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Voorwoord Joost Koomen
“Geluk of gelukkig zijn kan worden omschreven als het tevreden zijn met
de huidige levensomstandigheden” aldus Wikipedia. Bent u gelukkig in
Haarlemmermeer?

Veel inwoners zijn tevreden en wonen met plezier in onze gemeente en zien de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Dat geldt ook voor mij en mijn gezin. We wonen hier met ontzettend veel plezier. Toch zijn er ook
zaken die beter kunnen en moeten in onze polder.

Het moet en kan duurzamer. Klimaatverandering komt op ons af. Dat hebben we afgelopen bloedhete zomer
duidelijk gemerkt. Ik vind het belangrijk dat we daar meer en sneller op inspelen. We willen bijvoorbeeld ons
huis energieneutraal maken, maar dat is niet makkelijk. Gasboiler vervangen door warmtepomp, dak
isoleren? Dat kost allemaal een boel geld. Toch scheelt energie neutraal maken uiteindelijk flink euro's in
onze portemonnee en het is meteen goed voor de natuur. Het helpen energieneutraal maken van uw huis is
onze top prioriteit!

Teveel mensen wachten nog te lang op een schaarse huurwoning. Is er straks ook een woning voor mijn
kinderen, kunnen ze dat betalen of moeten ze voor eeuwig thuis blijven wonen? D66 wil de wachttijden
aanpakken, die moeten naar beneden. Meer aandacht voor middenhuur. Een betaalbare woning ook voor u
en uw kinderen. In het programma staat hoe we dat willen bereiken.

Haarlemmermeer heeft veel groen. Wij hebben een heerlijke tuin, toch heeft niet iedereen groen dichtbij huis
om van te genieten, om een blokje om te lopen met de hond, te joggen of even uit te waaien. Daarnaast zijn
veel insecten en dieren zijn uit onze polder verdwenen. Ons groen is vaak eenzijdig. Wij willen meer groen
dichtbij huis en ook groen met kleur, voor meer biodiversiteit en meer leven terug in de polder.

En er is nog veel meer wat beter kan en moet. Wel of geen ontwikkeling van Schiphol? Minder drempels?
Zorg voor elkaar, iedere school een conciërge. Nieuwsgierig geworden? Lees dan dit programma.

Ideeën, reactie? Neem contact met ons op, stel ons vragen, kom naar de bijeenkomsten. Denk en doe met
ons mee om Haarlemmermeer nog beter te maken! Gelukkig zijn en gelukkig maken. Dat is samengevat
waar dit programma om draait en die twee zijn aan elkaar verbonden.

Joost Koomen
Lijsttrekker Haarlemmermeer
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Inhoud
1. Duurzaamheid
Goed en duurzaam wonen
✓ Met duurzaam en groen bouwen creëer je waarde voor je inwoners
- Groen bouwen
-

Energietransitie biedt kansen voor Haarlemmermeer
Betaalbare energie
Energie
Gemengde functies
Ontmoetingsplekken
Flexibel en duurzaam bouwen

✓ Meer huur en koopwoningen in het middensegment
-

Scheefhuur
Koopwoningen starters en gezinnen
Een wijk voor alle leeftijden
Spoedzoekers en statushouders
Expats

✓ Behoud van het open landschap en verdichting van de grotere kernen
-

Hoogbouw waar passend
Groene buffers in kernen en wijken
Ruimtelijke ordening en Cultuurhistorische identiteit

Duurzaam bouwen
✓ Kantoor nieuwbouw voorzien van een circulaire levensloop
✓ Energie neutraal voor alle nieuwbouw en bestaande bouw in fases
aanpakken/stimuleren.
✓ Circulair bouwen met hergebruik van grondstoffen en ontwerp
Groene omgeving & Schiphol
✓ We staan garant voor het behoud van 3 groene buffers: Spaarnwoude/Park21/ZuidHaarlemmermeer)
-

Biodiversiteit en milieu-adaptatie
Tiny Forest
Fijnstof

✓ Begrenzing van milieu- en geluidsoverlast bepalen de ontwikkelingsmogelijkheden
van Schiphol
✓ Strikte handhaving afspraken Alderstafel met betrekking tot de 29.000
nachtvluchten
Mobiliteit
✓ Flexibel op pad: keuze voor fiets of OV gemakkelijker maken
✓ Opwaardering station Hoofddorp naar intercitystation
✓ Gratis/ goedkoop en voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen bij
stations en ov-knooppunten
✓ Flexibel vervoer zorgt voor optimale bereikbaarheid van de kleine kernen
✓ Realistische snelheden en oog voor doorstroming
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2: Onderwijs
Goed onderwijs
✓ Iedere basisschool een conciërge
✓ Frisse scholen, groene schoolpleinen
✓ Scholen hebben een verbindende rol

3: Inclusieve samenleving
Zorgen voor elkaar
✓ Een zorgzame samenleving door stimulering van interactie in wijken tussen
leeftijdsgroepen en inzet van sociale makelaars
✓ Bied toekomstperspectief voor statushouders door talenten en vaardigheden in te
zetten
✓ Zelfredzaamheid waar het kan, ondersteuning waar nodig
-

Woon- en zorgvoorzieningen voor gehandicapten
Mantelzorg
Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg
Overgang van 18-min naar 18-plus
Armoedebeleid
Snelle aanpak van Schulden
Dreigende dakloosheid
Werken en meedoen door regelarme bijstand
Sociaal werk
Gelijke behandeling, de gemeente als aanjager
Verwardheid, GGZ en Verslavingszorg

Sport en Recreatie
✓ Faciliteer optimale benutting en exploitatie van bestaande sportfaciliteiten zoals het
Honkbalstadion en het Sportcomplex Koning Willem-Alexander
-

Sportevenementen
Ondersteuning voor sportverenigingen
Respect in sport
Stimuleer sport voor ouderen
Toegang tot sport voor alle kinderen

✓ Ontwikkel de recreatiepotentie als waterrijke gemeente
✓ Betrek jongeren in het cultuur- en uitgaansaanbod van Hoofddorp
Krachtige cultuur
✓ Stimuleer de ontwikkeling van bibliotheken
✓ Bruisend Haarlemmermeer: Evenementen en Festivals
✓ Kunst in de openbare ruimte
✓ Toegang tot cultuureducatie

4: Inwoners en bestuur
Bestuurlijke vernieuwing
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✓ Wij staan voor een integer, open en transparant bestuur
-

Coalitieakkoord regelt de hoofdlijnen
Samenwerkingsverbanden zijn bij voorkeur publiekrechtelijk
Gemeente communiceert duidelijk met de inwoners
Gemeente onderhoudt een goede band met de wereld buiten de gemeente

✓ Meedoen wordt gestimuleerd, mee geëxperimenteerd en beloond
-

Koester de kracht van inwonersinitiatieven
Vrijheid en democratie
Levendige lokale democratie
Vertrouwen is het uitgangspunt

✓ Haarlemmermeers mediafonds ter versterking van de lokale journalistiek
✓ Wij willen buurt en wijkbudgetten, laten inwoners het zelf bepalen.
Veiligheid en leefbaarheid
✓ Snelle en flexibele inzet van zichtbare handhaving op straat door BOA's. Overlast
wordt aangepakt
✓ Beloon buurtinitiatieven
✓ Zondag openstelling Meerlanden en dubbeldorpen mogen ook de brug over voor de
milieustraat (Lisse en Hillegom)
✓ Softdrugs & wietexperiment

5: Financiën
✓ Bij financiële keuzes wordt een duurzame economische groei en inclusieve
samenleving als maat genomen
-

Duurzame keuzes
Beter risicomanagement
Gedegen financieel beleid
Verstandig investeren

- Toeristenbelasting
✓ Financiële beslissingen zijn transparant en openbaar
-

Transparantie
Open data

6: Duurzame economie
✓ Broedplaats voor duurzame startups
-

Ondersteuning ondernemers bij verduurzaming

✓ Afval en Recycling
✓ We zijn een aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en internationale
ondernemers
-
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Vakantieverhuur

1:Duurzaamheid
“Een duurzaam morgen begint vandaag!”
Goed en duurzaam wonen
D66 vindt het belangrijk dat er goed en duurzaam gewoond kan worden in Haarlemmermeer. Goed en
duurzaam wonen betekent voor ons voldoende en betaalbare woningen. Voor iedereen moet er een
aantrekkelijke vestigingsplek zijn met een eigen identiteit en veel diversiteit. Een plek waar je je verbonden
en geborgen voelt. Dit bepaalt voor een belangrijk deel het geluk van iedereen. Een gemeente is meer dan
de plek waar je woont, het is ook de plek waar je in de nabijheid van groen bent, sociale interactie hebt en
van een goede infrastructuur gebruik maakt. De gemeente Haarlemmermeer is toekomstbestendig met een
eigenzinnige identiteit die innovatief en duurzaam is. Dit al vanaf haar ontstaan. Het is een sterke
pioniersidentiteit doorgebouwd op haar cultureel historische erfgoed.
De 3 woonpijlers van D66 zijn:
✓

Met duurzaam en groen bouwen creëer je waarde voor je inwoners;

✓

Meer huur en koopwoningen in het middensegment beschikbaar maken;

✓

Streven naar verdichting van de grotere kernen en behoud van het open landschap.

Met duurzaam en groen bouwen creëer je waarde voor je inwoners
Groen bouwen
D66 staat voor groen bouwen. Nieuwbouwwoningen worden gebouwd zonder gasaansluiting en zijn
energieneutraal. Ook bestaande bouw willen we aanpakken en energie neutraal maken. Dat zal in stappen
moeten gebeuren en we zijn ook afhankelijk van de Rijksoverheid, maar D66 wil vaart maken door lokaal
initiatief te nemen en voorop te lopen. De renovatie door corporaties is gericht op het energieneutraal maken
van woningen, wat zich vertaalt in lagere lasten voor huurders. D66 is voorstander van sociaal groen bij
woningen zoals gezamenlijke tuinen en patio’s ter bevordering van samenhang en contact in de buurt. Maar
D66 wil ook groene jogging routes om wijken met groene routes te verbinden. D66 ziet de rol van groen als
sociale verbinder waarmee we toegevoegde waarde voor onze inwoners creëren, waarde die zich voor een
deel vertaalt in geluk.
D66 wil groen bouwen en groene ruimte
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Energietransitie biedt kansen voor Haarlemmermeer
De energietransitie gaat grote veranderingen teweegbrengen. D66 wil dat Haarlemmermeer door inzet op
innovatiekansen toekomstbestendige werkgelegenheid kan bieden. Haarlemmermeer ligt op een
hoogwaardige transport route van elektriciteit. Daarnaast loopt er een unieke CO2 transport route door onze
gemeente. D66 vindt dat Haarlemmermeer moet inzetten op productie van bio kerosine voor de vliegtuigen
van Schiphol op basis van de CO2 uit deze doorgaande leiding. Ook maakt Haarlemmermeer zich hard voor
aansluiting van alle glastuinbouwbedrijven op de CO2 leiding om van het gebruik van aardgas af te komen.
De restwarmte van datacenters moet volledig benut gaan worden voor verwarming van huizen en kantoren.
Voor de rest van de warmtebehoefte moet gezocht gaan worden naar geothermie bronnen of naar
overschotten van warmte van gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam. (MRA-regio).
D66 wil dat de gemeente vooroploopt in de energietransitie.

Betaalbare energietransitie
De energietransitie is misschien wel de grootste verandering waar alle inwoners de komende jaren mee te
maken krijgen. Voor D66 is het een voorwaarde dat iedereen kan meedoen en dat de opgave en lasten
eerlijk en gelijk voor iedereen zijn. Een concreet en ambitieus plan om bestaande woningbouw te
verduurzamen mag niemand uitsluiten of op achterstand zetten. Een gebouw gebonden financiering zal
daarom het uitgangspunt zijn voor particuliere woningen. De gemeente zal hierin een regierol gaan
vervullen. Uitgangspunt is dat de financieringslasten lager zijn dan de huidige energielasten om de
acceptatie te vergroten en daarmee de realisatie te versnellen.. Bij maatschappelijk vastgoed en
corporatiewoningen zal een vergelijkbare gebouw gebonden financiering voorhanden moeten komen.
Logische partners in deze transitie zullen de Bank Nederlandse Gemeenten en de pensioenfondsen zijn.
Met pilots zullen we concrete voorbeelden kunnen geven.
Om de energietransitie voor iedereen toegankelijk te maken stelt D66 het volgende voor. Een
woningeigenaar die wil verduurzamen, draagt het blote eigendom van zijn grond tijdelijk over aan de
gemeente. De eigenaar krijgt daarvoor exact het bedrag dat hij nodig heeft om zijn woning te verduurzamen,
gemiddeld zo’n € 30.000. De woning wordt verduurzaamd, en dus verbeterd, en stijgt meteen in waarde.
Daarnaast zakt de energierekening met zo’n 80%. De eigenaar betaalt vervolgens maandelijks een gering
bedrag aan de gemeente — een canon van zo’n 1% per jaar, aangepast aan de inflatie. Als iedereen mee
kan doen vergroot dat de saamhorigheid en het geluk van onze inwoners.
Een andere mogelijkheid die D66 voorstelt is gebouw gebonden financiering. Dit houdt in dat een derde
partij eigenaar wordt van de installaties (zonnepanelen, WKO, isolatie) om te verduurzamen. De bewoners
betalen maandelijks een bedrag aan deze derde partij in plaats van maandelijks een hoge energierekening.
Dit betekent dat er vanaf het begin maandelijks winst is, in plaats van jaren later pas als bewoners zelf de
financiering zouden regelen. Winst voor het milieu en winst voor de portemonnee van onze bewoners.
D66 wil dat energietransitie voor iedereen bereikbaar is
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Energie
D66 wil alle inwoners van de gemeente nauw betrekken bij nieuwe vormen van energie. We denken daarbij
aan het stimuleren van lokale energiecoöperaties en zonnescholen. Wij vinden het van groot belang dat
iedereen van de energietransitie kan profiteren: studenten en gepensioneerden, huurders en kopers,
hoogopgeleiden en werkzoekenden. Daarbij spelen wind en zon een rol maar geothermie kan, onder de
voorwaarde van onder meer veiligheid, wat D66 betreft in beeld blijven.
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 van het meer mogelijk maken van dit soort
projecten. Verder vindt D66 dat de gemeente zich in moet zetten voor collectieve zonnepanelen op daken.
Stimuleer het terug leveren van zelf opgewekte stroom aan het energienet (salderen). Zorg dat lagere
energielasten bij duurzame woningen ook ten goede komen aan de bewoners.

Start in het kader van de energietransitie een pilot voor een energie neutrale wijk en/of een energieneutraal
dorp, dat gedragen wordt door de inwoners zelf. Laat de gemeente een ondersteuningsteam van deskundigen aanbieden en samen met de provincie middelen zoeken voor de uitwerking van dit plan
D66 wil dat zoveel mogelijk mensen een rol spelen in de nieuwe energie infrastructuur.

Gemengde functies
D66 is voorstander van het mengen van functies zoals wonen en werken. Dit kunnen woonhuizen zijn
gecombineerd met kantoorruimte of ateliers. Dit is gemakkelijk realiseerbaar en bevordert de levendigheid in
de wijk en daardoor het geluk van de bewoners. De transformatie van het oude belastinggebouw is een
groot succes geweest dat D66 graag wil herhalen. Hoofddorp leent zich goed voor transformaties waarin
sociale cohesie centraal staat door winkelen, wonen en kleinschalig bedrijfsruimte te combineren. Zo is de
komst van Hyde Park tussen het station en het centrum van Hoofddorp een mooi voorbeeld van wonen,
winkelen en groen. Stedelijke verdichting van een grote kern als schoolvoorbeeld van het mengen van de
functies wonen en werken. Het mengen van functies is ook van belang om te zorgen dat de centra van
Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg aantrekkelijk zijn en blijven. Meer samenhang tussen het
woon- winkel- en horeca-aanbod zorgt voor levendige kernen. D66 staat voor een gemeente met ruimte in
bestemmingsplannen om winkels, bedrijven en andere voorzieningen te realiseren die de kernen levendig en
aantrekkelijk houden. In de kleine dorpskernen ziet D66 kansen voor vermenging van wonen, werken en
voorzieningen door brede inzet van schoolgebouwen. Scholen hebben bij uitstek een sociale en verbindende
rol in wijken.
D66 wil levendige kernen door vermenging van functies.
D66 wil een levendige kern in Zwanenburg rond het nieuwe dorpscentrum
D66 wil levendige horeca mogelijk maken in Spaarndam
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Ontmoetingsplekken
D66 vindt dat elke kern of wijk een laagdrempelig ontmoetingspunt moet hebben, gericht op een breed
publiek van dorps- en wijkbewoners en in het bijzonder op ouderen, jongeren, mensen met een beperking,
chronisch zieken en andere kwetsbare groepen. Scholen kunnen breed als sociaal-culturele accommodaties
ingezet worden ook in de vorm van ‘buurthuiskamers’ die bewoners en gebruikers zelf in beheer hebben.
Speelplekken worden ook als belangrijke sociale verbinders gezien in wijken.
D66 wil bij toekomstige nieuwbouw of herinrichting zorgen voor genoeg speel-, sport- en
ontmoetingsplekken. Ook het meervoudig gebruik van schoolpleinen stimuleren we van harte. Uiteraard
willen we toekomstbestendig, levensloopbestendig en flexibel bouwen; als de leeftijdsopbouw van de wijk en
buurt verandert, willen we ook gemakkelijk kunnen overschakelen naar andersoortige speel- en
ontmoetingsplekken.
D66 wil dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar gemakkelijk treffen.

Flexibel en circulair bouwen
D66 streeft naar toekomstbestendige bouw, zoals nieuwbouw die eenvoudig aan te passen is aan
veranderende woonwensen en/of nieuwe functies voor toekomstige generaties. We zijn voorstander van
flexibele vergunningen voor woonvormen op maat.
Samenhang is nodig tussen de projecten en tussen project overstijgende aspecten van bijvoorbeeld
bereikbaarheid, klimaat en duurzaamheid. D66 wil tijdelijk gebruik van grond of tijdelijk bestemmen
stimuleren, ook binnen de kernen. Dit kan ook een oplossing zijn voor braakliggende terreinen.
D66 staat open voor het experimenteren met tijdelijke woonoplossingen zoals de inzet van Tiny Houses. Ook
stimuleren we mobiele voorzieningen waarmee bijvoorbeeld kleinere dorpen bediend kunnen worden. De
focus ligt op het mogelijk maken van functies en activiteiten en niet op het stapelen van stenen. De
accommodaties kunnen een tijdelijk, flexibel of multifunctioneel karakter hebben, waardoor functiewijzigingen
in de toekomst mogelijk zijn; circulair bouwen in functie.
Gedurende de levensloop van een gebouw, woning of kantoor kan de functie eenvoudig worden aangepast.
Daardoor wordt de levensduur verlengd. Ook wat betreft gebruik van materialen willen we circulair bouwen
stimuleren door hergebruik van materialen. D66 ziet een faciliterende rol weggelegd voor de gemeente om
samenwerking te stimuleren tussen culturele, maatschappelijke en commerciële voorzieningen met een
dekkende exploitatie waar mogelijk.
D66 wil flexibiliteit in woonoplossingen
D66 wil dat er levensloopbestendig gebouwd wordt
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Meer huur en koopwoningen in het middensegment beschikbaar
maken
D66 vindt het belangrijk dat de Haarlemmermeerse woningmarkt toegankelijk is voor de middeninkomens
(één tot twee keer modaal), zoals een politieagent, leraar en ZZP’er Dit zowel voor huur- als koopwoningen.
De woningvoorraad van corporaties loopt achter op de behoeften van onze inwoners. Met ontwikkelaars
willen we afspreken dat de huren in het middensegment blijven en om hen te compenseren voor de lagere
inkomsten geven we korting op de grondprijs. We reguleren dus de huren via de grondprijs, om zo wat voor
de midden huur gebouwd wordt betaalbaar te houden voor de middeninkomens.
Wij investeren verder de komende vier jaar om de bouw van koopwoningen in het middensegment op gang
te brengen en het aantal goedkopere sociale huurwoningen op pijl te brengen met de vraag naar deze woningen. Daarom moet de gemeente actief sturen op dit type stadsontwikkeling en hier afspraken over maken
met de sector als een nieuw project wordt gestart.
D66 wil dat de woningmarkt toegankelijk is voor middeninkomens.
D66 wil dat woningen in de categorie sociale huur beschikbaar blijven.

Scheefhuur
Het middensegment huurwoningen staat onder druk. De gemiddelde wachttijd op een sociale huurwoning in
Haarlemmermeer is meer dan 10 jaar. Dit is te veel te lang. Verhoudingsgewijs heeft Haarlemmermeer veel
last van scheefhuur. Het grote volume eenpersoonshuishoudens speelt hierin een grote rol. Verhuizen van
huur- naar huurwoning pakt vaak nadelig uit voor de huurder en wordt daardoor vermeden, ook als het
inkomen stijgt.
D66 wil deze doorstroming aanpakken om de markt toegankelijk te houden voor eenpersoonshuishoudens,
voor starters, voor mensen met middeninkomens en AOW. Van belang is daarom om genoeg aanbod in de
vrije sector te hebben boven de liberalisatiegrens, de categorie van € 700-1000 huur per maand. Verdien je
namelijk meer dan 36.000 euro bruto per jaar, dan mag je geen sociale woning van een woningcorporatie
huren. Als je wilt huren ben je overgeleverd aan de vrije markt. Zonder de juiste stimulans vanuit de
gemeente lopen de huurprijzen uit de vrije sector te snel op door de woningkrapte binnen de Metropoolregio
Amsterdam (MRA), wat scheefhuur bevordert.
D66 wil scheefhuur voorkomen door genoeg woningaanbod in de vrije sector te hebben boven de
liberalisatiegrens

Koopwoningen starters en gezinnen
Starters op de woningmarkt hebben het moeilijk. Het wordt steeds lastiger om een hypotheek te verkrijgen
en de huizenprijzen stijgen sterk. D66 ziet starters op de woningmarkt als een speciale doelgroep die wel
een steuntje in de rug kan gebruiken. We zijn voorstander van startersleningen, voorgeschoten door de
gemeente.
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Met name gezinnen uit de MRA kiezen regelmatig voor Haarlemmermeer als woonplaats. Als aantrekkelijke
vestigingsplaats biedt Haarlemmermeer genoeg ruimte. Er zijn goede voorzieningen en er is een uitgebreide
infrastructuur. D66 is er voorstander van om het aantal koopwoningen in het middensegment sterk te
stimuleren om aan de woonbehoefte van gezinnen in de regio te voldoen.
D66 is voorstander van het gericht afspraken maken met woningcorporaties, projectontwikkelaars en
investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om de bouw van startersgezinswoningen en zorgappartementen te stimuleren. Verder willen we procedures voor transformaties en
tenders versimpelen om meer ruimte te geven aan kleine ontwikkelaars, wooncorporaties en collectief
particulier opdrachtgeverschap.
D66 wil starters op de woningmarkt helpen met startersleningen.

Een wijk voor alle leeftijden
De woonbehoefte van mensen verandert en kent steeds meer variatie. Mensen wonen bijvoorbeeld alleen,
met een gezin, met vrienden of in een gemeenschapsvorm. Als een wijk uit verschillende soorten woningen
is opgebouwd, wordt de kans dat mensen met verschillende achtergronden en in verschillende levensfases
elkaar in de wijk tegenkomen groter. Dit bevorder het contact en daarmee de samenhang in een wijk of dorp.
Dat is belangrijk voor het geluk van de bewoners van de wijk. Bovendien kun je zo ook in je eigen wijk blijven
wonen als je ouder wordt. Ouderen blijven graag in hun eigen wijk wonen maar willen wel verhuizen naar
een gelijkvloerse woning. We willen dat elke wijk dan ook een divers woningaanbod heeft voor alle woonwensen. Voor een wijk is daarom een grote verscheidenheid aan huur- en koopwoningen nodig.
Particuliere ontwikkelaars, particuliere eigenaren en corporaties zorgen gezamenlijk voor een breed aanbod
van betaalbare woningen voor elke inkomensgroep. Dit betekent zowel huur als koop, maar ook dat de
woningen in de wijk verschillende groottes kennen. Tevens wil D66 investeren in levensloopbestendig
bouwen in de vorm van generatiewoningen.
D66 wil een grote variëteit van woningsoorten in elke wijk om gemeenschapszin te stimuleren.

Spoedzoekers en Statushouders
De woningnood is groot en er zijn vaak schrijnende gevallen. D66 is voorstander om het beleid rondom
spoedzoekers te handhaven. Het betreft toewijzing van goedkope huurwoningen naar gezinnen zonder dak
boven hun hoofd of vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die urgent een dak boven hun
hoofd nodig hebben. Dat gaat uiteraard gepaard met goed gemeentelijk beleid; bewaken dat het een tijdelijke situatie betreft en scheefhuur voorkomen. D66 is voorstander van de zogenaamde Midstay woningen
zoals in Floriande, Hoofddorp: sobere woningen voor maximaal 2 jaar die bestemd zijn voor spoedzoekers.
D66 wil dat er woonruimte is voor spoedzoekers
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Expats
D66 stimuleert Haarlemmermeer als vestigingsplaats voor expats. Amsterdam en Schiphol zijn sterk in trek
als vestigingsplaatsen voor internationale bedrijven. Het aantal werknemers en kantoren neemt sterk toe in
de komende jaren. Aangejaagd door het economisch herstel en ontwikkelingen zoals de Brexit. D66 wil
geschikte woonruimte te creëren voor deze expats. Dit betekent o.a. het faciliteren waar mogelijk van
tijdelijke huurwoningen in de vrije sector van een goed niveau, voor een periode van 2-5 jaar. D66 zet
daarnaast in op de transformatie van kantoorpanden naar woningen zoals in Beukenhorst-West Hoofddorp,
om zo het woningaanbod te vergroten voor onder andere deze doelgroep. Met voldoende betaalbare
woningen in de gemeente zijn we een aantrekkelijke vestigingsplaats voor deze nieuwe groep inwoners.
D66 wil expats werven met goede woonvoorzieningen.

We streven naar behoud van het open landschap en verdichting van de
grotere kernen
Hoogbouw waar passend
Er is een duidelijke trend van verstedelijking in Haarlemmermeer gaande. D66 is er voorstander van om
compacte kernen te gebruiken voor verdere verstedelijking. Denk daarbij aan Hoofddorp, Nieuw-Vennep en
Schiphol. Hier is verdere verdichting van grondgebruik, binnenstedelijke verdichting en hoogbouw passend.
Daardoor kunnen we het polderlandschap en de open ruimte tussen kernen behouden. In alle gevallen is
zorgvuldig ruimtegebruik met een duurzaam en toekomstbestendig karakter vereist. We willen bouwen op
plekken waar verbetering mogelijk is door sloop of transformaties. Vervallen of niet functionele plekken willen
we beter en duurzamer inrichten voor de toekomst. Hoogbouw is geschikt nabij hoogwaardig openbaar
vervoer zodat de parkeerdruk eromheen beperkt is. Het groen rondom de hoogbouw dient als park.
Daarnaast willen we hoogbouw alleen op locaties waar hoogbouw in goede verhouding staat tot de
omgeving.
D66 wil het polderlandschap en de open ruimte tussen kernen behouden.
D66 wil het karakter van de kernen behouden als er nieuwbouw gepleegd moet worden.

Groene buffers in kernen en wijken
Er zijn ook plekken met grote waarde op het gebied van natuur, landschap en recreatie, waar D66
bebouwing niet als wenselijk ziet.
We hebben in Haarlemmermeer mooie groengebieden waar recreatie goed mogelijk is. Toch willen inwoners
ook groen dicht bij huis om een rondje te kunnen lopen, te joggen of de hond uit te kunnen laten. Daarvoor
moet je niet de auto hoeven pakken. Daarom wil D66 dat inwoners in iedere kern een ommetje kunnen
maken en dat er voldoende groen is in bestaande en nieuwe wijken. In alle nieuwe wijken staat groen vaak
onder druk omdat zoveel mogelijk woningen geld opleveren en ook parkeerplekken vaak druk op de winst
zetten voor ontwikkelaars. D66 wil voldoende groen in nieuwe wijken, zowel met een sociale functie als om
onze inwoners gezond en gelukkig te houden. Daarbij willen we aandacht voor biodiversiteit. Groen doet
leven.
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Het achterstallig groenonderhoud gaan we aanpakken en we maken daar meer budget voor vrij.
D66 wil groen in de wijken omdat dit bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van onze inwoners
D66 wil achterstallig groen onderhoud aanpakken

Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorische identiteit
De verstedelijkingsdruk op dit deel van de Randstad is hoog. Het behoud van cultuurhistorische elementen
als de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Stelling van Amsterdam), de Ringvaart en de Geniedijk zijn essentieel
in het uitdragen van onze identiteit als Poldergemeente. D66 koestert de dorpen van Haarlemmermeer, het
cultureel erfgoed zoals de gemalen en is voor cultuurhistorische linten. Ook de Geniedijk is een
cultuurhistorisch herkenbare route die natuur- en recreatiegebieden, woonbuurten en omgeving met elkaar
verbindt.
D66 is voor een verkeersluwe Ringvaartdijk zonder dat het bewoners belemmert en het versterken van het
cultuurhistorische uiterlijk van de kernen aan de Ringvaart die stammen uit de eerste oplevering van de
polder.
D66 is voor meer samenwerking tussen de duo-dorpen aan de Ringvaart zoals Zwaanshoek, Beinsdorp en
Lisserbroek. Met name bij het oplossen van verkeersproblemen zoals een Duinpolderweg is een
gezamenlijke identiteit en visie belangrijk om ruimtelijke ordeningsvraagstukken te kunnen oplossen.
D66 wil dat de identiteit van de poldergemeente behouden blijft.
D66 is voor meer samenwerking tussen duo-dorpen.

Duurzaam bouwen
Kantoor nieuwbouw voorzien van een circulaire levensloop
D66 geeft de voorkeur aan het transformeren van bestaande bouw boven nieuwbouw. Dat is niet de
gemakkelijkste manier, wel de beste. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en
bedrijventerreinen. Transformatie is goed voor de leefbaarheid en is duurzamer. D66 wil dat in leegstaande
panden betaalbare ruimten voor startende ondernemers worden gecreëerd. Als er gekozen wordt voor
nieuwbouw is D66 voorstander van ‘levensloopbestendig’ en duurzaam bouwen. Dit betekent zo bouwen dat
het aan te passen is aan toekomstige wensen die nu nog niet bekend zijn. D66 wil dat architecten bij het
ontwerpen van gebouwen rekening houden met aanpassingen en andere functies in de toekomst. Het
tweede leven van gebouwen moet op voorhand bekend zijn. Ook willen we het hergebruik van grondstoffen
stimuleren. De eisen die aan kantoren gesteld worden veranderen, waarbij de kwaliteit van de kantoorruimte
en de omgeving van de werkplek steeds belangrijker wordt.
D66 is voor het stimuleren van kleine, flexibele en hoogwaardige ontmoetingsplekken gecombineerd met
voorzieningen zoals horeca op gunstige (knooppunt) locaties.
D66 wil dat er toekomst bestendig gebouwd wordt.
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D66 wil dat er hoogwaardige ontmoetingsplekken gecreëerd worden.

Groene omgeving & Schiphol
We staan garant voor het behoud van 3 groene buffers
(Spaarnwoude/Park21/Zuid- Haarlemmermeer)
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. De focus moet liggen op
verdichting van de kernen in plaats van bouwen in de (groene) ruimte tussen de kernen. D66 vindt het
belangrijk dat groei niet ten kosten gaat van leefbaarheid, natuur en groen in Haarlemmermeer. De toekomst
van de agrarische sector in de polder ligt in diversificatie, beheer van landschap, combinatie van stad en
platteland, recreatie, verhuur tuintjes, adopteren van boom of koe, boerenwinkel etc.
D66 staat verder voor behoud en doorontwikkeling van het recreatiegebied Spaarnwoude, Park 21 en Park
zuid. Wandelen, bewegen en sporten zijn bij uitstek activiteiten die inwoners hier uitoefenen met positieve
invloeden op hun welbevinden gezondheid en geluk. In een drukke regio als de Randstad is het uniek dat we
zulke gebieden zo dichtbij hebben. Voor alle groengebieden, waaronder verder ook Haarlemmermeer Bos
en Venneper Hout, wil D66 graag dat er zo veel mogelijk ecologisch beheerd wordt.
D66 wil dat de agrarische sector diversiteit nastreeft.
D66 wil dat groengebieden ecologisch beheerd worden.

Biodiversiteit en milieu-adaptatie
D66 vindt het belangrijk om de teloorgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Er zijn alarmerende
rapporten over de teruggang in leven, bijvoorbeeld van insecten. Het gebruik van landbouwgif, de
monocultuur en verstening zijn diverse oorzaken. D66 wil daar werk van maken door samen met boeren en
inwoners te kijken naar innovatie en in de gemeente de biodiversiteit van het bestaande groen en het nieuwe
groen te stimuleren. Zowel in aanleg, als beheer als onderhoud.
Dat is een verantwoordelijkheid voor ons en toekomstige generaties en ook een kans voor innovatie en
gezondheid. Daarnaast wil D66 inwoners en in het bijzonder jeugd meer in aanraking laten komen met
natuur en natuureducatie.
Bedrijventerreinen lenen zich goed voor experimenten met biodiversiteit, juist op plaatsen weinig groen te
vinden is kunnen we als gemeente laten zien dat dit ook anders kan. Bedek platte daken met sedum, zaai
bermen in met wilde bloemen en stimuleer dakkassen om groen en natuur in de openbare ruimte een plek te
geven.
De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan door klimaatveranderingen vergen een pro actieve
houding van de gemeente om bijvoorbeeld wateroverlast of langere periodes van droogte goed op te
vangen. Ook inwoners spelen hierbij een rol door bijvoorbeeld tegels uit de tuin te vervangen door groen
maar nieuwe ideeën op dit gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd.
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D66 wil dat de biodiversiteit wordt bevorderd
D66 wil projecten stimuleren die bijdragen aan milieu-adaptie

Tiny Forest
D66 is voorstander om een zogenaamde 'Tiny Forest aan te leggen op plekken waar veel verharding en
bebouwing is. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ter grootte van ongeveer een tennisbaan,
vaak op een plek waar juist veel bebouwing en verharding is. Dit kleine stukje bos is niet alleen een prettige
plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het
buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde
plek.

Fijnstof
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.
D66 wil dat fijnstof verminderd wordt en dat de gemeente zich hiervoor hard maakt

Beperking milieu en geluidsoverlast bepalen
de ontwikkelingsmogelijkheden van Schiphol
Schiphol is van groot belang voor onze gemeente. We leven ervan en we leven ermee. Ook gaan veel
inwoners uit Haarlemmermeer zelf graag op vakantie of vliegen veel voor hun werk. Goede bereikbaarheid
van Haarlemmermeer ook via de lucht, levert ons veel op. We hebben er echter ook last van in verschillende
kernen.
Er is meer innovatie en duurzaamheid mogelijk in de luchtvaartwereld. Daardoor kunnen we de beperking
van milieu en geluidsoverlast bepalend laten zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden.
De infrastructuur van Haarlemmermeer wordt beheerst door verstedelijking enerzijds en overbelasting van
het open land anderzijds. Nergens in Nederland staat de bestuurlijke afweging zo op scherp binnen de
grenzen van één gemeente als hier. Schiphol belast het landschap van boven via geluid en ultrafijnstof, de
intensieve agrarische sector belast het landschap van onder via bodem en water. Daartussen wil D66 het
voor mens en dier leefbaar houden door een meer duurzame toepassing van groen. Daarbij gaat het om een
betaalbare balans: waar leren van natuur (toestaan verwildering) en waar sturen met natuur
(experimenteren, cultiveren).
D66 wil dat er evenwichtig en selectief wordt omgegaan met de groei van de luchtvaart
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Strikte handhaving afspraken Alderstafel met betrekking tot de 29.000
nachtvluchten
De gemeente Haarlemmermeer is een belangrijk lid van de Omgevingsraad Schiphol. Die positie moet benut
worden om de nachtelijk overlast van vliegverkeer in te dammen. Vooral nachtvluchten zijn zeer bepalend
voor de beleefde hinder. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente serieus omgaat met klachten over
gezondheid als een deel van de inwoners wordt bedreigd door verstoorde nachtrust.
D66 wil dat het aantal nachtvluchten hoogstens 29.000 per jaar is met een streven naar minder

Mobiliteit
Flexibel op pad: keuze voor fiets of OV gemakkelijker maken
D66 wil mobiliteit die veilig en gezond is voor mens en milieu. Duurzame mobiliteit is noodzaak. Daarbij hoort
een infrastructuur die flexibel is om onvoorziene capaciteitsvraagstukken aan te kunnen.
Het reisgemak en de reisduur van de reiziger staan centraal. De reis is steeds vaker een keten van
vervoermiddelen. Reisgemak betekent ook gemakkelijker ‘s avonds en ‘s nachts reizen.
D66 blijft zich inzetten voor de fiets door het realiseren van fietspaden en fietssnelwegen.
Fietssnelwegen zijn goed voor de gezondheid en verkleinen de verstopping op wegen. Zo is D66
voorstander van het verder bevorderen en ondersteunen van de (elektrische) fiets. De ontwikkelingen van
elektrische snelfietsen (40km/h) bieden veel mogelijkheden. D66 wil graag investeren in goede
snelfietsverbindingen van zuid naar noord (Leiden-Schiphol) en oost naar west.
D66 wil investeren in snelfietsverbindingen

Opwaardering station Hoofddorp en doortrekken Noord/Zuidlijn
Haarlemmermeer blijft groeien zodat drukke vervoersknooppunten van fiets, auto en openbaar vervoer
moeten worden verbeterd en uitgebreid. Het verbeteren van het wisselen tussen vervoermiddelen (fiets,
auto, openbaar vervoer) zal vervoer gemakkelijker en efficiënter maken. Hoogfrequent openbaar vervoer is
een must. Het streven moet er op gericht zijn dat op termijn Hoofddorp een intercitystation wordt. Het beter
benutten en doortrekken van het bestaande Amersterdam metronet Noord/Zuidlijn naar Schiphol verlicht de
dagelijkse verkeersopstopping en deze lijn mag wat D66 betreft ook worden doorgetrokken naar Hoofddorp.
D66 wil dat Hoofddorp een intercitystation wordt

Goedkoop en voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen bij
stations
Bij ov-haltes en op- en overstappunten komen verschillende vervoermiddelen bijeen. Daarom is het van
belang dat er voldoende en veilige voorzieningen en (fiets)parkeergelegenheid is. Bij (her)ontwerp van de
openbare ruimte en vervoersknooppunten wordt meer ruimte gemaakt voor fiets parkeren en
oplaadmogelijkheden voor elektrisch vervoer. Ook wordt het zo ingericht dat mensen veilig hun fiets durven
stallen, bijvoorbeeld met camerabewaking of in een afgesloten opslag.
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De opbrengsten van het parkeren willen wij niet langer in het parkeerfonds laten stromen maar in een
mobiliteitsfonds, waarbij investeringen in fiets en OV-voorzieningen prioriteit hebben.
D66 wil veilige en voldoende (fiets)parkeergelegenheid

Flexibel vervoer zorgt voor optimale bereikbaarheid van de kleine
kernen
Goed frequent en flexibel kleinschalig openbaar vervoer tussen de kleine en de grote kernen komt de
leefbaarheid en het woongenot in de kleine kernen ten goede.
Er moet een fietstunnel komen bij de N205 bij Vijfhuizen om de veiligheid daar te vergroten.

Vrijheid van bewegen
Minder drempels, realistische snelheden en meer doorstroming
D66 is voor vrijheid van bewegen en keuzes zoveel mogelijk leggen bij de inwoners en verkeersdeelnemers.
Dat betekent dat we alleen beperkende maatregelen opleggen waar dat noodzakelijk is. D66 wil minder
drempels waar het kan. In woonwijken, bij scholen of fietsersoversteken zijn drempels vaak nodig.
Haarlemmermeer kent echter een te hoge drempeldichtheid op soms onnodige plekken. Sommige drempels
zijn niet geschikt om er met de toegestane snelheid overheen te gaan en er zijn veel verschillende soorten
en maten. Daar ergeren mensen zich aan en het zorgt ook voor vervelende situaties voor
ambulancechauffeurs en hulpdiensten. Op plekken waar de verkeersveiligheid het toestaat wil D66 drempels
verwijderen en bij aanpassing van wegen willen we bij voorkeur andere soortige maatregelen en niet
standaard om de zoveel meter een drempel.
Daarnaast is D66 ten behoeve van verkeersveiligheid voor realistische snelheden. Niet te snel moet de
gemeente wegen afwaarderen en snelheden verlagen naar 30km/h als daar geen aanleiding voor is vanuit
verkeersveiligheid. Alleen door voorgeschreven snelheden realistisch te houden, kan men naleving van
inwoners ook verwachten en handhaven.
Het verkeer wordt steeds drukker. Met de geplande komst van duizenden nieuwe woningen zal de
verkeersdrukte verder toenemen. Naast investeringen in OV en fietsmogelijkheden, is het ook nodig om
meer nadruk te leggen op doorstroming en file beperking. D66 wil geen files de woonwijk in of uit. Daarom
moet verkeer geregeld zijn voordat wordt gebouwd. Daar houdt D66 strak aan vast.
D66 wil dat er selectiever en doordachter met verkeersdrempels wordt omgegaan
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2: Onderwijs
Goed onderwijs
We willen de beste omgeving scheppen voor talent om zich te kunnen ontplooien. Met een ambitieuze
onderwijsagenda zorgen we daarvoor.
Goed onderwijs is de aanjager van kansen voor onze inwoners. Door onderwijs vergroot je niet alleen je
kennis en ontwikkel je vaardigheden; onderwijs bereidt je ook voor op een leven in een samenleving waarin
er oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken. Met goed en toegankelijk
onderwijs kan iedereen zich ontwikkelen, van kinderen tot volwassenen, en nieuwkomers in ons land. We
investeren in leraren, in de kwaliteit van onderwijs, in brede buurtscholen en in een leven lang leren.
D66 Haarlemmermeer kiest voor kwalitatieve goede basisscholen, het versterken van internationaal
onderwijs, de realisatie van ‘samen naar schoolklassen’, frisse en groene scholen en een conciërge voor
iedere school.
D66 wil investeren in leraren, in de kwaliteit van onderwijs, in brede buurtscholen en in een leven lang leren

Iedere basisschool een conciërge
Onderwijskwaliteit staat of valt met het onderwijsteam. Daarom moeten scholen aan het team de
mogelijkheid geven om zich vooral te richten op lesgeven. Dat kan door voldoende ondersteunende
medewerkers in dienst te nemen. D66 Haarlemmermeer heeft de ambitie ervoor te zorgen dat iedere
basisschool een conciërge krijgt. Een conciërge is een onmisbare schakel in het team van een school en
heeft een verbindende functie naar zowel de leerkrachten, de kinderen als de ouders. Een conciërge
fungeert als de oren en ogen van een school en is een vast aanspreekpunt voor iedereen. Het budget voor
conciërges kan worden vrijgemaakt door kostenbesparingen, besparingen die gerealiseerd kunnen worden
door verduurzaming van de schoolgebouwen.
Verder zien we dat er in een aantal gemeenten gebruik wordt gemaakt van zogenaamde lerarenbeurzen.
D66 Haarlemmermeer wil graag onderzoeken in hoeverre dit ook toepasbaar is in de polder. Een
lerarenbeurs biedt de scholen en leraren de mogelijkheid om te investeren in hun eigen ontwikkeling en te
kiezen waar ze deze beurs aan willen besteden. Scholen hebben goed zicht op waar behoefte aan is; van
extra scholing in het Engels tot computervaardigheden of juist vakdocenten voor gym en muziek. Een beurs
biedt mogelijkheden en kan in overleg met de medezeggenschapsraden van scholen worden vormgegeven.
D66 wil dat elke school en conciërge heeft
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Frisse scholen, groene schoolpleinen
Een kind brengt veel tijd door op school, waarvan het merendeel binnen in de klaslokalen. In het plan van
D66 Haarlemmermeer om schoolgebouwen ook een bredere wijkfunctie te geven, zullen steeds meer
mensen steeds meer tijd in de brede buurtscholen doorbrengen. Een frisse en schone omgeving is daarom
belangrijk en het zorgt voor concentratie en inspiratie. Een dagelijkse wandeling in het groen of het
speelkwartier in een groene omgeving levert daarnaast ook nog eens gezondheidsvoordelen op. Extra
bijkomend voordeel is dat een groen schoolplein een verlengde wordt van het klaslokaal; van een biologieles
buiten steken kinderen veel op. We zien veel succesvolle voorbeelden van deze initiatieven en we streven er
als D66 naar dat alle schoolgebouwen in Haarlemmermeer frisse, schone en gezonde schoolgebouwen zijn
met daaromheen een groen schoolplein. Zo kan iedereen optimaal profiteren van die concentratie en
inspiratie.
Daarbij geldt dat ook de schoolgebouwen in Haarlemmermeer een slag zullen moeten maken in
verduurzaming. En juist die verduurzaming levert kansen op. Een fors lagere energierekening door het
gebruik van zonnepanelen op het dak van de school, kan immers betekenen dat budget vrijkomt voor een
conciërge. D66 wil scholen graag ondersteunen bij die opdracht en daar budget voor vrijmaken.
D66 wil dat onderwijsfaciliteiten frisse, schone en gezonde gebieden zijn met een groot aantal
benuttingsmogelijkheden.

Scholen hebben een verbindende rol binnen de wijk of het dorp
Brede buurtscholen stimuleren een brede ontwikkeling van het kind door hun aanbod van voor- en
naschoolse activiteiten. Denk aan huiswerkbegeleiding, kinderopvang, les in gezonde voeding en beweging,
natuur en cultuur. Er is aandacht voor vaardigheden als programmeren, (seksuele) diversiteit, mediawijsheid
en de keuzes voor een gezond leven. Ook taalachterstanden worden verkleind op een brede buurtschool.
De brede buurtschool heeft daarnaast een spilfunctie in de wijk en zorgt ervoor dat het schoolgebouw
optimaal wordt gebruikt, ook na lestijd. We willen van iedere basisschool een brede buurtschool maken die
toegankelijk is voor kinderen van 0 tot 12 jaar en voor iedereen van elke leeftijd. De school van de toekomst
is multifunctioneel en het 'kloppend hart' van de wijk. Na schooltijd kunnen bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten
worden georganiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld het repair café een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Ook
voor ZZP’ers kan de multifunctionele school van de toekomst een spilfunctie vormen. Gemeente
Haarlemmermeer kenmerkt zich immers door veel ZZP’ers. Door flexibele werkplekken te realiseren in de
multifunctionele school, kunnen ouders zorg en werk makkelijker combineren. Zo’n kloppend hart bevordert
de saamhorigheid in de buurt en individueel geluk.
Hoe eerder een kind in aanraking komt met “school” in al zijn vormen, hoe soepeler de overgang wordt naar
de basisschool. De brede buurtschool levert automatisch betere samenwerking op tussen de basisschool en
voor- en vroegschoolse voorzieningen.
Op de buurtschool werken onderwijsprofessionals, ouders en buurtbewoners nauw samen. We willen dat er
wordt geïnvesteerd in de betrokkenheid van ouders en buurtbewoners bij de school. Ouderbetrokkenheid
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heeft een positief effect op het leren van kinderen en op niet-cognitieve aspecten. Daarom willen we de
ouderparticipatie helpen versterken. Ook scholen geven aan een meer verbindende rol te willen spelen in de
directe omgeving. Dit is een belangrijk signaal dat de gemeente ook zou moeten faciliteren.
D66 wil dat scholen het kloppend hart van de wijk vormen
D66 wil dat ouderparticipatie en de betrokkenheid van buurtbewoners versterkt wordt

Onderwijs met een internationale blik
Door een toename van expats in de regio wonen er veel kinderen met een niet Nederlandse achtergrond in
onze gemeente. Tegelijkertijd zien we dat veel ouders werkzaam zijn bij internationale bedrijven die ook hun
kinderen die internationalisering en het wereldburgerschap willen meegeven. Dat is een behoefte waar
scholen in Haarlemmermeer op in kunnen spelen. D66 wil graag scholen ondersteunen bij het ontwikkelen
en uitbreiden van Engelstalig onderwijs en een internationaal curriculum. D66 vindt het belangrijk dat
scholen in de gelegenheid zijn om het curriculum van nieuwkomersonderwijs en internationale
schakelklassen te verbeteren, zodat kinderen de Nederlandse taal leren en snel op hun eigen niveau kunnen
meedraaien.
Om Haarlemmermeer een aantrekkelijke vestigingsplaats te laten zijn is internationalisering een
noodzakelijke investering die we als gemeente moeten willen doen.
D66 wil dat Haarlemmermeer internationaliseert.

Passend Onderwijs
Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. D66 is een voorstander van passend onderwijs waarbij
elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt en waarbij het zijn of haar talenten ten volle mag
ontwikkelen. Het mag daarbij niet uitmaken of het kind hoogbegaafd is, of juist meer moeite heeft om mee te
komen. Ieder kind verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten. In de
afgelopen raadsperiode is het passend onderwijs gedecentraliseerd naar gemeenten, die het uitvoeren in
regionale samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen).
D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de (jeugd)zorg. Ons uitgangspunt is dat het individuele kind
de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken organiseren en financieren mag geen belemmering
zijn. Daarom gaan we slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en (jeugd)zorg.
D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan of escaleren van
problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, schulden en een instabiele thuissituatie te
voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer de leerprestaties van kinderen en jongeren.
Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze problemen op te lossen. De school is de
aangewezen plek om kinderen te helpen; we halen jeugdzorg naar de school. D66 wil inzetten op preventie,
bijvoorbeeld door een school met een moeilijke groep een door de gemeente Haarlemmermeer
gefinancierde pedagoog aan te bieden.
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D66 wil dat specifieke programma’s, zoals plusklassen en honoursprogramma’s, ruimschoots beschikbaar
en toegankelijk zijn. Daar waar een kleine school deze niet kan aanbieden moet met scholen in de buurt en
de gemeente Haarlemmermeer gezocht worden naar oplossingen.
D66 wil dat onderwijs en jeugdzorg effectief op elkaar aansluiten.
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3: Inclusieve samenleving
Haarlemmermeer bouwt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Het maakt D66
niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. In een inclusieve
samenleving krijgt iedereen op een gelijkwaardige manier de kans deel te nemen aan de maatschappij en
worden mensen aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. Het versterken van de
sociale cohesie tussen inwoners waarmee bedoeld wordt de samenhang tussen inwoners en het meedoen
van inwoners, past in het ‘nieuwe Haarlemmermeer’, wat bijdraagt aan het geluk van alle mensen. Wat D66
betreft is dat een thema waar we de aankomende jaren ons zullen inzetten.
D66 wil sociale cohesie tussen alle inwoners

Zorgen voor elkaar
Creëer een zorgzame samenleving door stimulering van interactie in
wijken tussen leeftijdsgroepen en gebruik van sociale makelaars
D66 wil verder met de ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Zorg- en
welzijnsinstellingen en gemeenten werken verder aan de omslag die bedoeld is om de dienstverlening
minder versnipperd en dichter bij de burgers te organiseren. Dit moet gebeuren door nabije (herkenbare)
professionals, waar mogelijk in samenhang met informele dienstverlening en burgerinitiatieven. D66 zet in
op herkenbare inlooppunten voor zorg en welzijn in de wijk. Verder werken we aan voorzieningen in de wijk
die mensen stimuleren om actiever deel te nemen aan de samenleving.
D66 wil sociale makelaars die wijkgericht werken

Toekomstperspectief voor statushouders door talenten en
vaardigheden in te zetten
Culturele diversiteit kan onze dorpen verrijken. Net als alle andere inwoners, verdienen statushouders gelijke
kansen om zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Het is van belang dat de
gemeente daartoe genoeg mogelijkheden biedt, door onder andere een goed aanbod van taalcursussen te
garanderen, maar ook door op andere manieren de integratie zoveel mogelijk te bevorderen.
Haarlemmermeer wil vluchtelingen zo snel mogelijk een plek geven in de gemeente, door ze naar werk, opleiding of ondernemerschap te begeleiden, en tegelijkertijd te laten inburgeren. D66 vindt het belangrijk dat
vluchtelingen zich snel Haarlemmermeerder voelen en Haarlemmermeerder zijn. Intensieve begeleiding
helpt daarbij. Alle statushouders moeten enkele jaren intensieve begeleiding krijgen, zodat ze zo snel als
mogelijk mee kunnen draaien in de maatschappij. D66 pleit daarvoor een buddy organisatie in te richten.
D66 wil dat vluchtelingen zo snel mogelijk een plek krijgen in de gemeente.
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Zelfredzaamheid waar het kan, ondersteuning waar nodig
Wie zorg nodig heeft, verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke
situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) krijgen mensen die persoonlijke zorg. Zij
worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven en thuis te wonen. Voor een gezond
Haarlemmermeer, met toekomstbestendige sociale voorzieningen, richt D66 zich op aantal kernwaarden:
een toegankelijke zorg, preventie en kwaliteit.
Bijna iedereen heeft op enig moment in zijn of haar leven (tijdelijk) extra zorg of ondersteuning nodig.
Sommige mensen zijn zelfs langdurig aangewezen op de solidariteit van de samenleving. Wanneer dit het
geval is, is het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen. De eigen kracht van mensen is zeer waardevol en
draagt bij aan een zorgzame samenleving en het geluk van de mensen. D66 wil dat de lokale overheid deze
kracht en ook de vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. D66 staat voor een
gemeente waar inwoners, ongeacht eventuele beperkingen, kansen krijgen om deel te nemen aan de
samenleving en hun leven op een door hen gewenste manier kunnen inrichten. Dat vereist ook een
toegankelijke overheid die de mensen laat meebeslissen over de mate waarin en de manier waarop zij
worden ondersteund.
D66 wil dat mensen hun leven kunnen inrichten op de door hun gewenste manier.

Woon- en zorgvoorzieningen voor gehandicapten
Als het aan D66 ligt, worden nieuwbouwbuurten volledig toegankelijk voor rolstoelers, scootmobielers en
mensen die slecht ter been zijn. Ook in de rest van Haarlemmermeer verdwijnen drempels zoveel mogelijk in
de openbare ruimte, winkels en andere voorzieningen.
D66 wil dat een groot deel van de nieuwbouw zorg- en leeftijdsbestendig gebouwd wordt. Die woningen zijn
gemakkelijk aan te passen aan diverse zorgbehoeften. Ook kan worden gedacht aan woonzorginitiatieven
als een zorg au-pair of buurt au-pair. Deze inwonende zorgverlener ondersteunt een of meer bewoners in de
buurt bij de dagelijkse verzorging. De ondersteuning is dan zo veel mogelijk afgestemd op specifieke
wensen en behoeften van Haarlemmermeerders.
D66 wil dat nieuwbouw volledig toegankelijk is voor mensen die slecht ter been zijn
D66 wil dat nieuwbouw zorg- en leeftijdsbestendig gebouwd word met aandacht voor nieuwe zorginitiatieven

Mantelzorg
Door de hervormingen in het sociale domein zorgen steeds meer mensen voor elkaar. Mantelzorgers zijn
daarbij onmisbaar. Veel mantelzorgers zorgen langdurig voor hun naasten en trekken vaak te laat aan de
bel. Het risico van overbelasting ligt op de loer. Dat wil D66 voorkomen door te investeren in betere
ondersteuning voor mantelzorgers, waarbij er extra aandacht moet zijn voor jonge mantelzorgers. Voldoende
professionele ondersteuning en respijtzorg moet voor duurzame verlichting van mantelzorgers zorgen.
D66 wil goede ondersteuning voor mantelzorgers
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Jeugdhulp en jeugdgezondheidszorg
D66 zal in de komende periode inzetten op het verder ontwikkelen en flexibiliseren van de
jeugdgezondheidszorg, gericht op vroeg-signalering, vroeg-interventie en een betere aansluiting op de
jeugdhulp.
In Amsterdam zijn de afgelopen jaren stevige en professionele wijkteams ontwikkeld, waarin jeugdhulp,
opvoedondersteuning, jeugdgezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg samenwerken. D66
Haarlemmermeer is positief over dit model, waarbij advies en hulp laagdrempelig beschikbaar zijn voor
ouders en kinderen. Onderzocht zal worden of dit model ook bruikbaar is in Haarlemmermeer. De
specialistische JGGZ van de wijkteams verdient bijzondere aandacht.
D66 wil dat jeugdgezondheidszorg gericht wordt op vroeg-signalering en vroeg-interventie

Overgang van 18- naar 18+
We zien een abrupte overgang van intensieve begeleiding naar hulp op afstand wanneer kinderen achttien
jaar worden. Dat gaat soms ten koste van deze jongvolwassenen. We willen voorkomen dat kinderen
wanneer zij achttien worden volledig van de zorgradar verdwijnen, zonder dat dit in de weg staat van hun
vrijheid en zelfstandigheid. D66 wil dat de komende jaren gezocht wordt naar en geëxperimenteerd wordt
met oplossingen.
De overgang naar formele volwassenheid wanneer jongeren achttien jaar worden kan voor kwetsbare
jongeren zwaar zijn. Opeens moeten zij alles zelf regelen. Schulden kunnen ontstaan. Er kan schooluitval
optreden. Ook kan er een onderbreking ontstaan in de ondersteuning die zij eerder kregen vanuit de
geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp. D66 wil dat de overgang van 18- naar 18+ beter ondersteund
wordt. Denk hierbij aan het verlengen van ondersteuning die ook voor jongeren onder de achttien
beschikbaar is en het wegnemen van drempels, zoals de eigen bijdrage, voor kwetsbare jongeren die GGZhulp nodig hebben.
D66 wil dat de overgang van 18- naar 18+ beter ondersteund wordt.

Armoedebeleid
Haarlemmermeer groeit, maar lang niet alle inwoners profiteren daarvan mee. Niet iedereen is de laatste
economische crisis ongeschonden doorgekomen. Veel mensen zitten nog steeds in de schulden en te veel
kinderen zijn hiervan de dupe. Haarlemmermeer ziet de afgelopen jaren een stijgende aantal inwoners
gebukt gaan onder armoede. D66 vindt dat armoede van tijdelijke aard moet zijn. Daarom moeten mensen
de mogelijkheden en hulp krijgen zodat zij kunnen meedoen in onze polder. Met name kinderen mogen niet
op achterstand komen door de wankele financiële situatie van hun ouders.
Voor D66 is de hulp aan minima veel meer dan alleen armoedebeleid. Goede samenwerking tussen
verschillende hulpverleners moet ervoor zorgen dat mensen vanuit armoede hun leven weer op de rit
kunnen krijgen. Vaak leven mensen door een combinatie van tegenslag en problemen lang in armoede.
Schulden, boetes, ziek zijn, laaggeletterdheid, een naheffing of terugbetaling maken dat het moeilijk is om
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rond te komen. D66 wil blijvende aandacht voor goede en duidelijke communicatie van de gemeente zodat
mensen begrijpen waar ze recht op hebben en weten wanneer ze hulp kunnen krijgen
Waar mogelijk worden armoedemiddelen ingezet, waardoor kinderen kunnen blijven participeren. Dit door
bijvoorbeeld scholen en verenigingen direct te ondersteunen. Elk kind verdient een eigen kans, onafhankelijk
van het inkomen van hun ouders. D66 maakt zich er sterk voor om het van generatie op generatie
overdragen van armoede te doorbreken. Als iemand vanuit de bijstand weer gaat werken, vervallen veel
armoederegelingen en loert de armoedeval. D66 stelt daarom voor de budgetregeling geleidelijk af te
bouwen naarmate het inkomen stijgt.
.
D66 wil waar mogelijk armoedemiddelen inzetten, waardoor kinderen kunnen blijven participeren, door
bijvoorbeeld scholen en verenigingen direct te ondersteunen

Snelle aanpak van schulden
Kleine schulden moeten klein gehouden worden om problemen beheersbaar te houden. Dit kan door op een
vroeg moment schulden te signaleren en aan te pakken. De aanpak ‘Vroeg Eropaf’ is een goed voorbeeld
van hoe de gemeente Haarlemmermeer helpt dit te regelen. Daarnaast wil D66 brede hulpverlening. Bij
complexe problemen hebben mensen behoefte aan een hulpverlener die bij verschillende problemen tegelijk
kan helpen. Juist als de schulden oplopen zijn goede afspraken van levensbelang zodat huisuitzetting
voorkomen kan worden, er geen extra boetes betaald hoeven worden en de kinderen naar school kunnen
blijven gaan.
D66 steunt een aanpak met creatieve oplossingen voor schuldhulpverlening. Daaronder vallen ook
experimenten met het onder voorwaarden overnemen van schulden, zodat voorkomen wordt dat mensen
hun leven lang achtervolgd worden door schulden. Uit de hersenwetenschap is immers bekend dat door
langdurig moeten omgaan met financiële stress, daadwerkelijk een verandering in de hersenen plaatsvindt.
Daardoor vermindert het doelgericht en probleemoplossend vermogen van mensen. Mobility Mentoring is
een relatief nieuwe methode waarbij de aanpak van schulden wordt gecombineerd met de laatste inzichten
vanuit die hersenwetenschap. D66 wil de toepassing van Mobility Mentoring voor inwoners met langdurige
schuldenproblematiek.
En al kan preventie niet alles voorkomen, het blijft een belangrijk onderdeel in de armoedebestrijding.
Laagdrempelige inloopspreekuren kunnen mensen in een vroeg stadium helpen met informatie waarmee
schulden en boetes worden voorkomen. Deze informatiebijeenkomsten moeten ook buiten werktijden
aangeboden worden, omdat steeds meer werkenden kampen met schulden. Ook in het onderwijs helpt
financiële educatie om schulden te voorkomen.
D66 wil flexibele en creatieve oplossingen voor schuldhulpverlening
D66 wil bij schuldenproblematiek en armoedebestrijding aansluiten bij de laatste wetenschappelijke
inzichten

25

Dreigende dakloosheid
Door een veelvoud aan problemen kunnen situaties ontstaan waarbij een gezin of een individu op straat
terecht komt. D66 gaat meer inzetten op preventie en het voorkomen van huisuitzettingen. Door vroege
schuldsignalering en de juiste begeleiding te geven kan escalatie worden voorkomen. Als
Haarlemmermeerders toch in de opvang terechtkomen moet deze passend zijn. Er komt extra aandacht voor
dakloze jeugdigen en gezinnen met kinderen. Het uitgangspunt blijft ‘geen kind op straat’. De begeleiding
naar een nieuwe eigen woning moet versneld worden, zo nodig door creatieve woonvormen mogelijk te
maken.
D66 wil geen kind op straat door middel van creatieve woonvormen

Werken en meedoen door regelarme bijstand
Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze
regels gaan uit van wantrouwen. Dat belemmert mensen om een tijdelijke of deeltijdbaan aan te nemen. D66
vertrouwt op de kracht van mensen en wil hen stimuleren kansen te pakken, passend werk te vinden of zich
op een andere manier nuttig te maken voor de samenleving. Het is daarom van belang dat zover het niet
door het Rijk is bepaald, deze regels versimpelt en meer gaat experimenteren met mogelijkheden om
mensen de ruimte te geven aan het werk te gaan, zonder dat ze direct het recht op een uitkering verliezen.
Ambtenaren krijgen meer vrijheid om te beoordelen of mensen zo sneller en duurzamer uit de bijstand
kunnen komen.
D66 wil dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen. Daar worden we allemaal beter en gelukkiger van.
Daarom willen wij dat de mensen maximale ruimte en kansen geboden wordt, zodat zij het beste uit zichzelf
en anderen kunnen halen. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid
daarbij aansluit. De overheid kan deze mensen de steun bieden die ze nodig hebben om weer op eigen
benen te (leren) staan. D66 heeft ook oog voor mensen die het echt niet redden. Wij willen hen die het echt
nodig hebben een sociaal vangnet bieden, maar wel met het idee dat mensen op termijn weer op eigen
benen kunnen staan.
D66 wil dat mensen maximale ruimte en kansen geboden wordt
D66 wil stimulerende bijstandsregelingen

Sociaal werk
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke,
psychiatrische of (zware) lichamelijke beperking, moeten begeleiding krijgen om zo goed mogelijk mee te
komen in de maatschappij. Dit vergroot het gevoel van eigenwaarde en geeft hen een nuttige besteding van
de dag. Er moet een soepele overgang zijn tussen goede zorg en ondersteuning voor deze mensen. Gaat
het goed met iemand? Dan moet je kunnen doorgroeien van dagbesteding naar werk of naar een ander type
werk. Er moet altijd een terugvaloptie zijn. Daarvoor is een duidelijke regisseur nodig. Reguliere werkgevers
moeten tegen zo min mogelijk bureaucratische obstakels aanlopen zodat het gemakkelijker wordt om
mensen met een beperking aan te nemen.
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D66 wil dat het voor werkgevers gemakkelijk is mensen met een beperking aan te nemen

Gelijke behandeling, de gemeente als aanjager
D66 gelooft dat iedereen zo veel mogelijk gelijke kansen moet krijgen, zodat alleen je ambitie, inzet en
kunde bepalen hoe ver je komt in het leven. Discriminatie en fundamentalisme, in welke vorm dan ook, staan
haaks op dit uitgangspunt. D66 blijft daarom investeren in een leefklimaat waarin iedereen zich gesteund en
gestimuleerd voelt om zich op een eigen manier te ontwikkelen en te uiten.
D66 vindt dat de Regenboog gedachte meer moet worden uitgedragen. Dit houdt in dat de gemeente de
belangen van LHBT+-inwoners actief behartigt, met name in scholen, sportverenigingen en zorgcentra. Het
regenboogzebrapad, mag wat ons betreft, mooier en zichtbaarder worden gepresenteerd.
Volgens D66 heeft de gemeente ook andere mogelijkheden om de diversiteit te bevorderen en discriminatie
tegen te gaan. Bij inkoop van goederen en diensten kan de gemeente nog meer rekening houden met het
gevoerde beleid bij bedrijven met wie zij zakendoet. Ook kan de gemeente op scholen gespreksrondes
helpen organiseren tussen ouders en onderwijskrachten over wat een inclusief leefklimaat op school
inhoudt.
In de visie van D66 zijn het uiteindelijk de inwoners van Haarlemmermeer zelf die de belangrijkste rol
hebben als het gaat om de manier waarop wij met elkaar wonen en leven, met gelijke kansen voor iedereen
om zichzelf te ontplooien en volledig zichzelf te zijn.
D66 wil dat iedereen gelijke kansen heeft

Verwardheid, GGZ en verslavingszorg
Voor verwarde mensen dient er een crisisdienst te zijn die dag en nacht toegankelijk is en die intensief
samenwerkt met onder andere de politie.
Stimuleer de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wijken en dorpen, huisartsen, praktijkondersteuners.
D66 wil samenhang tussen de ondersteuners in de geestelijke gezondheidszorg
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Sport en Recreatie
Sport en cultuur dragen bij aan verbinding, inspiratie, plezier en geluk. D66 vindt het belangrijk dat sport en
cultuur toegankelijk zijn voor alle inwoners van Haarlemmermeer. Daarom streven wij naar een groene,
gezonde leefomgeving, die mensen stimuleert om te bewegen en gezond te blijven.
Sporten is gezond voor lichaam en geest en zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen. D66 vindt
het dan ook heel belangrijk dat iedereen kan sporten, van onze jongste inwoners tot onze senioren. Voor
senioren bieden laagdrempelige sporten zoals lokale wandelgroepjes ook een belangrijke sociale functie:
sporten haalt ouderen uit een sociaal isolement en uit de eenzaamheid. Sporten draagt daardoor bij aan het
geluk van mensen.

D66 wil dat iedereen toegang heeft tot sport en cultuur

Faciliteer optimale benutting en exploitatie van bestaande
sportfaciliteiten
De combinatie van sporten in de buurt en het optimaal benutten van bestaande toplocaties zoals het
Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) en het Honkbalstadion in Hoofddorp zorgen ervoor dat
sport voor iedereen toegankelijk is en onze inwoners gezond en gelukkig in Haarlemmermeer kunnen
wonen. Van individuele sporten, breedtesport tot aan gehandicaptensport: voor iedereen is er een passend
aanbod en is gebruik van sport in Haarlemmermeer een vanzelfsprekend gegeven.
Topsporten krijgen vanuit de gemeente extra aandacht om zich op een hoog niveau te handhaven en door te
ontwikkelen. D66 ziet graag het aantal topsporten 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 wil dat de sportfaciliteiten optimaal benut worden.

Sportevenementen
Sportevenementen brengen bij Haarlemmermeerders bij elkaar en inspireren om te gaan sporten. Daarom is
het belangrijk dat we blijven werken aan Haarlemmermeer als sportstad door jaarlijks grote evenementen te
organiseren, zowel op topniveau als voor de recreatiesport. Te denken aan EK-honkbal, Judowedstrijden,
NK-kortebaan e.d.
D66 wil dat Haarlemmermeer een bruisende sportgemeente is.

Ondersteuning voor sportverenigingen
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
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van de organisatie en de exploitatie van clubs en accommodaties. Verder vinden we belangrijk om
groene/duurzaamheid projecten van de verenigingen te stimuleren.
D66 wil dat er wordt samengewerkt wordt tussen sportclubs
D66 wil dat de sportclubs in Spaarndam zich verbinden in één sportcomplex met een gezamenlijke kantine

Respect in de sport
Sportverenigingen en sportvelden zijn plekken waar dwarsdoorsneden van de samenleving elkaar
ontmoeten en met elkaar plezier hebben. Dat willen we bevorderen. In de sport zijn de regels voor iedereen
gelijk. Toch voelt nog steeds niet iedereen zich op zijn gemak op het sportveld, in de sportzaal of de
kleedkamer. Iemands afkomst of seksuele geaardheid mag nooit een drempel zijn om te gaan sporten. We
willen daarom dat alle sportverenigingen aandacht hebben voor dit onderwerp. Hierbij kan ondersteuning
verkregen worden vanuit de gemeente.
D66 ondersteunt initiatieven om een antidiscriminatiegedragscode binnen de sport te hanteren. Daarnaast
staan we voor sportiviteit en respect. Verder willen we inzetten voor ondersteuning van de gehandicapte en
ouderen sport projecten van de verenigingen.
D66 wil dat respect centraal staat in de sport

Stimuleer sporten voor ouderen
D66 vindt het belangrijk dat ouderen in beweging blijven en ziet sport voor ouderen als de manier om
gezond te blijven, sociale contacten op te doen en plezier te maken. D66 wil een sport- en beweegwijzer 60+
ontwikkelen die ouderen op weg helpt om te gaan sporten in Haarlemmermeer. Verder wil D66 de
sportverenigingen en organisatoren van sportevenementen uitdagen om meer plannen te ontwikkelen om de
sportvelden ook overdag te gebruiken voor ouderen.
D66 wil dat het ouderen gemakkelijk wordt gemaakt om te gaan sporten.

Toegang tot sport voor alle kinderen
D66 vindt dat alle kinderen toegang zouden moeten hebben tot sport en cultuur, ongeacht de financiële
middelen die thuis beschikbaar zijn. Het Haarlemmermeerse kindpakket verdient een stevige financiële basis
om sporten mogelijk te maken voor iedereen. Persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen en
jongeren is een voorbeeld van het benutten van kansen in Haarlemmermeer. Binnen scholen, maar zeker
ook daarbuiten, kunnen sport en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.
D66 wil dat het voor alle jeugd mogelijk is om te sporten.

Ontwikkel de recreatiepotentie als waterrijke gemeente
Gezond leven en werken kan niet zonder ruimte voor rust en recreatie. Onze nieuwe gemeente
Haarlemmermeer telt vanaf 1 januari 2019 nog meer groen en recreatiegebieden dan voorheen. Waterrijke
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gebieden staan voor ontspanning en recreatie voor onze inwoners. Daarbij is het vinden van een goede
balans tussen het behoud van biodiversiteit en ontwikkelmogelijkheden voor D66 essentieel.
We staan voor duurzaam gebruik en verdere ontwikkeling van onze recreatiegebieden als Park21,
Spaarnwoude, het Haarlemmermeerse Bos en Venneper Hout.
D66 wil dat waterrecreatie verder ontwikkelt met aandacht voor biodiversiteit.

Betrek jongeren in het cultuur- en uitgaansaanbod van Hoofddorp
Ook voor onze groeiende groep jonge inwoners moet Haarlemmermeer een aantrekkelijke gemeente zijn om
te kunnen ontspannen en uitgaan. Jongeren willen graag betrokken worden en hebben de laatste jaren al
laten zien dat ze goed kunnen meedenken. D66 is trots op de geïnstalleerde jongerenraad en de
vernieuwing van het Skatepark in Floriande waarbij jongeren hun stem laten horen en zich betrokken voelen
bij de plannen. Op het gebied van uitgaan is er in de gemeente nog onvoldoende mogelijk voor jongeren,
waardoor ze vaak uitwijken naar buurgemeenten. Het zou mooi zijn als we ook hier in overleg met de
jongeren een uitgaansaanbod kunnen faciliteren dat aansluit bij hun behoeften.
D66 wil dat het uitgaansaanbod in de gemeente beter aansluit bij de behoefte van jongeren.

Krachtige cultuur
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. Zelfexpressie is een hoogwaardige vorm van geluk. We zijn
daarom ook voor investeringen in cultuur en niet voor bezuinigingen.
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.
Activiteiten van Meerlive tot het Concours Hippique; er is voor ieder wat wils.
Onze parken bieden een podium aan acts uit de hele wereld, zoals bij het Mysteryland- festival. De laatste
jaren heeft het centrum van Hoofddorp een groei doorgemaakt waardoor cultuur en amusement een
nadrukkelijkere rol zijn gaan spelen die zeer waardevol voor onze gemeente is. 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.
PierK speelt hier een belangrijke rol in het faciliteren en het aanjagen van culturele activiteiten. 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.
De komst van het Cruquius Museum laat zien dat Haarlemmermeer haar culturele erfgoed nog beter voor
het daglicht kan brengen. Het is een mooie aanwinst voor onze gemeente en belangrijk om de geschiedenis
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van onze polder ook voor de komende generaties beschikbaar te stellen.
D66 wil dat de gemeente de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft.

Stimuleer de ontwikkeling van bibliotheken
Met de verdere digitalisering van boeken zijn bibliotheken zich al aan het heroriënteren op hun rol in onze
samenleving. Een goede stap vindt D66. De bibliotheek moet een belangrijke rol blijven spelen bij
kennisoverdracht en als ontmoetingsplaats. De bibliotheek moet meer dan nu een geïntegreerde rol krijgen
in de lesprogramma’s van scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Op deze manier maakt de
bibliotheek zich als centrum van kennisoverdracht goed toegankelijk en zichtbaar voor scholieren en
studenten. Met projecten zoals Boekstart en Bibliotheek op School wordt de verbinding naar het
onderwijsveld geslagen. Met de Voorleesexpress wordt ervoor gezorgd dat kinderen met een
taalachterstand worden geholpen in het vergroten van hun woordenschat. D66 vindt het belangrijk dat er
voldoende financiële middelen voor deze projecten beschikbaar.
Daarnaast is de bibliotheek ook een goede strategische locatie voor ZZP’ers die op zoek zijn naar flexibele
werkruimtes, en kan de bibliotheek een brugfunctie vervullen door in het Taalhuis taalcursussen aan te
bieden aan nieuwkomers en mensen met een taalachterstand. De bibliotheek kan zo een verbindende rol in
onze samenleving vervullen.
D66 wil dat bibliotheken een verbindende rol spelen in onze samenleving.

Bruisend Haarlemmermeer: Evenementen en festivals
D66 vindt dat evenementen en festivals bijdragen aan een leefbare gemeente. De laatste jaren zien we een
positieve ontwikkeling in de gemeente met een toename tot ongeveer 80 evenementen zoals Meerlive,
Mudmasters, Mysteryland, Haarlemmermeer Run etc. Dat zijn positieve ontwikkelingen die belangrijk zijn
voor de gemeente en onze inwoners. Verder is D66 van mening dat er nog ruimte is voor een grootschalige
evenementen die bijvoorbeeld ook op andere locaties kunnen plaatsvinden. Het Honkbalstadion biedt ook
een uitgelezen kans om meer evenementen naar Haarlemmermeer te halen door het stadion een bredere
functie te geven dan enkel sport. Ook Spaarnwoude biedt ruimte aan voldoende recreatie en culturele
activiteiten.
D66 wil dat de gemeente kleine organisaties en evenementen ondersteunt en zich inzet voor voldoende
evenementen in de zomermaanden.
D66 wil dat de gemeente zich inzet voor evenementen in de zomer.

Kunst in openbare ruimte
D66 vindt kunst in de openbare ruimte een belangrijke manier om iedereen in contact met kunst te brengen.
D66 wil het budget voor kunst in de openbare ruimte verhogen. Initiatieven op het gebied van kleinkunst
worden door Haarlemmermeer Citymarketing ondersteund bij de communicatie en promotie naar
omwonenden. D66 wil ook ruimte geven voor straatkunst door bepaalde muren vrij te geven voor vrije
straatkunst, zoals graffiti.
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D66 wil het budget voor kunst in de openbare ruimte verhogen
D66 wil ook ruimte geven voor straatkunst

Toegang tot Cultuureducatie
D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor voldoende (faciliteiten voor) cultuur en natuureducatie. De
gemeente moet een rol spelen bij de cultuureducatie aan kinderen uit een gezin met een laag inkomen
onder andere door de toegankelijkheid tot het jeugdcultuurfonds te vereenvoudigen. Ook voor
natuureducatie op scholen en kinderdagverblijven kan de gemeente een rol spelen door de inzet van NMCX.
Daarnaast wil D66 dat meer ruimtes beschikbaar worden gesteld om amateurkunst in Haarlemmermeer te
laten bloeien.
D66 wil cultuureducatie voor alle kinderen toegankelijk maken
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4: Inwoners en bestuur
Bestuurlijke vernieuwing
Wij staan voor een integer, open en transparant bestuur
Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je aan de regels houden.
We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten en de schijn van
belangenverstrengeling vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren en partijen waar de
gemeente zaken mee doet. Niet integer gedrag van partijen waar de gemeente mee samenwerkt of voor
werkt, moet consequenties hebben. Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de
samenleving.
D66 wil dat bestuurders altijd aanspreekbaar zijn op mogelijke belangenconflicten of ontoelaatbaar gedrag.
Zij hebben een voorbeeldfunctie. Het onderwerp moet bespreekbaar zijn, ook in de raad.
Haarlemmermeer heeft een integriteitsbeleid voor ambtenaren, inclusief een klokkenluidersregeling. D66
vindt het belangrijk dat de raad daar ook actief aandacht aan besteedt.
Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of geïntimideerd. Voor D66 is
dit onacceptabel. D66 wil dat altijd aangifte wordt gedaan van bedreiging en intimidatie en dat zij indien
nodig beveiliging krijgen. Tegen criminele organisaties die het lokale bestuur ondermijnen, treden we op en
we zorgen dat de gemeente weerbaar is daartegen.
D66 wil dat bestuurders een voorbeeldfunctie vervullen.

Coalitieakkoord regelt de hoofdlijnen
D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier is er ruimte voor wisselende
meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel uitmaken van het bestuursakkoord (of
coalitieakkoord). Het geeft een groter draagvlak voor besluiten en het maakt dat meer partijen en inwoners
zich betrokken voelen. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er beter wordt geluisterd naar
de wensen van inwoners.
D66 wil dat de coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit.

Samenwerkingsverbanden zijn bij voorkeur publiek
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur stapt over politieke
tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken
samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms ook
onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van onze inwoners
D66 vindt dat samenwerkingsverbanden in de regel publiek moeten zijn. Zij vallen dan onder de Wet
gemeenschappelijke regelingen, met (minimale) wettelijke vereisten ten aanzien van de transparantie,
inspraak en verantwoording. Beslissingen die genomen worden in gemeenschappelijke regelingen,
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bijvoorbeeld welke zorg wordt ingekocht, raken onze inwoners direct. Daarom maakt D66 zich hard voor
meer democratische legitimiteit en controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden.
. Als er geen andere keuze is dan een privaat samenwerkingsverband, dan letten we in de gemeenteraad
extra zorgvuldig op, op de manier waarop de verantwoording en de inspraak van inwoners,
belanghebbenden en de raad worden georganiseerd.
D66 wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en wordt heroverwogen als dit doel uit
zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van de nut en noodzaak vergroot de effectiviteit van het bestuur en
de legitimiteit van het samenwerkingsverband. Bovendien voorkomen we op deze manier wildgroei. Als
Haarlemmermeer meer samenwerkingsverbanden heeft dan raadsleden, gaat dit ten koste van de
democratische controleerbaarheid.
Daarnaast ziet D66 er op toe dat het college aan zijn verplichting om een overzicht van alle
samenwerkingsverbanden te publiceren voldoet.
Om de democratische controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden te vergroten, wil D66 nieuwe
instrumenten ontwikkelen. We willen een rapporteurschap voor raadsleden en werken samen met D66raadsleden in andere gemeenten. We willen ook dat de raad in principe is vertegenwoordigd in
vergaderingen van deze samenwerkingsverbanden. In Den Haag maakt D66 zich er hard voor dat
vertegenwoordigers van grote samenwerkingsverbanden in de toekomst rechtstreeks verkozen kunnen
worden.
D66 wil meer democratische legitimiteit en controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden
D66 wil dat de raad is vertegenwoordigd in vergaderingen van samenwerkingsverbanden

Gemeente communiceert duidelijk met de inwoners
De gemeente Haarlemmermeer communiceert begrijpelijk met inwoners, bij voorkeur op taalniveau.
D66 wil dat het college zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet open overheid, die mede door D66 is
ingediend en op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer. Dat wil zeggen dat het college werk
maakt van een goede informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van de
uitzonderingsgronden van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en
betrokken inwoners met het controleren van het college.
D66 wil dat de gemeente op een begrijpelijke manier met de inwoners communiceert

De gemeente onderhoudt een goede band met de wereld buiten de gemeente
D66 staat voor het algemene belang. In heel veel gevallen kan Haarlemmermeer samen met de MRAgemeenten optrekken voor het gedeelde, regionale belang. D66 Haarlemmermeer zet zich graag in voor het
regionale belang omdat hier nog een wereld te winnen valt. Letterlijk, want wanneer je als Metropoolregio
Amsterdam naar Den Haag, Brussel en Duitsland gaat, dan sta je samen veel sterker.
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De Metropoolregio Amsterdam is een regio van groot belang met een sterke eigen identiteit en een
florerende economie. De ruim 150.000 inwoners van Haarlemmermeer willen allemaal werk en een goed
leven, hierbij spelen de gemeentegrenzen absoluut geen rol voor de inwoners.
D66 wil samenwerken met buurgemeenten om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Vaak is die
samenwerking te organiseren door samen afspraken te maken. Als dit echter leidt tot een woud aan
afspraken, of tot samenwerkingsverbanden waarop we als individuele gemeente geen invloed of
democratische controle kunnen uitoefenen, moeten we durven kijken naar andere oplossingen.
D66 toont zich ook bij stedenbanden betrokken bij goed bestuur. We dragen mensenrechten en democratie
op effectieve wijze uit en zijn ons bewust van de donkere kanten van politiek in sommige landen, zoals
bijvoorbeeld corruptie.
D66 wil samenwerken met buurgemeenten om de dienstverlening aan inwoners te verbeteren.

Meedoen wordt gestimuleerd, mee geëxperimenteerd en beloond
De democratie is altijd in beweging. Ook de rol van de gemeenteraad is aan het veranderen. De raad is nog
altijd een belangrijke partij in de gemeente, maar niet meer de enige bepalende factor. Er is meer ruimte
ontstaan voor initiatieven van inwoners en er is meer ruimte voor inwoners bij plannen van de gemeente. Er
ligt meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers en inwoners. Verschillende soorten besluitvorming vragen
om verschillende soorten participatie. Daarom wil D66 dat voor elk raadsvoorstel duidelijk is voor inwoners
hoe ze kunnen participeren en wat er met de uitkomsten zal worden gedaan. Daarbij zijn we ook duidelijk als
een onderwerp zich minder leent voor participatie, bijvoorbeeld omdat we geen groepen in wijken of dorpen
tegenover elkaar willen zetten.
D66 wil dat inwoners meer participeren in besluitvorming

Koester de kracht van inwonersinitiatieven
D66 vindt het belangrijk dat inwoners gemakkelijk toegang hebben tot hun overheid. Dit ook omdat de inwoners zelf een steeds belangrijkere rol krijgen in de nieuwe bestuurscultuur. Hierin staan participatie, bewonersinitiatieven en een luisterende, dienstverlenende overheid centraal. Het is daarom van belang dat
ideeën, wensen en meningen over de eigen leefgemeenschap, via lokale inspraakorganen hun weg vinden
naar de gemeente. D66 wil daarbij ook de inwoners bereiken die het liefst zo min mogelijk vergaderen en
graag de handen uit de mouwen willen steken om de eigen straat of wijk tot een mooiere plek te maken.
D66 wil besluitvorming vaker op het laagst mogelijke niveau organiseren: niet alleen in wijken en dorpen,
maar ook op scholen en in woningbouwcorporaties. De gemeenteraad kan zich dan nog meer focussen op
overkoepelende onderwerpen en het bewaken van het algemeen belang. Waar nodig, neemt de gemeente
initiatief om inwoners samen te brengen en belemmeringen weg te nemen. Zo versterken gemeenteraad en
nieuwe vormen van directe democratie elkaar. D66 wil hierbij dat de gemeente een progressieve en
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democratische visie op de digitale samenleving ontwikkelt en meer gaat experimenteren met online
participatietools.
Onze uitgangspunten voor het besturen van de gemeente zijn de volgende:
✓

Geef ruimte aan de inwoners om mee te denken, mee te doen en te beslissen als dat mogelijk is

✓

Creëer draagvlak onder de inwoners; en geef initiatiefnemers de verantwoordelijkheid om ook zelf
draagvlak te creëren.

✓

We zijn voorstander van burenakkoorden waarbij buren met elkaar akkoord zijn om initiatieven in de
omgeving te ontplooien.

✓

Ga in gesprek met betrokkenen;

✓

Experimenteer verder met wijk- en buurtbudgetten;

✓

Toets voorstellen op kernwaarden zoals duurzaamheid, toegankelijkheid en samenwerking;

✓

Vermijd juridische procedures zo veel mogelijk en zet meer in op bemiddeling;

✓

Meet van ‘Van het kastje naar de muur’-beleving onder inwoners en dring de onderliggende
oorzaken terug;

✓

Steun de lokale en regionale media als waakhond.

D66 wil besluitvorming vaker op het laagst mogelijke niveau organiseren.
D66 wil gaat experimenteren met online participatietools.

Vrijheid en democratie
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven
inrichten en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Vrijheid in verbondenheid vereist de mogelijkheid voor
mensen om te bepalen wie hen bestuurt en wat de bestuurders doen. Uitgaande van persoonlijke vrijheid in
verbondenheid met anderen is het van groot belang dat overheden zich aan de door hen zelf gestelde regels
houden en democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een
voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak
hebben.
D66 wil een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten.

Levendige lokale democratie
We zien dat de complexiteit van de samenleving groeit, en de inwoners tegelijkertijd meer oplossingen
verwachten van de overheid. D66 is reëel: de overheid heeft niet de wijsheid in pacht en kan niet alles in
haar eentje oplossen vanwege die complexe wereld. Inwoners zullen dit moeten accepteren. De inwoners,
bedrijven, organisaties en andere partijen in de samenleving zijn meer dan krachtig om problemen te helpen
oplossen. De gemeente Haarlemmermeer maakt hier nog lang niet altijd voldoende gebruik van.

D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij de gemeente Haarlemmermeer door ruimte en
randvoorwaarden te scheppen zoals Right to Challenge waarbij bijvoorbeeld inwoners de groenvoorziening
in hun buurt beter kunnen onderhouden dan de gemeente. D66 is voorstander van buurt- en wijkbudgetten.
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D66 wil inwoners beter en actiever betrekken

Vertrouwen is het uitgangspunt
D66 staat voor een bestuursstijl waarin je fouten mag maken, mits je ervan leert. Deze bestuursstijl vereist
een luisterend oor, en een houding die altijd ten dienste staat van het publieke belang. Dat betekent ook dat
wanneer D66 iets uit handen geeft aan inwoners, zoals bijvoorbeeld wijkbudgetten, we niet tot in detail gaan
controleren. Vertrouwen is het uitgangspunt, een uitgangspunt dat hoort bij een gelukkige samenleving.
Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort immers tegenmacht. Uiteraard wordt het
college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben een taak, zoals lokale media en initiatieven
van inwoners.
D66 wil vertrouwen in elkaar als uitgangspunt hanteren

Haarlemmermeers mediafonds ter versterking van de lokale
journalistiek
Haarlemmermeer is een grote gemeente en goede onafhankelijke journalistieke media zijn noodzakelijk voor
een gezonde lokale democratie.. Zorgelijk is dat feiten er lang niet altijd meer toe doen in debat. D66 vindt
dat de overheid een rol heeft om mensen te helpen feiten van fictie te onderscheiden.D66 vindt het dan ook
verontrustend dat de laatste jaren de lokale journalistiek ingekrompen is terwijl onze gemeente juist aan het
groeien is. Een mediafonds kan een stimulerende werking hebben als journalisten middelen beschikbaar
krijgen voor lokale onderzoeksjournalistiek en daardoor een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
D66 is daarom van mening dat een fonds met een onafhankelijke toetsingscommissie goed is voor
Haarlemmermeer. Ook meer samenwerking tussen regionale en lokale media zou door een mediafonds
kunnen worden bevorderd waardoor kennisoverdracht duurzaam en bestendig wordt.
D66 wil een mediafonds ter versterking van de lokale journalistiek.

Veiligheid en leefbaarheid
Veiligheid is voor iedereen van groot belang. Veiligheid gaat vaak hand in hand met leefbaarheid. Een veilige
wijk maakt het al snel een leefbare wijk. Een veilige omgeving in huis, maakt van dit huis een leefbaar thuis.
Een voorwaarde voor geluk is volgens D66 in ieder geval een veilige, schone en daarmee prettige
woonomgeving. Maar ook daar waar gewerkt wordt, uitgegaan wordt en ontspanning wordt gezocht moet
een veilige en leefbare omgeving de standaard zijn.
De leefbaarheid van een wijk wordt, naast de veiligheid, gevormd door de afwezigheid van overlast. Overlast
kan in vele vormen komen; hangjongeren, vernielingen en rommel en afval op straat, herrie in de lucht zijn
voor de meeste mensen een doorn in het oog. Overlast is een inbreuk op het geluksgevoel dat mensen in
hun wijk en omgeving ervaren. D66 wil overlast aanpakken om daarmee de veiligheid en leefbaarheid te
vergroten. Dat draagt bij aan het geluksgevoel van onze inwoners.
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Veiligheid is voor een deel feitelijk te bepalen en voor een deel gevoel. De cijfers over het voorkomen van
criminaliteit in een wijk kloppen vaak niet bij het veiligheidsgevoel van wijkbewoners. In bijna alle gevallen
voelen mensen zich onveiliger en hebben zij voor hun gevoel een grotere kans om slachtoffer te worden dan
uit de cijfers blijkt. Ook voor Haarlemmermeerders is dit het geval. Opvallend is wel dat het aantal
woninginbraken en fietsendiefstallen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude vele malen hoger is dan in
Haarlemmermeer. Juist in die kernen zou de hieronder beschreven inzet van BOA’s snel een positief
resultaat kunnen leveren.

Snelle en flexibele inzet van zichtbare handhaving op straat door BOA's
Eén van de maatregelen die D66 voor ogen heeft om leefbaarheid en veiligheid te vergroten is een
uitbreiding van het aantal Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Wachten op “meer blauw op straat”
duurt te lang en ligt ook buiten de invloedssfeer van Haarlemmermeer. Voor de opleiding en inzet van BOA’s
kan D66 zich wel hard maken. Een duidelijk zichtbare groep handhavers, die de ogen en oren van een wijk
zijn, hebben direct een positieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid van een wijk.
D66 wil meer BOA’s op straat.

Beloon buurtinitiatieven
Tot slot is D66 een groot voorstander van het belonen van kansrijke buurtinitiatieven die de leefbaarheid van
een wijk vergroten. Hebben wijkbewoners een gezamenlijk initiatief een groenstrook in te richten en te
onderhouden? Is er naast een buurt Whatsappgroep een idee om een buurtwacht op te richten? Of maken
alle hondenbezitters in een wijk afspraken met elkaar om rondes te lopen? Beloon deze initiatieven. Het
draagt bij aan de veiligheid en saamhorigheid van een wijk en vergroot daarmee weer de leefbaarheid en het
geluk.
D66 wil dat buurtinitiatieven beloond worden

Zondag openstelling Meerlanden en milieustraat dubbeldorpen,
zwerfvuil aanpakken
Afval op straat en overvolle wegbrengparkjes voor oud papier, glas en plastic, is voor veel inwoners van
Haarlemmermeer een grote ergernis. Juist het weekend is voor velen dan ook dé mogelijkheid eindelijk die
schuur eens op te ruimen. Voor het wegbrengen van het grofvuil dat uit de schuur komt is alleen op zaterdag
geen tijd. Want op zaterdag heeft de jongste een voetbalwedstrijd en moet de oudste ook nog volleyballen.
In een aantrekkende economie, waar steeds meer mensen fulltime werken, past een verruiming van de
openingstijden van Meerlanden. D66 streeft naar opening op zondag èn betere planning zodat bakken niet
op zondagen en vrije dagen vol zitten.
Inwoners in de zuidelijke helft van de polder moeten vaak ver reizen met hun afval naar de milieustraat in
Rijsenhout of Heemstede. D66 wil dat de milieustraten in dubbeldorpen voor dubbeldorp bewoners
toegankelijk worden. Zo nodig wil D66 een nieuwe milieustraat in het midden of zuiden van de polder
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onderzoeken. Dat is niet alleen gebruiksvriendelijker voor inwoners, het stimuleert afvalscheiding en
duurzaamheid.
Zwerfvuil en overvolle vuilnisbakken bestaat voor een groot deel door verpakkingen van fastfood. We willen
afspraken met de fastfoodketens om zwerfvuil en verpakkingen te verminderen. We willen samen met andere steden een vuist maken tegen overbodige verpakkingen.
D66 wil wegbrengen grof vuil in het weekeinde mogelijk maken.
D66 wil dat de milieustraten in dubbeldorpen voor dubbeldorp bewoners toegankelijk worden.

Softdrugs
D66 zet in op een goed gereguleerde markt voor softdrugs in Haarlemmermeer, waarbij de gezondheid van
de gebruiker en het beperken van overlast centraal staan. Met goede en structurele voorlichting aan jongeren, ouders, sportbegeleiders en docenten willen wij het gebruik van middelen terugdringen. D66 wil de gestabiliseerde markt bestendigen en de constructieve samenwerking met coffeeshophouders continueren.
Een keurmerk voor coffeeshops wordt ontwikkeld, waarbij het minimaliseren van gezondheidsrisico’s voor
jongeren en het beheersbaar maken van overlast voor andere Haarlemmermeerders centraal staat.
D66 wil dat gezondheid voorop staat als het om soft drugs gaat.

Durf het wietexperiment aan
Haarlemmermeer heeft een wachtlijst met coffeeshops die zich willen vestigen in de gemeente. Dit als gevolg van de restricties op het totaal aantal coffeeshops. Als er meer vraag is, vindt D66 dat het aanbod ook
mag toenemen. Dit uiteraard op de voorwaarde dat de overlast niet toeneemt.
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Daarnaast is op dit moment productie van wiet illegaal, maar verkoop legaal. Plantages worden daardoor de
illegaliteit in gedwongen waardoor onveiligheid in woningen ontstaat. D66 wil dan ook dat de gemeente
maximaal gebruik maakt van de ruimte die het nieuwe kabinet in de landelijke wetgeving creëert op het gebied van wietteelt.
D66 wil dat de gemeente maximaal gebruik maakt van de ruimte op het gebied van wietteelt.
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5: Financiën
De gemeente Haarlemmermeer heeft een gezonde en stabiele financiële positie. Onze lasten per inwoner
liggen lager dan bij andere gemeenten. We hoeven beduidend minder uit te geven in het sociale domein
door de vele banen, hoge arbeidsparticipatie en beperkte aantal bijstandsuitkeringen. Bovendien hebben we
een relatief efficiënt bestuur en ligt de gemiddelde WOZ-waarde van woningen boven het landelijke
gemiddelde. Dit zorgt dat we verhoudingsgewijs veel kunnen investeren in Ruimtelijke Ordeningsprojecten
en meer uitgeven aan Sport, Cultuur & Recreatie. En dit terwijl onze inwoners een lagere OZB en rioolheffing
hebben als woningeigenaar dan gemiddeld in andere gemeenten. D66 kan zich goed vinden in deze positie.
Ook in Haarlemmermeer kunnen we ons geld maar één keer uitgeven. D66 vindt dat we verantwoord om
moeten gaan met de middelen die we hebben. D66 heeft er de afgelopen jaren hard aan gewerkt dat het
huishoudboekje van de gemeente op orde is en blijft. We hebben belangrijke stappen gezet, maar we zijn er
nog niet. D66 zal zich daarom blijven inzetten op passende begroting met een realistisch uitgavenpatroon en
verantwoordelijkheid voor de toekomst.
Door het economisch herstel worden er de komende jaren meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dit heeft
een positief effect op de WOZ-inkomsten van Haarlemmermeer. D66 wil de extra financiële ruimte die ontstaat door de groei van de stad reserveren voor investeringen in extra voorzieningen die nodig zijn voor die
groei zoals onderwijs.
D66 wil een begroting met een realistisch uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Bij financiële keuzes wordt een duurzame economische groei en
inclusieve samenleving als maat genomen
Duurzame keuzes
D66 staat voor een toekomstgericht financieel beleid waarbij genoeg geld gereserveerd wordt voor het
opvangen van inflatie, rentes- en salarisstijgingen. Daarnaast willen we bij planvorming- en inkoopprocessen
niet enkel naar de aanschafkosten kijken, maar duurzame overwegingen maken. We staan open om te
experimenteren met functioneel aanbesteden en het benutten van de innovatiekracht van lokale en kleinere
bedrijven. Duurzaamheid willen we belonen bij onze inwoners en het MKB. We zijn voor
stimuleringsbijdragen aan MKB-initiatieven die afval beperken en voor proeven als ‘Winst uit je afval’ om
gezamenlijk de transitie van afval- naar grondstoffeninzameling te doorlopen. Ondanks dat onze ambitie
hoog is als duurzame gemeente, lopen we ver achter bij andere gemeenten met het opwekken van
hernieuwbare elektriciteit uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Hier mag de portemonnee voor worden
opengetrokken.
D66 wil dat bij besluitvorming duurzame keuzes gemaakt worden.
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Beter risicomanagement
Te vaak gebeurt het nog dat door de gemeenteraad verstrekte kredieten niet voldoende blijken te zijn voor
de financiering van grote projecten. De raad kan dan feitelijk niet anders dan extra geld uittrekken, omdat de
projecten al zijn goedgekeurd. Dit tast niet alleen de financiële positie van de gemeente, maar ook de geloofwaardigheid van de raad aan. D66 wil daarom het risicomanagement verder versterken, waarbij bij alle projecten vooraf een goede een inschatting wordt gemaakt van de mogelijke financiële risico’s en bijbehorende
tegenmaatregelen. Hierbij zal worden beoordeeld of de gemeente de tegenvallers alsnog moet financieren of
dat dit geheel of gedeeltelijk voor de uitvoerder van het project kan komen. Dit vergt goede afspraken. Verder moet de gemeente harde maatregelen bij overschrijding nemen.
Daarbij denkt D66 niet alleen aan personele maatregelen, maar ook aan het soms niet volledig uitvoeren van
het project. Na afloop van het project vindt evaluatie plaats met het oog op een verdere perfectionering van
de risicoanalyse voor volgende projecten. Op die manier wil D66 ervoor zorgen dat de gemeente steeds beter wordt in het zo vroeg mogelijk juist inschatten van de financiële gevolgen bij grote projecten.
D66 wil dat de gemeente leert van de projecten.

Gedegen financieel beleid
D66 vindt het belangrijk dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is: Dat betekent:

✓ Een-op-een doorvertalen van specifieke kortingen van de Rijksoverheid in de gemeentelijke
budgetten;
✓ Beperking van uitgaven komt voor lastenverzwaring;
✓ Toepassen van het profijtbeginsel: als iemand meer profijt heeft van een voorziening,
betaalt diegene er ook meer voor;
✓ Duidelijke en toegankelijke toelichting over het financiële reilen en zeilen aan alle bewoners van Haarlemmermeer.
Bij een gedegen beleid hoort ook dat de gemeente alert blijft op het terugdringen van kosten en het verhogen van inkomsten. D66 pleit ervoor dat de gemeente in kaart brengt welk gemeentelijk vastgoed verkocht
kan worden.
D66 wil dat de OZB de komende jaren niet stijgt, anders dan met een mogelijke inflatiecorrectie of door toename van de woningvoorraad.
D66 houdt vast aan het standpunt dat de gemeente in elk geval niet meer geld mag uitgeven aan ondersteuning dan het als werkbudget ontvangt van het Rijk.
D66 wil dat de OZB de komende jaren niet stijgt.

Verstandig investeren
Afgelopen collegeperiode zijn de investeringen in (achterstallig) onderhoud achtergebleven ten opzichte van
de begroting. D66 vindt het essentieel dat het achterstallig onderhoud binnen vier jaar is weggewerkt. Dit
draagt ook bij aan een betere en veiliger leefomgeving.
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D66 wil dat achterstallig onderhoud binnen vier jaar is weggewerkt.

Toeristenbelasting
D66 heeft al eerder aandacht in de raad vragen gesteld over de toeristenbelasting omdat deze zoveel hoger
ligt dan omringende gemeenten. D66 vindt dat als er meer inkomsten uit toeristenbelasting worden geïnd
dan begroot deze rechtstreeks terug dienen te vloeien naar de toeristische branche. Citymarketing
Haarlemmermeer speelt een belangrijke rol om de toeristische branche te profileren in de regio en
daarbuiten.
D66 wil dat inkomsten uit toeristenbelasting boven de begroting terug vloeien naar de toeristische branche.

Financiële beslissingen zijn transparant en openbaar
Transparantie
D66 vindt het belangrijk dat cijfers en beslissingen transparant en openbaar zijn, zodat niet alleen
raadsleden hun controlerende taak makkelijk kunnen uitvoeren, maar ook elke inwoner van
Haarlemmermeer zicht kan hebben op het reilen en zeilen van hun gemeente. Transparantie in cijfers en
beslissingen zijn belangrijk om te zorgen dat er vroegtijdig gesignaleerd wordt bij grove overschrijdingen van
budgetten en de dialoog gevoerd kan worden hoe deze terug te brengen. Maar ook dat er niet voor de
makkelijkste weg wordt gekozen door te teren op reserves of leunen op opbrengsten van verkopen van
bezittingen zoals grond. Daarnaast zal D66 zich altijd sterk inzetten op het blijven aantrekken van
werkgelegenheid en dat de kwetsbaren in de samenleving worden ontzien. Daarbij zien we erop toe dat de
gemeente goed toezicht houdt op fraude met gemeentelijke uitkeringen.
D66 wil dat beslissingen en cijfers transparant zijn.

Open data
D66 is voor meer open data om de financiën van de gemeente toegankelijk te maken voor haar inwoners.
Nu stelt de gemeente een beperkt aantal datasets open voor het publiek via Dataplatform Nederland en het
Dataportaal van Binnenlandse Zaken. Naast meer transparantie en benchmark mogelijkheden, zorgt het
aanleveren van meer gegevens dat overheden, bedrijven en kennisinstellingen het potentieel van open data
beter kunnen benutten. Dit biedt kansen voor innovatie en ondernemerschap. Op het gebied van
transparantie, hebben diverse gemeenten hun subsidieregister online opengesteld, zodat er een
doorzoekbare database is hoe subsidiegelden in hun gemeente verdeeld wordt. D66 pleit er voor dat
Haarlemmermeer dat ook doet.
D66 wil door middel van ICT de gemeente anders laten samenwerken met de samenleving:
✓

door de positie van de burger te versterken. Dat kan door bij gegevensbeheer het inzage- en
correctierecht van burgers voor hun eigen gegevens als uitgangspunt te nemen en te stimuleren;

✓

door sociale media te gebruiken om de gemeente beter te betrekken bij wat er in de samenleving
speelt;
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✓

door de open data van de gemeente beschikbaar te stellen zonder technische beperkingen voor
hergebruik;

✓

door ICT-bedrijven en instellingen te stimuleren bij te dragen aan de innovatie van publieke diensten
(bv. nieuwe mobiele apps);

✓

door burgers in staat te stellen bij te dragen aan de kwaliteit van de gegevens van de gemeente;

✓

door te experimenteren met de toepassing van ICT voor vernieuwing van het democratisch proces;

✓

door online inzage te geven in de gemeentelijke financiën;

✓

door de online informatievoorziening zo in te richten dat de zelfredzaamheid van burgers wordt
bevorderd.

D66 wil door middel van ICT de gemeente beter laten samenwerken met de samenleving.
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6: Duurzame economie
Haarlemmermeer is een van de sterkste economische gebieden in Nederland. Een van de motoren achter
de economische groei is duurzaamheid. Er is geld mee te besparen en verdienen en daarmee vormt dit een
belangrijke economische pijler. In de omschakeling naar een duurzame economie liggen enorme kansen
voor Haarlemmermeer op het gebied van energie, kennis en innovatie.
Het gaat economisch goed met Haarlemmermeer, de regio MRA bruist van bedrijvigheid en de
werkgelegenheid is de afgelopen jaren fors gestegen. Met tal van onderwijsinstellingen, lokale en regionale
bedrijven, een sterk midden en kleinbedrijf, zelfstandige ondernemers en Schiphol beschikt
Haarlemmermeer over een enorme bron aan kennis en heerst er een ondernemerscultuur. Het past bij
Haarlemmermeer om blijvend verbeteringen en vernieuwing door te voeren. D66 wil Haarlemmermeer
economisch verder versterken en klaarmaken voor de toekomst. Hiervoor hebben we het lokale, regionale
en internationale bedrijfsleven hard nodig. D66 wil dat Haarlemmermeer een innovatieve gemeente is waarin
burgers en ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen en hun ideeën en dromen te realiseren en een
gemeente die ondernemers deze ruimte biedt. D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven actief bij elkaar brengt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat Haarlemmermeer floreert.
D66 wil dat Haarlemmermeer zichtbaar uitdraagt dat het een innovatieve gemeente is.

Broedplaats voor duurzame startups
Dankzij D66 heeft Haarlemmermeer een broedplaats voor startups: Bogota in Halfweg. Het is een plek waar
kunstenaars, ondernemers en investeerders samenkomen. Zo ontstaan nieuwe ideeën. D66 zet dit initiatief
voort, omdat het nodig is om starters goed op weg te helpen. Daarnaast zoekt D66 samenwerking met
Haarlemmermeerse onderwijsinstellingen om afgestudeerden in staat te stellen te ondernemen. Steeds
meer mensen beginnen later in hun carrière een eigen bedrijf. Wij willen dat ook zij toegang krijgen tot
cursussen voor startende ondernemers.
Ondersteuning bij startups biedt ook de kans om, vanaf de start, duurzaamheid in de genen van de
bedrijfsvoering in te prenten.
D66 wil dat Haarlemmermeer een broedplaats is voor (duurzame) startups

Ondersteuning ondernemers bij verduurzaming
Een belangrijke rol voor de gemeente is het aanjagen van duurzaamheid bij ondernemers. D66 wil dat de
gemeente onnodige lokale regels en verordeningen schrapt als die duurzame bedrijfsvoering door
Haarlemmermeerse ondernemers in de weg staan.
D66 wil dat de gemeente onnodige lokale regels en verordeningen schrapt zeker als die duurzame
initiatieven remmen
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Afval en recycling
D66 is voor vergaande afvalscheiding. D66 zal iedere vorm van veelbelovende innovatie om energie uit afval
te halen stimuleren.
We zijn trots op het Winst uit je Afval project, dat we de afgelopen jaren vanuit de gemeente hebben
opgestart, om samen met onze inwoners het restafval drastisch te verminderen. Dat kan als grondstoffen
(bijvoorbeeld gft, papier en karton, plastic en drinkpakken) beter worden gesorteerd. Dat is winst, voor het
milieu én de toekomst. Daarom is samen met bewoners van drie geselecteerde proefwijken gezocht naar
een nieuwe manier van inzamelen. Eén die meer gemak voor bewoners én meer grondstoffen oplevert.
Bewoners van de Kalslagerring in Linquenda Nieuw-Vennep, Rijsenhout-Zuid en Eiland 3 in Floriande
Hoofddorp, hebben samen met een afvalcoach een inzamelsysteem bedacht dat past bij hun wijk. Bewoners
van Linquenda, bijvoorbeeld, brachten het restafval terug van 191 kilo (in 2016) naar 76 kilo, een daling van
maar liefst 60%. We pleiten daarom ook voor een verdere invoering van het Winst uit je afval systeem in
onze gemeente, want hier komen duurzaamheid en economie opnieuw samen: afval scheiden loont!
D66 wil dat “Winst uit je Afval” in de hele gemeente wordt ingevoerd.

We zijn een aantrekkelijke vestigingsplaats voor lokale en internationale ondernemers
Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en
werkgelegenheid. D66 wil dat Haarlemmermeer doorgaat met het gericht aantrekken van (nieuwe typen van)
bedrijvigheid, die aansluit op het profiel van de gemeente. Daarnaast zien wij verbeteringen van de
woningmarkt, bereikbaarheid en het aanbod van cultuur en onderwijs, ook als bijdragen aan het
ondernemersklimaat. De gemeente geeft ondernemers de ruimte. Economische ontwikkelingen volgen
elkaar in steeds hoger tempo op. D66 vindt dat de gemeente flexibel moet inspelen op behoeften van
ondernemers om te innoveren. Ook willen we het ondernemers gemakkelijker maken door
vergunningsaanvragen te versimpelen en waar mogelijk weg te nemen.
Wat D66 betreft kunnen horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, mits
zij dit in goed overleg met buurtbewoners doen. Dit geldt ook voor de sluitingstijden van terrassen en cafés.
D66 wil een inspirerend ondernemersklimaat.
D66 wil dat horecaondernemers zelf hun openingstijden bepalen.

Vakantieverhuur
Vakantieverhuur van woningen heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, bijvoorbeeld via deelplatforms als Airbnb of Wimdu. Wat D66 betreft blijft dat mogelijk, maar is het wel van belang dat de overlast
voor buurt en buren zoveel mogelijk wordt beperkt.
De gemeente handhaaft intensief en er worden goede afspraken gemaakt met de verhuurplatforms.
D66 wil niet dat vakantieverhuur van woningen leidt tot overlast.
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