. 

 

Afval en recycling    D66 is voor vergaande 

afvalscheiding. D66 zal iedere vorm van 

veelbelovende innovatie om energie uit afval te 

halen stimuleren. D66 pleit voor een proef met het 

ophalen van plastic afval bij de inwoners. Op basis 

van de proef is vast te stellen of er meer 

verzamelpunten nodig zijn voor recyclebare 

grondstoffen, om aan te tonen dat dit inderdaad de 

effectiviteit vergroot en de kosten verlaagt. 

 

1.5 Milieunormen 
Een goede verkeersdoorstroming zorgt voor minder 

fijnstof in de lucht. D66 wil dat de gemeente actief 

blijft meten of de fijnstofnormen niet worden 

overschreden, met name in de buurt van scholen. 

Daarnaast is het de taak van de gemeente om 

maatregelen te nemen die de uitstoot van fijnstof 

verminderen. 

 

Nieuwe bedrijfsauto’s van de gemeente rijden op 

alternatieve brandstoffen, hetzij aardgas of 

elektriciteit. Het is ook belangrijk dat er meer 

oplaadpunten voor elektrische voertuigen en 

tankstations voor groen gas komen. 
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2. Een prettige en gezonde leefomgeving 

D66 wil dat Haarlemmermeer een prettige gemeente is voor 

mensen om te wonen, werken en recreëren. Een gemeenschap 

waar mensen in harmonie met elkaar én hun omgeving leven 

en waar de kwaliteit van leven centraal staat. Een groene en 

veilige leefomgeving, bovendien, met goede dienstverlening en 

voorzieningen die aansluiten op de behoefte en de 

portemonnee van de bewoners. 

 

Haarlemmermeer is een prachtige gemeente om in te wonen; 

met 26 kernen variërend van klein tot groot en van landelijk tot 

meer verstedelijkt. Die diversiteit is goed en moet ook bewaard 

blijven. D66 wil dat de kernen voor alle leeftijdsgroepen 

aantrekkelijk zijn. Daarbij vinden wij het wenselijk dat mensen 

zelf verantwoordelijkheid nemen voor de instandhouding van 

die leefbare, veilige en groene omgeving. Dit door niet alleen 

hun eigen belangen na te streven, maar ook door oog te 

hebben voor de belangen van hun medemensen. 

Haarlemmermeer is groen en moet groen blijven. Met ruimte 

voor boeren, die niet alleen zorgen voor het landschap, maar 

ook een belangrijke pijler van onze lokale economie zijn. 
 

 Behoud van de lange zichtlijnen in het typische 

polderlandschap; 

 Focus op verdichting van de kernen in plaats van bouwen in de 

(groene) ruimte tussen de kernen; 

 Doorpakken op Park van de 21e eeuw; 

 Een optimaal aanbod van openbaar vervoer; 

 Betere fiets- en fietsstallingvoorzieningen; 

 Logische verkeersroutes en goede aansluiting op de regio. 
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2.1 Waar we wonen 
Bouwen op maat    D66 staat op het standpunt dat 

particulieren meer vrijheid krijgen bij het bouwen 

van een woning, met lichte welstandseisen. D66 

gaat voor een woningaanbod dat gevarieerder is en 

rekening houdt met de wensen van verschillende 

sociale groepen. Dat betekent een mix van 

duurdere en goedkopere woningen. D66 

ondersteunt het (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap voor bouwprojecten. Dat is de 

ultieme vorm van bouwen naar behoefte. In de 

volkshuisvesting streven wij naar een gezonde, 

evenwichtige en gedifferentieerde ontwikkeling van 

een wijk. Verder is D66 voorstander van het 

mengen van de functies wonen en werken. Dit kan 

zijn woonhuizen gecombineerd met kantoorruimte of 

ateliers. Vaak is dit goed te realiseren en het 

bevordert de levendigheid in de wijk.  

 

D66 wil dat er meer aandacht komt voor de 

groeiende groep mantelzorgers met specifieke 

woonwensen. Op verschillende plaatsen in 

Nederland zijn voor deze groep al rugzakwoningen 

of kangoeroewoningen gebouwd.  

D66 is voorstander van het ‘levensloopbestendig’ en 

duurzaam bouwen. Dit betekent zodanig bouwen, 

dat het aan te passen is aan nieuwe wensen in de 

toekomst. 

 

D66 wil als daar aanleiding toe is opnieuw kijken 

naar de Westflank als mogelijke woningbouwlocatie. 

De gemeente moet de (agrarische) groengebieden 

in de rest van Haarlemmermeer beschermen en 

behouden. Belangrijk is dat deze nieuwe 

woonlocatie goed met het openbaar vervoer 

ontsloten is naar het noorden én naar het zuiden. 

Voor deugdelijk (snel) openbaar vervoer is een 

bepaalde woningdichtheid noodzakelijk. Voor D66 

zijn landschappelijke inpassing, kwaliteit, 

infrastructuur en de ontsluiting per openbaar 

vervoer van de Westflank de belangrijkste 

aandachtspunten bij de door-ontwikkeling. 

 

Sociale-woningbouw    Gemeenten krijgen van de 

Rijksoverheid meer verantwoordelijkheid voor 

woningcorporaties. D66 wil dat de gemeente erop 

aanstuurt dat de woningcorporaties zich zo veel 

mogelijk richten op hun kerntaak: het bouwen en 

beheren van betaalbare sociale-huurwoningen. De 

gemeente zet zich er samen met de 

woningbouwcorporaties voor in dat de goedkope 

woningen daadwerkelijk vrij komen voor de 

doelgroepen voor die deze bedoeld zijn, en neemt 

samen met de woningcorporatie passende 

maatregelen.  

D66 gaat met de lokale woningcorporaties 

afspraken maken over het versneld isoleren van 

sociale- en vrijesectorhuurwoningen. Dit verlaagt de 

vaste lasten voor de bewoners en levert een 

bijdrage aan de energiebesparingsdoelstelling van 

de gemeente. 

 

Ruimtelijke ordening    D66 wil de bestaande 

kernen en oude wijken leefbaar en aantrekkelijk 

houden. Voor compacte kernen als Hoofddorp en 

Nieuw-Vennepis het van belang dat de gemeente in 

haar bestemmingsplannen ruimte geeft om winkels, 

bedrijven en andere voorzieningen te realiseren die 

de kernen levendig houden. . Dit kan door 

verdichting, (beperkte) hoogbouw en meervoudig en 

intensief grondgebruik met behoud van groen. 

Hierdoor wordt het landschap tussen de kernen 

beschermd. Nieuwbouw moet gepaard gaan met de 

ontwikkeling van recreatief groen. D66 wil tijdelijk 

gebruik van grond of tijdelijk bestemmen stimuleren, 

ook binnen de kernen. Dit kan ook een oplossing 

zijn voor de lelijke, braakliggende terreinen die er 

binnen de kernen zijn.  

D66 wil dat de gemeente doet wat zij kan om de 

leefbaarheid van kleine kernen te behouden en 

vergroten. Het centrum in Hoofddorp is in volle 

ontwikkeling. De centra van Nieuw-Vennep, 

Badhoevedorp en Zwanenburg moeten 

aantrekkelijker worden, ze hebben behoefte aan 

meer samenhang tussen het woon- winkel- en 

horeca-aanbod. Vaak zijn in een kleine kern een 

dorpshuis, speeltuin en school het kloppend hart. 

Subsidies voor culturele verenigingen en dergelijke 

horen daar ook bij. D66 vindt tevens dat ook de 

kleine kernen over snel internet moeten kunnen 

beschikken. 

 

Leegstand    Voorkomen is beter dan genezen. 

Daarom wil D66 dat architecten bij het ontwerpen 

van gebouwen rekening houden met aanpassingen 

en andere functies in de toekomst. D66 geeft de 

voorkeur aan het transformeren van bestaande 

bouw boven nieuwbouw. Dit geldt voor kantoren, 

woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen. 

Transformatie is goed voor de leefbaarheid en 

meestal ook duurzamer. D66 wil dat in leegstaande 

panden betaalbare ruimten voor startende 

ondernemers worden gecreëerd. 
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2.2 De ruimte om ons heen 
Recreatief groen    Groen blijft, dat is het credo van 

D66. Groen en natuur in de gemeente hebben een 

belangrijke toegevoegde waarde. Zij dragen bij aan 

de gezondheid van burgers, de leefbaarheid en aan 

economische activiteit. Daarbij ziet D66 niet alleen 

de toegevoegde waarde van officiële 

natuurgebieden en parken, maar ook van bomen in 

de buurt, tuinen en groen op braakliggende 

terreinen. D66 wil dat de gemeente zich, samen met 

buurtbewoners, inzet voor veel en toegankelijk 

groen in de buurt. Het verbeteren van de 

recreatieve verbinding tussen de kernen en het 

buitengebied hoort daar ook bij. Gezond leven en 

werken kan niet zonder ruimte voor rust en 

recreatie. 

De ontwikkeling van bijvoorbeeld het ‘Park van de 

21
e
 eeuw’ vindt D66 dan ook heel belangrijk. De 

gebruikersgroep Park21, waarmee de gemeente 

overlegt over verdere ontwikkeling, vindt D66 een 

goed initiatief. De uiteindelijke inrichting van het 

park moet aansluiten bij de wensen van 

toekomstige gebruikers. De waterkwaliteit van de 

aan te leggen waterplassen in Park21 moet goed 

zijn. Voor alle groengebieden in de gemeente wil 

D66 graag dat er zo veel mogelijk ecologisch 

beheerd wordt.  

Er komen steeds meer ganzen in Nederland: zoveel 

dat ze een probleem vormen voor natuur en oogst. 

Ook voor de veiligheid van het vliegverkeer rond 

Schiphol zijn ganzen een probleem. D66 is 

voorstander van de huidige aanpak van 

ganzenoverlast in Haarlemmermeer en pleit voor 

voortzetting van deze aanpak. Gezien ganzen het 

fenomeen ‘gemeentegrens’ niet kennen en 

migreren, is het voor het vinden van de juiste balans 

tussen ganzenbeheer en recreatief groen van het 

allergrootste belang dat Haarlemmermeer een 

sterke positie heeft in het regionale overleg over 

ganzenpopulatiebeheer. Haarlemmermeer is 

leidend en moet leidend blijven 

 

Watertappunten 

D66 is voorstander van het aanleggen van 

watertappunten in Haarlemmermeer. Dit zijn 

drinkwatervoorzieningen in de openbare ruimte. 

Deze ‘dorpspompen-nieuwe-stijl’ passen bij een 

duurzame gemeente. De gemeente plaatst de 

tapkranen op drukke plekken in kernen en/of bij 

wandel- en fietsroutes. Hiermee promoten we het 

gebruik van regulier leidingwater in plaats van 

milieubelastende flesjes.  

 

Landbouw    De landbouw is een belangrijke pijler 

van de lokale economie, zowel kleinschalig als 

grootschalig. Onze boeren zijn behalve producent 

van primaire producten ook aandrijver van 

verschillende andere economische activiteiten in de 

gemeente. Daarnaast is de landbouwsector in 

Haarlemmermeer van groot belang voor het beheer 

en de uitstraling van ons landschap.  

 

D66 is van mening dat een economisch succesvolle 

landbouwsector goed is voor de gehele gemeente. 

Boeren moeten kunnen boeren: zij moeten hun 

bedrijf kunnen uitbreiden door bijvoorbeeld het 

aanbieden van kleinschalige 

recreatiemogelijkheden. Boeren kunnen 

ecologische gebiedsmanagers zijn en zorgen voor 

meer diversiteit in het landschap. D66 ziet ook een 

rol in het bieden van ruimte voor decentrale 

voedselproductie of stadslandbouw. Voor jongeren 

zijn de agrarische bedrijven van groot belang. Vaak 

is dit hun eerste contact met de natuur. D66 wil dat 

de agrarische sector een sector met toekomst blijft, 

waarbij duurzaamheid, energievoorziening, mest, 

agrarisch natuurbeheer en kleinschalige recreatie 

als kansen worden gezien.  

 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in 

Haarlemmermeer geven soms onduidelijkheid voor 

de agrarisch grondgebruikers. D66 vindt dat die 

‘planologische onzekerheid’ niet te lang mag duren. 

Het staat immers investeren in de boerenbedrijven 

in de weg. De gemeente moet agrarisch 

ondernemerschap ondersteunen met heldere, 

eenduidige en correcte planologische procedures 

en vergunningverlening. D66 wil tevens dat de 

gemeente het mogelijk maakt dat agrariërs langere 

pachtcontracten kunnen afsluiten. Dit geeft meer 

zekerheid in de bedrijfsvoering en heeft kwalitatief 

beter grondgebruik tot gevolg.  

 

Waterbeheer    Haarlemmermeer is een 

diepgelegen polder met een waterpeil dat vooral 

gericht is op agrarisch gebruik. In de huidige situatie 

zijn er problemen met waterberging, zout 

polderwater, voedselrijk inlaatwater en voedselrijke 

kwel. In de toekomst zijn er naar verwachting 

grotere neerslagpieken, langere droogteperioden en 

sterkere zoutinvloed. De gemeente heeft 

voornamelijk een rol in het waterbeheer van de 

kernen. D66 vindt duurzaam watergebruik en -

beheer belangrijk: aandacht voor het infiltreren van 

regenwater, vasthouden van water, 

antiverdrogingsbeleid maar ook het effectief 

bestrijden van grondwateroverlast. 

D66 wil dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam 

en gezond watersysteem voor de hele gemeente. 

Een robuust poldersysteem, waarbij zo veel 

mogelijk gewerkt wordt met flexibel peilbeheer dat 

anticipeert op de effecten van klimaatsverandering. 
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2.3 Verkeer en vervoer 
Mobiliteit   Elke bestemming heeft zijn eigen 

logische vervoersmiddel. Soms is lopen de beste 

optie, soms de fiets of auto, soms het openbaar 

vervoer en soms een combinatie van alle 

vervoersvormen. D66 vindt het belangrijk dat alle 

vormen aanlokkelijk en laagdrempelig zijn om te 

gebruiken voor iedereen in Haarlemmermeer. 

Daarmee krijg je een optimaal gebruik van het 

verkeersnet en worden onnodige opstoppingen 

voorkomen. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn 

belangrijke vestigingscriteria en voorwaarden voor 

lokaal, regionaal en internationaal opererende 

bedrijven en winkels. 

 

Openbaar vervoer    Goed openbaar vervoer is 

essentieel om veel mensen van A naar B te krijgen. 

Zeker voor mensen die geen eigen auto hebben, 

maar ook voor mensen die het openbaar vervoer als 

een logische optie zien om op hun werk te komen.  

Door een goede toegankelijkheid en goede staat 

van openbaarvervoerhaltes en de toegangswegen/-

paden wordt en blijft het aantrekkelijk om het 

openbaar vervoer te gebruiken. Voor het 

gecombineerde gebruik van vervoersmiddelen is het 

van belang dat er goede (fiets)parkeergelegenheid 

is rond de OV-haltes en dat er voldoende 

voorzieningen zijn bij de grotere OV-op- en 

overstappunten. 

 

Een aandachtspunt is de bereikbaarheid van 

Hoofddorp Centrum. Momenteel gaat er geen R-

net-route langs het centrum, waardoor er voor veel 

mensen geen directe OV-verbinding naar 

Hoofddorp Centrum is. D66 pleit ervoor deze route 

op te nemen. Daarnaast wil D66 dat het 

openbaarvervoerbedrijf Hoofddorp en Nieuw-

Vennep afdoende aansluit op het nachtnet. Verder 

blijven wij lobbyen voor het opwaarderen van station 

Hoofddorp tot intercitystation. 

 

Deltaplan bereikbaarheid    Met het vaststellen van 

het ‘Deltaplan bereikbaarheid’ heeft de 

gemeenteraad aangegeven wat er nodig is om 

Haarlemmermeer bereikbaar te houden. Jaarlijks 

stelt de gemeente vast wat er in dat jaar wordt 

uitgevoerd. Voor D66 is het van belang dat daarbij 

schoolzones, fietsroutes en het openbaar vervoer 

een hoge prioriteit krijgen en houden. 

Bij het opnieuw nadenken over verkeersroutes in 

Haarlemmermeer staat bij D66 de 

verkeersdeelnemer centraal. Hoe mensen reizen 

moet het uitgangspunt zijn. Soms zijn op de 

tekentafel blokkades bedacht om te voorkomen dat 

mensen ergens langs kunnen. Dit leidt soms tot 

gevaarlijke situaties, omdat mensen niet weten 

welke alternatieve routes er zijn. D66 pleit ervoor 

om voorkeursroutes en voor de hand liggende 

routes als uitgangspunt te nemen. 

 

Aansluiting op de regio    Haarlemmermeer is een 

belangrijke gemeente in de regio. Veel mensen 

werken er of reizen dagelijks door het gebied naar 

werk elders. De routes door Haarlemmermeer 

kunnen nog verbeterd worden. Doordat er 

onvoldoende grote oost-west-verbindingen zijn, 

komt er veel verkeer door dorpen als Zwaanshoek. 

D66 pleit voor het doortrekken van de Nieuwe 

Bennebroekerweg naar de N206 Bloemendaal. 

 

De bruggen over de ringvaart zijn vaak een knelpunt 

in Haarlemmermeer. Bruggen die in de spits open 

gaan voor vaak één schip of boot, zorgen voor 

steeds terugkerende en dus ergernisopwekkende 

files. D66 wil dat de bruggen tijdens de spits 

gesloten blijven, zodat de verkeersdoorstroming zo 

min mogelijk wordt gehinderd. De verkeersveiligheid 

voor fietsers moet verbeterd worden. In het 

bijzonder geldt dat voor de Ringdijk. 

 

Oplaadpunten voor auto en fiets    Steeds vaker 

gebruiken mensen elektrische fietsen en elektrische 

auto’s als vervoersmiddel. D66 is een groot 

voorstander van het gebruik van duurzame 

elektriciteit hiervoor. Daarvoor zijn voldoende 

oplaadpunten nodig om het gebruik nog 

aantrekkelijker te maken. 
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2.4 Schiphol 
Schiphol is een van de belangrijkste pijlers van de 

Nederlandse economie en dus ook voor die van 

Haarlemmermeer. Verbindingen met het achterland 

en koppeling met andere vormen van transport zijn 

hierbij van groot belang. Dat wil zeggen, dat ook 

daar waar de gemeente eigenlijk niet ‘gaat’ over 

bepaalde vervoersmiddelen (de A4, de bussen, de 

treinen), de gemeente toch behendig invloed zal 

moeten uitoefenen om de overlast voor de mensen 

die in Haarlemmermeer wonen te beperken. D66 

Haarlemmermeer beschikt over een uitstekend 

netwerk: in de provincie, in de regio en in Den 

Haag, om hier invloed op uit te kunnen oefenen. 

D66 vindt dat de ontwikkeling van de verbindingen 

van en naar Schiphol niet ten koste mogen gaan 

van de woon- en leefomgeving en wil dat Schiphol 

zich blijft verduurzamen. 

 

 

Het blijven reserveren van de ruimte voor de tweede 

Kaagbaan is D66 een doorn in het oog. Door de 

reservering is er geen duidelijkheid te geven over de 

toekomst van met name Rijsenhout. Daardoor is het 

voor ondernemers niet aantrekkelijk om daar te 

investeren. Dat zet de leefbaarheid van de kern 

onder druk. Daarom wil D66 duidelijkheid over de 

toekomstige omvang van Schiphol. 
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3. Zorg voor jeugd & welzijn 

Investeren in onderwijs levert op de langere termijn meer op 

dan het kost. Een goede opleiding geeft meer kansen op de 

arbeidsmarkt. Het is de sleutel tot persoonlijk succes en groei. 

 

D66 ziet onderwijs als een manier tot integratie, emancipatie en 

zelfbewustzijn. Juist in deze tijden van economische tegenslag 

blijft investeren in onderwijs van groot belang voor de aanpak 

van de stijgende (jeugd)werkloosheid. De werkloosheid onder 

jongeren zonder startkwalificatie is hoger dan die onder 

jongeren mét startkwalificatie. Het behalen van diploma’s is een 

belangrijke stap op weg naar een goede uitgangspositie op de 

arbeidsmarkt. Voortijdige schooluitval of het verlaten van de 

school op een te laag niveau moeten we zo veel mogelijk 

voorkomen. Hier ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

overheid, onderwijs en ouders. 

 

3.1 Onderwijs 
De aansluiting tussen onderwijs en de behoeften 

van de arbeidsmarkt is ook in de gemeente 

Haarlemmermeer een probleem. D66 ziet graag in 

Haarlemmermeer een onderwijsaanbod dat aansluit 

op de arbeidsmarkt. Wij willen ons hiervoor, samen 

met publieke (onderwijsinstellingen) en private 

organisaties (lokale bedrijven), sterk maken. Daarbij 

is de rol van de gemeente om te faciliteren en 

stimuleren. D66 wil de samenwerking tussen 

Haarlemmermeer, onderwijsinstellingen en 

bijvoorbeeld het Arizona State University (ASU) en 

MOOG, intensiveren. Ook in het onderwijs wil D66 

duurzaamheid stimuleren, evenals de overdracht 

van kennis over duurzaamheid naar het 

bedrijfsleven. Het Global Sustainabilty Solutions 

Centre van de Arizona State University (ASU) is hier 

een voorbeeld van. 

De gemeente blijft zich ervoor inzetten dat kinderen 

met een (dreigende) taalachterstand of sociale 

achterstand naar de peuterspeelzaal of 

kinderopvang kunnen blijven gaan. Kinderen leren 

heel snel talen. Sommige kinderen hebben om 

welke reden dan ook van huis uit een 

taalachterstand. Op de peuterspeelzaal of in de 

kinderopvang krijgen deze kinderen de kans om 

snel op niveau te komen, zodat ze, als ze op de 

basisschool beginnen, dezelfde kansen hebben als 

kinderen zonder taalachterstand’ D66 

Haarlemmermeer zal zich hier voor inzetten, om te 

bereiken dat kansrijke kinderen ook kansrijk blijven! 

 

D66 vindt het belangrijk dat alle kinderen (en 

ouders) binnen een aanvaardbare afstand toegang 

hebben tot een goede basisschool. De komende 

jaren ligt het in de lijn der verwachting dat scholen 

sluiten, omdat zij niet het minimale aantal leerlingen 

halen. D66 wil in de kleine kernen van de gemeente 

een basisschool handhaven. Wij vinden het van 

belang dat verschillende basisscholen binnen de 

kernen op een goede manier samenwerken zonder 

dat de individuele schoolcultuur wordt aangetast. 

Samenwerking biedt kansen en een efficiënte inzet 

van middelen.  

D66 vindt dat gemeenten en scholen ouders beter 

moeten betrekken bij ingrijpende besluiten. Door 

tijdige en heldere communicatie weten ouders waar 

ze aan toe zijn en kunnen op basis daarvan hun 

keuzes maken. 
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De aansluiting tussen onderwijs en de behoeften 

van de arbeidsmarkt is ook in de gemeente 

Haarlemmermeer een probleem. D66 ziet graag in 

Haarlemmermeer een onderwijsaanbod dat aansluit 

op de arbeidsmarkt. Wij willen ons hiervoor, samen 

met publieke (onderwijsinstellingen) en private 

organisaties (lokale bedrijven), sterk maken. Daarbij 

is de rol van de gemeente om te faciliteren en 

stimuleren. D66 wil de samenwerking tussen 

Haarlemmermeer, onderwijsinstellingen en 

bijvoorbeeld het ASU en MOOG, intensiveren. 

 

D66 Haarlemmermeer wil: 

● dat er geen cent wordt bezuinigd op 

onderwijs; 

● een prettige en inspirerende 

schoolomgeving; 

● bijtijds ingrijpen wanneer scholen geen 

onderwijs op niveau bieden; 

● voorscholen toevoegen aan het 

basisonderwijs en kinderen vanaf 2,5 jaar 

leerrechten geven; 

● kleinschaligheid in het onderwijs, op alle 

leerniveaus, met ruimte voor maatwerk, 

veiligheid en prestaties; 

● scholen die de mogelijkheid bieden aan 

kinderen om te excelleren; 

● een ruim aanbod aan tweetalig onderwijs; 

● meer mogelijkheden voor jongeren, 

herintreders en ouderen om verder te 

studeren of praktijkonderwijs te volgen; 

● Passend Onderwijs en de decentralisatie 

Jeugdzorg zo veel mogelijk op elkaar 

afstemmen, om zo kwaliteit, maatwerk en 

samenwerking tussen gemeente en de 

schoolbesturen te stimuleren; 

● meer exclusieve opleidingen. 

3.2 Voorkom schooluitval 
D66 maakt zich grote zorgen over het feit dat een 

deel van onze schoolgaande jeugd zonder 

startkwalificatie het onderwijs verlaat. Wij vinden dat 

de gemeente meer aandacht aan deze groep moet 

besteden, om voortijdige schooluitval te voorkomen. 

D66 ziet daarom toe op een goede communicatie 

rond deze groep leerlingen tussen de verschillende 

en aansluitende onderwijsinstellingen en de ouders. 

 

D66 wil schooluitval voorkomen door: 

● meer te investeren in een gezonde en 

inspirerende schoolomgeving, die zowel de 

leerprestaties van leerlingen als het 

werkplezier van docenten bevordert; 

● een individuele benadering van uitval op 

school, zodat jongeren via 

schoolwerktrajecten een basiskwalificatie 

voor de arbeidsmarkt krijgen; 

● leerlingen in contact te brengen met een 

concreet toekomstperspectief. Door ze in 

contact te brengen met diverse banen of 

vervolgopleidingen leren ze de waarde 

ervan in te zien; 

● het stimuleren van maatschappelijke 

stages in Haarlemmermeer. Culturele en 

sportieve activiteiten in het onderwijs 

moeten zo veel mogelijk gestimuleerd 

worden; 

● het betrekken van het gezin. Het gezin 

speelt een belangrijke rol in het al dan niet 

afmaken van de school en moet daarom 

ook aandacht krijgen.
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3.3 Van kinderopvang naar brede school 
D66 hecht grote waarde aan de kwaliteit en 

veiligheid bij de kinderopvang en aan pedagogisch 

geschoolde medewerkers met een goede 

beheersing van de Nederlandse taal in deze sector. 

Samenwerking tussen de kinderopvang, 

voorschoolse opvang, peuterspeelzaal en 

basisschool zorgt voor snelle signalering van 

achterstanden en kansen bij kinderen. Daarom 

moet kinderopvang bij voorkeur geïntegreerd zijn in 

de brede buurtschool. 

 

D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van 

brede scholen naar Integrale Kindcentra (IKC). In 

een IKC krijgen kinderen een totaalpakket aan 

ontwikkelingsmogelijkheden.  

 

De effecten van de basisvoorziening voor alle 

kinderen tussen de 2,5 jaar en vier jaar staat of valt 

met de kwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 

kwaliteit van de kinderleid(st)ers en de kwaliteit van 

de gebouwen. De gemeente ziet daar op toe

3.4 Decentralisatie jeugdzorg 
De nieuwe Jeugdwet (2015) moet zorgen voor een 

betere zorg en hulp voor jeugdigen en hun ouders. 

Om met meerdere partijen tijdig en effectiever te 

helpen. En om zorgcoördinatie, doorzettingsmacht 

en eindverantwoordelijkheid niet langer te 

versnipperen over drie bestuurslagen. 

 

Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 

nadrukkelijk het kind centraal. De overheveling van 

taken naar de gemeente moet ertoe leiden dat de 

zorg voor jongeren ook echt beter wordt. Er moet 

per betrokken gezin één plan met één duidelijke 

coach komen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is 

het helaas niet. D66 is voorstander van het 

overhevelen van de verantwoordelijkheid voor 

Jeugdzorg naar gemeenten. Hierdoor kunnen 

gemeenten de zorg voor het kind zo veel mogelijk in 

de eigen omgeving organiseren en wordt het 

eenvoudiger een verbinding tussen school en 

jeugdzorg tot stand te brengen.  

 

Samenwerken    D66 wil Jeugdzorg en onderwijs 

binnen één bestuurlijke portefeuille onderbrengen. 

Onze partij heeft er mede voor gezorgd dat de 

overheid niet meer bezuinigt op passend onderwijs. 

De invoering ervan en de decentralisatie van de 

Jeugdzorg bieden een uitgelezen kans om de zorg 

in en om scholen beter te organiseren. Het Centrum 

voor Jeugd & Gezin (CJG) moet nadrukkelijk op 

school aanwezig zijn. Het voordeel hiervan is dat 

medewerkers ouders beter en sneller bereiken en 

er, in samenwerking met de school, daadwerkelijk 

een plan voor een kind komt. Waar mogelijk krijgen 

de CJG’s een plekje in een schoolgebouw en is er 

op elke school regelmatig een vaste CJG-

medewerker aanwezig. Hiervan gaat een sterke 

preventieve werking uit. Dit vermindert het beroep 

op de Jeugdzorg.  

 

D66 wil een eind maken aan de bureaucratie en de 

verkokering. Daarom moet ten minste zeventig 

procent van de mensen in de jeugdzorg uit directe 

hulpverleners bestaan. Ook moeten hulpverleners 

binnen 24 uur een huisbezoek afleggen wanneer er 

een serieuze melding van kindermishandeling 

binnenkomt. 

 

Beter dan ambtenaren, kunnen professionals, 

ouders en het kind, vanuit hun wederkerige relatie, 

preventief te werk gaan. D66 wil dan ook dat de 

gemeente en de professionals kijken naar ‘wat wel 

kan’ in plaats van ‘wat niet kan’, en daarbij zo veel 

mogelijk mét het kind praten en niet over het kind. 

Daarnaast wil D66 aandacht voor de ‘match’ tussen 

gezinsvoogden en gezinnen: als het niet klikt, moet 

de gemeente op zoek naar een andere voogd. 

 

Ruimte    De overheid geeft professionals de ruimte 

om met het kind, de ouders en andere partijen een 

individuele aanpak te creëren. Wij zijn voorstander 

van een wijkgerichte aanpak. Hulpverleners kennen 

de mensen in de wijk en de problemen die daar 

spelen. Zij moeten dus, wat ons betreft, vooraan 

staan en een leidende rol krijgen in de jeugdhulp; 

bijvoorbeeld als coach of aanspreekpunt. 

 

D66 wil dat de gemeente investeert in vroege 

signalering van problemen en preventie.  

Door eventuele problemen vroegtijdig te signaleren, 

bijvoorbeeld op scholen en consultatiebureaus, 

kunnen latere problemen worden voorkomen. Dit 

komt bijvoorbeeld tot uiting in het huisvesten van 

Centra voor Jeugd en Gezin in scholen, zodat de 

drempel om naar hulpverleners toe te stappen zo 

laag mogelijk is. D66 spreekt het college aan op de 

zorgtaken van het onderwijs en hoe deze aansluiten 

op de taken van Jeugdzorg. 
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3.5 Jongeren: ruimte om te ontwikkelen 
We zijn allemaal jong geweest en ook de huidige 

jongeren moeten de ruimte hebben om zich te 

ontwikkelen. Ouders hebben daarbij als eerste de 

taak om hun opgroeiende kinderen en tieners 

duidelijk te maken wat de grenzen zijn. Als jongeren 

voor overlast zorgen, moet de gemeente ingrijpen. 

Maar de gemeente heeft ook een plicht om voor 

voldoende voorzieningen voor jongeren te zorgen. 

Dat kan op verschillende manieren, door 

bijvoorbeeld: 

 voldoende sport-, spel- en andere 

voorzieningen in de eigen buurt te creëren; 

 het verenigingsleven te stimuleren en 

 activiteiten te initiëren. 

Jongerenwerkers kunnen hier een belangrijke 

bijdrage aan leveren, maar tenminste net zo veel 

verwachten we van het eigen initiatief van jongeren 

en buurten. 

 

3.6 Drugsbeleid 
Elke volwassene is vrij in de keuze om wel of geen 

alcohol en softdrugs te gebruiken. Om 

gezondheidsredenen vindt D66 het belangrijk dat 

jongeren niet te vroeg alcohol en drugs gaan 

gebruiken. Ook de overlast van illegale handel moet 

tegengegaan worden. Het is daarom belangrijk dat 

de politie optreedt tegen illegale handel en illegaal 

gebruik op en nabij het schoolplein en op andere 

plekken waar jongeren samenkomen. Ontkennen 

dat het plaatsvindt in Haarlemmermeer is je kop in 

het zand steken. Er wordt gedeald, op 

schoolpleinen en op straat. In softdrugs en erger. 

Hier zo veel mogelijk dealers onderscheppen heeft 

een preventieve werking, dus D66 zal altijd voor 

strenge handhaving en controle pleiten in de 

gemeenteraad. Ook scholen mogen de kop niet in 

het zand steken voor wat er gebeurt op en rondom 

schoolpleinen. 

 

Volgens D66 is het beperken van het aantal 

coffeeshops niet het middel waarmee je jong 

gebruik en illegale handel voorkomt. Integendeel, 

coffeeshops leveren niet aan jongeren onder de 18. 

Ze geven daarentegen voorlichting en controleren 

op kwaliteit.  

 

De inperking van het aantal coffeeshops biedt juist 

ruimte aan de illegale handel. En die wil D66 

bestrijden. 

 

Voor het gebruik van alcohol en drugs bij tieners ligt 

een grote verantwoordelijkheid bij de ouders en de 

jongeren zelf. Geef als verzorgers een voorbeeld 

over het verantwoord gebruik van alcohol en 

softdrugs en besef dat ook alcohol schadelijk is voor 

je kinderen. 

 

D66 Haarlemmermeer wil: 

actiever beleid op drugspreventie; 

 

handhaving en toezicht verbeteren door 

 een gerichte aanpak van scooterdealers en 

 de bestrijding van thuiskwekers; 

 drugsvrije zones rondom scholen, sport- en 

winkelcentra en 

 voorlichting in groep 7 en 8 (kinderen van 

tien tot twaalf jaar). 

 

Aandringen op legalisering van de hele 

productieketen van softdrugs: helaas ‘gaat’ Den 

Haag hierover, maar we zullen niet nalaten daar 

invloed op uit te oefenen.  

 

3. 7 Jeugd en werkeloosheid 
D66 maakt zich grote zorgen over de oplopende 

jeugdwerkloosheid. Waar mogelijk stimuleren we 

dat jongeren langer doorleren. Om ondernemers te 

stimuleren meer beroepsbegeleidende leerbanen 

(BBL) te creëren, willen we met de sociale partners 

in de regio kijken of jongeren daar tijdelijk onder het 

CAO-loon aan de slag kunnen. Dat is beter dan 

thuiszitten. Via de bestaande regeling voor ‘social 

return’ bij aanbestedingen, stimuleren we bedrijven 

meer stages en leer-werkbanen te scheppen. 

Uiteraard geeft de gemeente als werkgever hierbij 

zelf het goede voorbeeld. 

Door het aanleren van vakvaardigheden, vergroten 

we de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. 

Door de uitvoering van projecten, waarbij de 

samenwerking tussen vakmensen en jongeren 

centraal staat, leren de jongeren in de praktijk. 
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3.8 Zorg & welzijn 
D66 vindt dat zaken als Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO), die regelt dat mensen met 

een beperking ondersteuning kunnen krijgen, 

jeugdzorg, jongeren- en ouderenbeleid en andere 

zorgverlening dicht bij de mensen thuis 

georganiseerd moet zijn. Het gaat hier namelijk om 

mensenwerk en het is belangrijk dat er een goede 

band is tussen de uitvoerende organisatie en de 

cliënt. De verwachting is dat door de decentralisatie 

van Rijkstaken gemeenten beter in staat zijn om 

een optimale samenwerking tussen uitvoerende 

organisatie en cliënt te organiseren. 

 

D66 steunt de hoofdlijn van deze hervorming – eruit 

wat er niet in hoort en decentraal organiseren – 

maar zoekt wel naar ruimte voor flexibele 

oplossingen die nodig zijn om de zorg echt 

toekomstbestendig en mensgericht te maken. 

Daarom letten wij scherp op de ruimte voor 

mantelzorg, ruimte voor keuzevrijheid, op de grens 

waar het scheiden van wonen en zorg nog haalbaar 

is en op waar het recht op zorg overgaat in een 

voorziening. 

 

D66 pleit ervoor dat de gemeente het initiatief 

neemt om de registratie van zorg & welzijn zo 

centraal mogelijk op gemeenteniveau te 

organiseren en dit niet door iedere organisatie 

afzonderlijk te laten doen.  

 

 

Het doel is dat er vanuit gemeentelijk oogpunt een 

volledig overkoepelend beeld is van een cliënt, 

waardoor afstemming en samenwerking tussen 

verschillende organisaties beter en eenvoudiger 

verloopt. 

 

Enkele voorbeelden: 

● D66 wil een goede verankering van het 

recht op het persoonsgebonden budget 

(PGB) in zowel de nieuwe Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

als de nieuwe kern-AWBZ. D66 ziet het 

PGB als een volwaardig alternatief naast 

de, door de gemeente ingekochte, zorg-

in-natura. De zorgvrager moet zelf 

kunnen kiezen tussen een PGB en zorg-

in-natura. 

● D66 wil dat de gemeente zorgdraagt voor 

adequaat vervoer voor verschillende 

doelgroepen. 

● Vervoer van en naar dagbesteding en 

uitjes zorgt ervoor dat mensen niet in een 

isolement raken en zich kunnen blijven 

ontplooien. Dit mag daarom niet het kind 

van de rekening worden. 

 

De zorgvrager centraal    Te vaak wordt er 

gesproken óver mensen in plaats van mét mensen. 

Dat moet veranderen. De gemeente is de 

bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. De 

gemeente is daarom het best in staat om het 

gesprek aan te gaan met de zorgvrager en zijn 

directe omgeving over de invulling van de zorg. Wat 

D66 betreft voert de zorgcoördinator dit gesprek. 

Dat is een gekwalificeerde professional met een 

brede blik die het geheel van zorgbehoefte en –

aanbod overziet. Hiermee levert de gemeente 

maatwerk dat aansluit bij de specifieke 

zorgbehoefte.  

 

Zorg in de wijk    D66 is voorstander van (private) 

kleine en lokale of wijkgebonden woon- en 

zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk 

ondersteunen. Dergelijke initiatieven ontstaan bij 

voorkeur ‘bottom-up’, bij de mensen die het 

aangaat. Regelgeving die de initiatieven in de kiem 

smoort, willen we zo veel mogelijk wegnemen. En 

waar dit nuttig is, bevordert de gemeente 

initiatieven, bijvoorbeeld door verschillende partijen 

om de tafel uit te nodigen.   

    D66 wil een centrale rol voor de 

wijkverpleegkundige. Deze verpleegkundige staat 

dicht bij de cliënt en vormt het centrale 

aanspreekpunt voor mensen met een zorgbehoefte. 

De verpleegkundige krijgt wat D66 betreft ook veel 

vrijheid om haar/zijn werk uit te voeren: zo min 

mogelijk protocollen en formulieren, zo veel mogelijk 

gebruik van vakkennis en gezond verstand. 

 

D66 omarmt mantelzorg    De meest persoonlijke 

zorg is wat D66 betreft mantelzorg; zorg gegeven 

door de mensen dicht bij de zorgbehoevende: 

familie en vrienden. Daarna komen kennissen en 

pas daarna zorgverleners. Deze familie, vrienden en 

kennissen moet de gemeente optimaal 

ondersteunen. Zo is het mogelijk dat mantelzorgers 

een aantal dagen per jaar een beroep doen op 

professionele zorgverleners, zodat zij met vakantie 

kunnen. Daarbij maakt de gemeente wat ons betreft 

niet alleen beleid over mantelzorgers, maar ook 

beleid mét mantelzorgers.  

    Het komt het welzijn van ouderen ten goede als 

zij zo lang mogelijk thuis blijven wonen. D66 wil dat 

de gemeente hierin helpt met huishoudelijke 

ondersteuning, zodat ze niet hoeven te verhuizen 

naar een verzorgingstehuis. Ook zorgt de 

gemeente, wat D66 betreft, voor huisvesting van 

ouderen in hun directe omgeving, zodat zij mee 

blijven doen in de wijk waar ze hebben gewoond. 
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Participatie chronisch zieken en gehandicapten    

D66 wil dat chronisch zieken en gehandicapten zo 

veel mogelijk participeren in de samenleving. In een 

maatschappij is het belangrijk de individuele 

kwaliteiten van mensen te erkennen en in te zetten. 

Daarom moeten chronisch zieken en gehandicapten 

de kans krijgen zichzelf optimaal te ontplooien.  

    Om dit alles te bereiken, is de gemeentelijke rol 

gericht op het creëren en garanderen van kansen 

en mogelijkheden en moeten chronisch zieken en 

gehandicapten zo veel mogelijk betrokken worden 

bij de besluitvorming. Het vergt een benadering die 

meer gericht is op het zoeken naar passende 

oplossingen bij de hulpvraag en minder op het 

verzilveren van rechten. 
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Kunst & cultuur. 

Ruimte voor 
 

ontplooiing 
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4. Kunst & cultuur. Ruimte voor ontplooiing 

Kunst en cultuur verrijken het leven. D66 vindt dat ze essentieel 

zijn voor de samenleving en dienen als bron van creativiteit, 

innovatie en experiment. Wij willen dat de gemeente de kracht, 

vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte 

geeft. Creativiteit laat mensen kansen zien en oplossingen 

vinden voor uitdagingen. Haarlemmermeer beschikt over prima 

locaties, zoals Schouwburg De Meerse, podium Duyker, Fort 

Vijfhuizen en bioscoop Cinemeerse. Onze parken bieden een 

podium aan acts uit de hele wereld, zoals bij het Mysteryland-

festival. Bij allerlei evenementen vormt met name Hoofddorp 

een uniek toneel voor cultuur en amusement. Onze gastvrije 

gemeente is daarom aantrekkelijk om er te wonen, werken en 

studeren, en voor ondernemers om er hun bedrijf te vestigen.  

Aan de basis van het Haarlemmermeerse culturele klimaat ligt 

het zelf beoefenen van kunst en cultuur. Daarnaast zijn er de 

vele (semi-)professionals die voorstellingen en evenementen 

organiseren, met ondersteuning van ontelbare vrijwilligers. Veel 

wijken hebben een eigen culturele manifestatie en zijn daar 

terecht trots op. 
 

 Stimuleer cultureel ondernemerschap om te helpen kwaliteit en 

aanbod op peil te houden 

 Stimuleren dat elk kind in Haarlemmermeer via school 

regelmatig in aanraking komt met kunst en cultuur 

 Vraag Pier K en andere educatief culturele instellingen 

lesmateriaal en lessen (YouTube) op internet toegankelijk te 

maken voor iedereen  

 Stimuleer ‘samenwerken in ketens’ van amateurs tot 

professionals. Talentontwikkeling, experiment en excellentie 

staan daarbij centraal  

 Gunstige voorwaarden creëren voor zelfstandige professionals, 

onder meer voor het opstarten van workshops, ateliers en 

oefenruimtes in leegstaande panden 
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 Een moderne bibliotheek met enkele grote en goed uitgeruste 

filialen, zo veel mogelijk uitleenkasten op scholen en in 

zorginstellingen een ‘Bibliotheek aan Huis’ 

 Samenwerking tussen onze culturele organisaties met nieuwe, 

kansrijke spelers en tussen Pier K, het onderwijs en de 

kunstacademies in Amsterdam 

 

4.1 Onderwijs en kunst & cultuur 
D66 wil dat de gemeente haar taak om binnen en 

buiten het onderwijs kunst en cultuur toegankelijk te 

maken stevig ter hand neemt. Onderwijs over kunst 

en cultuur en educatie om de eigen creativiteit te 

ontwikkelen. Van culturele organisaties die 

subsidies ontvangen mogen we ook vragen om 

samen te werken met elkaar en het onderwijs. 

    D66 vindt het belangrijk om het cultureel en 

historisch erfgoed te conserveren en binnen en 

buiten musea toegankelijk te maken voor publiek. 

De gemeente moet musea daarbij ondersteunen. 

De rol van vrijwilligers hierbij is van groot belang. 

D66 vindt dat musea moeten clusteren waar dat 

voordeel oplevert, bijvoorbeeld in de communicatie 

en de ondersteunende organisatie. 

 

Subsidie en maatschappelijke functies    Als 

bezuinigen in de culturele sector nodig zijn, dan is 

D66voor maatwerk. . D66 vindt dat de gemeente 

moet evalueren in hoeverre de subsidie terechtkomt 

bij het beoogde culturele product. Daarbij moet de 

gemeente ook de output en het bereik in de 

gemeenschap meenemen. Daarnaast is het 

belangrijk te onderzoeken welke maatschappelijke 

functies culturele organisaties hebben. Zeker in een 

kleinere kern kan een culturele organisatie een 

bredere rol voor ontmoeting en leefbaarheid 

hebben. 

 

D66 wil dat Haarlemmermeer fysieke ruimte biedt 

voor de creatieve sector. Het huisvesten van 

kunstenaars en culturele initiatieven heeft een 

positief effect op de samenhang in de 

gemeenschap, de lokale economie en de profilering 

van de gemeente. D66 pleit voor slimme 

combinaties van instellingen, publieke ruimte en 

(semi)openbare gebouwen, waardoor culturele 

instellingen deze kunnen (her)gebruiken. De 

gemeente moet zich ook inzetten om leegstaande 

gebouwen tijdelijk open te stellen voor creatieve 

initiatieven en culturele ontmoetingen. De gemeente 

moet hiervoor kunstenaars uitnodigen en 

aantrekken. D66 wil dat de gemeente daarbij ook de 

amateurkunst serieus neemt. 

    Cultuureducatie op het primaire en voortgezet 

onderwijs is, wat D66 betreft, belangrijk om 

ontmoetingen tussen scholen, culturele instellingen, 

creatieve bedrijven en professionele en 

amateurkunstenaars te stimuleren. D66 wil dat de 

gemeente de scholen en instellingen stimuleert 

hiervoor een constructieve samenwerking aan te 

gaan. 

 

Openbare ruimte en cultureel erfgoed    De kunst 

in de openbare ruimte van Haarlemmermeer moet, 

wat D66 betreft, beter ontsloten worden voor 

inwoners en bezoekers van Haarlemmermeer. Deze 

kunst draagt bij aan de kwaliteit van de openbare 

ruimte en de identificatie van de samenleving. 

Daarnaast moet de gemeente de promotionele 

mogelijkheden van deze ‘culturele route’ beter 

benutten. 

 

Cultureel erfgoed vormt een brug tussen ons 

verleden en onze toekomst en is vaak een drager 

van lokale geschiedenis en cultuur. D66 vindt het 

belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef 

behoudt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid 

om het behoud van ons cultureel erfgoed (zoals de 

Geniedijk en andere onderdelen van de Stelling van 

Amsterdam) te blijven beschermen tegen de 

economische en politieke waan van de dag. Een 

helder beleid met oog voor zowel behoud als 

vooruitgang is hiervoor onmisbaar. Ook als 

gemeentefinanciën onder druk staan, houdt D66 

oog voor deze belangrijke verantwoordelijkheid. 

Waar nodig door creatieve samenwerking met 

private initiatieven die de culturele waarde van het 

erfgoed garanderen. 

 

Uitgaan in Haarlemmermeer    D66 vindt dat er in 

Haarlemmermeer uitgaansmogelijkheden voor alle 

leeftijdscategorieën moeten zijn. In de afgelopen 

jaren zijn de mogelijkheden gegroeid, maar die voor 

jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 26 jaar 

moeten nog verder toenemen. De inzet van 

citymarketing is hierbij een goed instrument.  
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D66 vindt dat de gemeente Haarlemmermeer meer 

locaties moet ontwikkelen om evenementen te 

houden; maar met een duidelijke link naar de lokale 

economie. 

 

Lokale media     Voor de controle op de lokale 

politiek zijn onafhankelijke lokale media essentieel. 

Daarbij gaat het om een mix van media: krant, 

radio, internet. MeerOmroep heeft de afgelopen 

jaren, mede door actieve steun van D66, veel 

ondersteuning gekregen om zich te ontwikkelen tot 

een volwassen lokale omroep. Maar met name het 

niveau van het tv-aanbod blijft achter. D66 pleit voor 

een herijking van de functie en het doel van de 

lokale omroep om vervolgens een prestatiecontract 

met de omroep af sluiten. Zo wordt het mogelijk om 

doelstellingen en kwaliteit optimaal af te stemmen 

op de financiële ondersteuning. 

 

4.2 Sport en recreatie  
Sport en bewegen leveren het individu én de 

samenleving veel op. Het zorgt dat mensen zich fit 

en gezond voelen, dat ze onderdeel zijn van een 

sociaal netwerk. Ook kijken naar sport heeft 

meerwaarde: (top)sportevenementen dragen bij aan 

de economie van een gebied, topsporters zijn een 

rolmodel en sportwedstrijden bieden mensen 

vertier. 

Daarom wil D66 breedtesport, gehandicaptensport 

én topsport in Haarlemmermeer blijven stimuleren.  

D66 zet zich in voor: 

● ondersteuning van sportverenigingen in 

Haarlemmermeer bij de professionalisering 

en samenwerking met andere (sport)clubs, 

onder meer door inzet van 

combinatiefunctionarissen 

● meer prikkels die ervoor zorgen dat we 

efficiënt en kosteneffectief met de 

sportaccommodaties omgaan in gebruik, 

beheer en onderhoud 

● sportclubs om reclameborden te plaatsen 

op en rondom de velden om zo voldoende 

inkomsten op te halen 

● het benutten van sporten en bewegen als 

onderdeel van de preventieve aanpak 

tegen obesitas 

● meer sportfaciliteiten, zoals trimbanen en 

oefentracks met meetpunten. 

 

Sport bereikbaar    D66 vindt dat iedereen in de 

gelegenheid moet zijn sport te beoefenen binnen 

een redelijke afstand tot zijn woning. Dit betekent 

dat de gemeente daar sportbeoefening moet 

faciliteren, waar bewoners er behoefte aan hebben. 

Ook moeten voorzieningen goed bereikbaar zijn 

voor mensen met een beperking. Uiteraard moet er 

sprake zijn van realisme; sportvoorzieningen vergen 

investeringen en deze moeten te verantwoorden 

zijn.  

Hiervoor is het ook van belang dat er goed 

samengewerkt wordt met de gemeenten om 

Haarlemmermeer heen. 

 

D66 is voorstander van sterke samenwerking 

tussen verenigingen. Sportvoorzieningen zijn lang 

niet altijd door de eigen vereniging volledig benut. 

Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking om zo 

te streven naar een zo groot mogelijke bezetting 

van accommodaties, voor zowel de binnen- als 

buitensport. Het verhogen van de sportparticipatie 

en de maatschappelijke inzet van sport zijn daarbij 

leidend. Als er sprake is van overtuigende 

initiatieven voor nieuwe verenigingen moet hier 

ruimte voor zijn. 

 

Ondersteuning verenigingen    Om het hoofd te 

bieden aan de teruglopende bereidheid van ouders 

en betrokkenen om vrijwilligerswerk te verrichten 

binnen verenigingen is samenwerking tussen 

sportverenigingen wenselijk. Door op allerlei 

gebieden samen te werken, voorkomen 

verenigingen een verschraling van het sportaanbod. 

Samenwerking moet worden gestimuleerd door het 

aanbieden van professionele ondersteuning en 

advies bij het inrichten van de organisatie en de 

exploitatie van clubs en accommodaties. 

    De afgelopen periode is de status ‘groeisport’ in 

het leven geroepen voor sporten die veel inzetten 

op talentontwikkeling bij jongeren. Deze sporten 

krijgen vanuit de gemeente extra aandacht om zich 

op een hoog niveau te handhaven en door te 

ontwikkelen. D66 ziet graag het aantal groeisporten 

toenemen. Hoe meer sporten zich inzetten voor de 

ontwikkeling van jongeren, hoe meer sportbonden 

jongeren stimuleren om voldoende te bewegen. D66 

stimuleert de samenwerking tussen scholen en 

sportverenigingen. 

    D66 ondersteunt initiatieven om een 

antidiscriminatiegedragscode binnen de sport te 

hanteren. Daarnaast staan we voor sportiviteit en 

respect.
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D66 en bestuur: 

ruimte voor vrijheid 
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5. D66 en bestuur: ruimte voor vrijheid 

D66 stelt de mens centraal: vrij, gelijkwaardig en mondig. Wij 

streven naar een democratische, duurzame en open 

samenleving, waarin vrijheid en zelfstandigheid even 

vanzelfsprekend zijn als sociale samenhang. De gemeente doet 

niet meer alles zelf, laat burgers participeren, democratische 

controle uitoefenen en geeft op een open, creatieve, 

nieuwsgierige én verstandige manier invulling aan haar 

veranderende rol, taak en organisatie. Een samenleving waarin 

burgers verantwoordelijk zijn voor hun omgeving.  

 

D66 bedrijft praktische en resultaatgerichte politiek vanuit haar 

idealen, zonder blauwdrukken of dogma's. We denken graag na 

voordat we beslissen. We willen sociale doelen bereiken met 

liberale middelen.  

 

D66 ziet de inwoner van een wijk of kern als de belangrijkste 

speler als het gaat om de leefbaarheid en veiligheid van zijn 

omgeving. De rol van de overheid is vooral faciliterend en 

stimulerend, het initiatief ligt bij de burgers. Wanneer de 

veiligheid in gevaar is, treedt de gemeente handhavend op. 

Verder heeft de gemeente namens haar burgers een 

belangrijke rol in het beïnvloeden, aansturen en coördineren 

van ontwikkelingen en het leggen van contacten met andere 

partijen (overheden en anders), om zo op te komen voor de 

leefbaarheid van alle dorpen en wijken. 

 

 Stimuleer een grote(re) betrokkenheid van burgers bij hun 

directe omgeving; 

 Bevorder sociale samenhang en het veiligheidsgevoel; 

 Zet buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in op zaken 

die direct de leefbaarheid en veiligheid bevorderen; 
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 ‘Echtere’ participatie van burgers in hun directe leefomgeving; 

 Stimuleer en faciliteer organisaties en groepen bij het 

verbeteren van de leefbaarheid van (met name) kleine dorpen. 
 

5.1 Samen leven  
Sociale veiligheid    D66 vindt dat iedereen zelf 

verantwoordelijk is voor de leefbaarheid en 

veiligheid van zijn directe omgeving. Wij geven 

eerlijk aan dat de overheid niet alles kan 

organiseren en voorkomen, maar dat burgers daar 

zelf een belangrijke bijdrage aan moeten leveren. 

Sociale samenhang ontstaat door je buurt en je 

buren te kennen. Vanuit die positie is het 

makkelijker om zaken te organiseren, elkaar te 

helpen en ondersteunen en elkaar aan te spreken 

op ongewenst gedrag. Wanneer de sociale 

samenhang in buurten toeneemt, neemt ook de 

sociale veiligheid toe. 

    De gemeente moet burgers voortvarend, met 

raad en daad, helpen bij initiatieven, vergunningen 

en het beschikbaar stellen van kleine faciliteiten 

zoals afzettingen. Op bescheiden schaal moet de 

gemeente een budget beschikbaar stellen voor 

goede ideeën en initiatieven. Bijzondere 

opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen onder regie 

van de politie een rol spelen in de veiligheidsaanpak 

van de gemeente.  

Privacy 

    D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van 

verloedering en onveilige plekken en de inzet van 

politiemensen op straat boven cameratoezicht. We 

leggen geen taboe op inzet van cameratoezicht, 

maar de privacy en effectiviteit moeten wel 

gewaarborgd zijn. Wanneer de gemeente overgaat 

tot de inzet van cameratoezicht, dan is dat altijd 

voor een bepaalde termijn. Pas na evaluatie van de 

gemeenteraad, verlengt de gemeente de inzet. Ook 

voor de inzet van drones geldt dat dit alleen 

toegestaan is wanneer deze bewezen effectief zijn. 

D66 zet zich in voor het beschermen van 

persoonsgegevens. De decentrale opslag van 

persoonsgegevens in de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) moet in lijn zijn met de 

strenge Europese wetgeving. D66 controleert het 

college op het navolgen van de regelgeving en 

spreekt haar aan op schending van privacy. 

 

Integratie    D66 wil dat de gemeente de integratie 

ondersteunt met vertrouwen op de eigen kracht en 

het verantwoordelijkheidsbesef van mensen. 

Volgens D66 levert afgedwongen inburgering 

frustratie en problemen op en leidt alleen een 

zelfgekozen inburgering vooruitgang op. Dat 

ontslaat de gemeente niet van haar plicht om 

enerzijds voldoende faciliteiten te bieden aan 

inburgeraars en anderzijds inburgering in de 

samenleving ook de moeite waard te maken. D66 

wil een harde aanpak van discriminatie gekoppeld 

aan het wijzen van nieuwkomers op hun kansen en 

verantwoordelijkheden. 

5.2 Goed bestuur  
Burgerparticipatie    D66 wil burgers meer laten 

participeren in het lokale bestuur. Zeker in 

Haarlemmermeer wordt de afstand tussen de 

burgers in de wijken en kernen tot het raadhuis 

sterk gevoeld. Het gevoel van burgers dat er een 

afstand is tot het lokale bestuur, is te verkleinen 

door burgerparticipatie. Problemen op het gebied 

van bijvoorbeeld leefbaarheid, verkeersoverlast of 

parkeerdruk zouden de eerste stap moeten zijn te 

luisteren naar de wensen en zorgen van bewoners. 

Het verplicht de gemeente om te onderzoeken of de 

inwoners ideeën hebben om de problemen op te 

lossen. Wat D66 betreft juicht de gemeente 

burgerinitiatieven altijd toe. De samenleving gaat 

terecht steeds meer uit van de eigen kracht van 

bewoners en ondernemers. De rol van de gemeente 

is die van partner en niet een van ‘in alles voorop 

gaan’. Waar nodig moet de gemeente partijen 

faciliteren, voorwaarden scheppen en bovenal 

barrières wegnemen. D66 is voorstander van 

referenda die besluiten van de gemeenteraad 

kunnen corrigeren of bevestigen, mits het initiatief 

afkomstig is van de inwoners. Een gemeentelijke 

referendumverordening moet dit dan ook mogelijk 

maken. Initiatieven van mensen onderling die 

passen binnen het gemeentebeleid moet de 

gemeente zo veel mogelijk faciliteren en open 

tegemoet treden. Daarbij is transparantie een 

noodzakelijke eerste stap naar participatie. 

 

Transparantie en integriteit   D66 vindt het 

belangrijk dat het openbaar bestuur zo transparant 

mogelijk werkt. Transparant werken betekent wat 

D66 betreft ook: meten is weten. D66 wil dat de 

gemeente meet in hoeverre zij haar doelstellingen 

bereikt en daar zo veel mogelijk open over 

communiceert.  
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    Wil de gemeenteraad haar controlerende taak 

naar behoren uitvoeren, dan is het noodzakelijk dat 

de gemeentefinanciën transparant, tijdig 

beschikbaar en volledig verantwoord zijn. Een 

actieve gemeentelijke rekenkamer is daarbij volgens 

D66 een nuttig instrument. D66 vindt dat de 

informatieverstrekking aan de burger beter kan. Niet 

als doel op zich, maar omdat het noodzakelijk is om 

tot een betere besluitvorming te komen. Een 

belangrijke voorwaarde is dat iedereen die mee wil 

doen gelijk geïnformeerd is. 

    D66 vindt dat de gemeente voorop moet lopen bij 

de ontwikkeling van nieuwe media om de 

communicatie met haar inwoners te verbeteren. 

Naast een overzichtelijke en aantrekkelijke website 

die goede en volledige informatie geeft en waar 

burgers producten en diensten kunnen bestellen en 

betalen kan onderzocht worden of het gebruik van 

digitale media hieraan iets kan toevoegen. 

    D66 wil dat gemeentelijke organisaties voldoende 

aandacht besteden aan integriteit, maar stelt ook 

eisen aan andere organisaties die een publiek 

belang vertegenwoordigen. 

 

Democratie   Een democratisch bestuur is een 

belangrijke waarborg van onze vrijheid. Goed 

bestuur is toegankelijk, transparant en 

controleerbaar. Macht en tegenmacht zijn in 

evenwicht en mensen moeten directe invloed op het 

bestuur kunnen uitoefenen. Dit betekent direct 

gekozen bestuurders en mensen tijdig en voldoende 

betrekken bij de besluitvorming. Want beleid wordt 

vaak beter als bewoners er zelf over mee kunnen 

denken.  

    Voor D66 is het van groot belang dat er effectieve 

democratische controle plaatsvindt op alle 

samenwerkingsverbanden en –regelingen van de 

gemeente Haarlemmermeer. Wanneer dit niet het 

geval is, moeten deze er komen.  

 

Goed bestuur    D66 wil een efficiënt 

gemeentebestuur dat is toegerust op zijn taken en 

zo dicht mogelijk bij de mensen staat. Daarbij past 

een integrale werkwijze waarbij ‘verkokering’ wordt 

voorkomen, ook door de wethouderportefeuilles op 

een goede manier te combineren. Integraal kijken 

en werken is de standaard. In een gemeente zoals 

Haarlemmermeer, met de vele kernen die een eigen 

identiteit hebben, zijn de wijkraden van grote 

betekenis. Die moet de gemeente snel en effectief 

ondersteunen. 

Intergemeentelijke samenwerking    

Intergemeentelijke samenwerking kan bijdragen aan 

een goed draaiend gemeentebestuur op specifieke 

beleidsterreinen. Daarbij blijft D66 alert op de 

effectiviteit van de bestaande 

samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en 

bovengemeentelijke regelingen.  

 

D66 wil haar richtingwijzer ‘Denk en handel 

internationaal’ in de praktijk brengen door een 

grensoverschrijdende samenwerking en 

kennisdeling aan te gaan met andere soortgelijke 

gemeenten in Europa, bijvoorbeeld via 

stedenbanden, Europese netwerken of het Comité 

van de Regio’s. Laten we het wiel niet opnieuw 

uitvinden, maar ideeën van elders in Europa 

gebruiken. D66 is voor stedenbanden nieuwe stijl, 

eventueel ter aanvulling van de oude. In ieder geval 

willen wij het huidige concept stedenband 

heroverwegen: naast de steden die onze hulp nodig 

hebben willen we ook tijdelijke stedenbanden met 

steden wie kennis en uitdagingen met ons uit willen 

wisselen. Kennis en uitdagingen bijvoorbeeld op het 

gebied van sociale cohesie, of toepassing van 

wetenschappelijke kennis, of hergebruik van 

kantoorgebouwen. 

 

Regeldruk verminderen    D66 wil actief de 

bureaucratie terugdringen. Veel regelgeving leidt tot 

onevenredige administratieve rompslomp. De 

gemeente moet zo veel mogelijk werken met 

algemeen geldende regels. De vergunningsplicht is 

soms te vervangen door een meldingsplicht. D66 is 

voorstander van directe verlening van 

bouwvergunningen aan de balie. D66 stelt voor dat 

een panel van inwoners en ondernemers samen 

met de gemeente onderzoekt hoe zij de regelgeving 

kunnen beperken en/of klantvriendelijker kunnen 

maken. 



 

Verkiezingsprogramma D66 Haarlemmermeer 2014/2018 

 

 

 

33 

5.3 Financiën  
Vergeleken met veel andere gemeenten gaat het 

goed in Haarlemmermeer. De gemeente heeft haar 

financiën op orde en dat moet ook zo blijven. D66 

vindt dat de gemeente, ook in deze moeilijke 

financiële tijden, moet streven naar een structureel 

begrotingsevenwicht. Dat wil zeggen dat inkomsten 

en uitgaven in evenwicht moeten zijn. Zonder 

daarvoor in te teren op reserves of te leunen op de 

opbrengsten van het verkopen van bezittingen, 

zoals grond. De overheidsfinanciën moeten gezond 

zijn, wat betekent dat de gemeente zuinig met geld 

moet omgaan en onnodige uitgaven moet beperken. 

De gemeentelijke organisatie moet overschrijdingen 

van budgetten tijdig signaleren en terugbrengen. 

    Bij bezuinigingen wil D66 dat de gemeente kiest 

voor economische groei, (het aantrekken van) 

werkgelegenheid en de kwetsbaren in de 

samenleving ontziet. Bezuiniging is ook te 

realiseren door hervorming.  

 

Samenwerking met andere gemeenten kan ook een 

gepaste manier van bezuiniging zijn. Bij de 

aanstaande decentralisatie van landelijke 

overheidsfuncties, kan een gemeente niet meer 

geld uitgeven dan is toegekend door Den Haag. Wel 

moet een gemeente het toegekende geld zo 

effectief mogelijk besteden. De gemeente heeft een 

grote verantwoordelijkheid bij het opsporen van 

fraude met gemeentelijke uitkeringen; bijvoorbeeld 

van mensen die uitkeringen ontvangen voor 

alleenstaanden, maar feitelijk samenwonen. De 

kaders hiervoor moet de gemeenteraad opstellen. 

 

Bestuur en duurzaamheid    D66 wil dat de 

gemeente bij planvorming- en inkoopprocessen de 

kosten over de gehele levensduur 

(Levensloopkosten / Total Cost of Ownership) van 

een product, gebouw of installatie meeweegt en niet 

alleen maar de aanschafkosten. Daarmee zal de 

gemeente kiezen voor oplossingen die op de lange 

termijn het meest economisch en duurzaam zijn. 

    Daarbij ziet de gemeente er ook op toe dat 

gebruikte grondstoffen, en zo mogelijk ook 

producten, zo goed mogelijk voor hergebruik 

geschikt zijn. ‘Functioneel aanbesteden’ biedt de 

gemeente de ruimte om de innovatiekracht van 

lokale en kleinere bedrijven aan te spreken. 

    D66 is met haar sociaalliberale gedachtengoed 

een partij waarbij outsiders, nieuwkomers en 

oudgedienden op de vrije markt moet kunnen 

uitdagen. Daarom is D66 ook een voorstander van 

heldere Europese aanbestedingsregels voor de 

gemeente, waarin het hemd niet nader is dan de 

rok. Maar ook die aanbestedingsregels kunnen 

ongewenste uitwerkingen en bijeffecten hebben. 

Daar is D66 scherp op en we zullen, als dat nodig 

is, met onze Europarlementariërs kijken wat er aan 

te doen is.
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6. Sociaal - Liberale richtingwijzers van D66 
Dit verkiezingsprogramma bouwt voort op de sociaalliberale richtingwijzers van D66. 

6.1 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.  

6.2 Beloon prestatie en deel 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 zo veel 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 zo veel 

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.  

6.3 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.  

6.4 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.  

6.5 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. 


