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Uitgangspunt voor het verkiezingsprogramma zijn 

de vijf richtingwijzers van D66: 

o Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

o Denk en handel over de grenzen heen 

o Beloon prestaties, deel de welvaart 

o Streef naar een harmonieuze en duurzame 

samenleving 

o Koester de grondrechten en gedeelde waarden. 
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!

Inleiding 
 
!

 
 
 
Dank voor uw belangstelling voor het 
verkiezingsprogramma van D66 
Bloemendaal. !
!

Bij het opstellen van dit programma 
hebben wij geluisterd naar inwoners en  
betrokkenen uit allerlei werkvelden. 
Zonder hun inbreng was ons  
verkiezingsprogramma niet zo compleet geweest. Deze werkwijze komt 
overeen met hoe ik de gemeente zie. De gemeente is niet alleen voor, maar ook 
ván de inwoners. De inwoners van Bloemendaal zijn vaak kundig en mondig, 
daar moet de gemeente gebruik van blijven maken. Juist nu, in tijden van 
noodgedwongen bezuinigingen.!
!

D66 vindt het bovendien belangrijk dat de gemeente  open en herkenbaar 
handelt.  ‘Open’ betekent dat de gemeente naar u luistert en over het handelen 
direct verantwoording aflegt aan de inwoners, in klare taal. ‘Herkenbaar’ 
betekent dat inwoners begrijpen waarom de gemeente tot bepaalde keuzes is 
gekomen. Dat betekent niet dat de gemeente het altijd iedereen naar de zin 
kan maken, maar wel dat de inwoners begrijpen hoe een beslissing tot stand is 
gekomen. !
!

In de komende jaren gaat de gemeente veel nieuwe taken uitvoeren in het 
sociale domein, zoals de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. 
D66 wil dat de gemeente de behoefte van de inwoner als uitgangspunt neemt 
en maatwerk levert als dat nodig is.!
!

Met enige trots wijs ik u ook op de kandidatenlijst, met kandidaten uit elke 
dorpskern. Mocht u vragen hebben over dit programma, spreek mij of één van 
de andere kandidaten aan. Ga op 19 maart naar het stembureau en stem 
bewust. Ik hoop op uw stem op lijst 3 van D66 Bloemendaal. !
!

Jerker Westphal, lijsttrekker!
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!

Speerpunten!

 

Betrokken in een zelfstandig Bloemendaal 

 

De hoogste prioriteit wil D66 Bloemendaal in de komende periode geven aan 
de volgende drie speerpunten: 
 
1. De kwaliteit van de leefomgeving in Bloemendaal verder 
verbeteren  
D66 heeft zich de afgelopen periode ingespannen om het leefklimaat in de 
verschillende dorpskernen  te verbeteren en wil dit beleid voortzetten. Een 
evenwichtige aandacht voor wonen, groenvoorzieningen, milieu, ruimtelijke 
ordening en verkeer is hiervoor noodzakelijk, evenals het ondersteunen van 
initiatieven op het gebied van onderwijs, sport, kunst en cultuur.  
 
2. Voor de inwoners van Bloemendaal de best mogelijke zorg 
organiseren 
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de langdurige zorg voor haar 
inwoners, of het nu gehandicapten-, jeugd- of ouderenzorg betreft. D66 wil 
focussen op de kwaliteit en de kwaliteitsverbetering van deze zorg en niet 
uitsluitend op de kosten ervan. D66 staat voor resultaat en doelmatigheid.  
 
3. De burger centraal stellen in de gemeentelijke dienstverlening 
D66 stelt de individuele mens in zijn omgeving centraal en verwacht dat de 
overheid dat ook doet. Dat betekent niet alleen een dienstbare opstelling van 
de gemeentelijke bestuurders en ambtenaren, maar vooral ook een 
transparant bestuur  met nadruk op een naar de inwoners gerichte 
communicatie. Daadkrachtig besturen blijkt heel goed mogelijk te zijn in een 
kleine, zelfstandige gemeente. Krachtenbundeling door samenwerking met 
naburige gemeenten zal Bloemendaals bestuurskracht verder versterken, 
terwijl het bestuur toch dicht bij de inwoners blijft. 
 
Alle zaken die D66 belangrijk vindt, zijn hieronder samengevat in elf 
hoofdstukken.  



!""#$%&'(')*++%#,-./01# # ./#)&2#./03#4#

De speerpunten vertalen zich in de praktijk onder meer in: 
 

Bestuur 
• Gezonde gemeentefinanciën; ambities 

hoeven niet persé geld te kosten 

• Inwoners laten weten wat er met hun 

belastinggeld gebeurt  

• Succesvolle afvalscheiding belonen met 

lagere afvalstoffenheffing 

• Verminderen regeldruk en één loket voor 

bedrijven; één regel erbij, twee regels eraf 

• Intensieve samenwerking met 

buurgemeenten heeft voorkeur boven 

fusie en gemeentelijke herindeling; voor 

Bloemendaal is fusie geen urgentie 

• Handhaving- en beheerplan, waarin de 

veiligheidsprioriteiten worden geregeld 

• Gemeenteraad bewaakt de lokale 

prioriteiten in de Veiligheidsregio 

 

Zorg 
• Ouderen moeten zolang mogelijk 

zelfstandig kunnen wonen 

• Belangrijke rol wijkverpleegkundige in de 

langdurige zorg voor ouderen en 

gehandicapten 

• Kwaliteit in de zorg door een goed 

opleidingsniveau en aandacht voor 

preventie 

• Scholen (nog) meer betrekken bij 

jeugdzorg 

 

Onderwijs en Sport 
• Een alles-in-één-school voor kinderen van 

0-12 jaar onder één leiding en op één 

locatie 

• Vakleerkrachten gymnastiek en muziek 

op elke basisschool  

• Sport speelt in Bloemendaal een 

prominente rol en heeft alle aandacht van 

D66 

• Sportactiviteiten synchroon met 

schoolperiode en meer subsidie naar 

jeugdsport 

 

Leefbaarheid 
• Duurzaam denken en doen vinden we 

normaal, duurzaamheid is beschaving  

• Geluidsoverlast beïnvloedt het leefklimaat 

ongunstig; de openbare ruimte moet stil 

blijven 

• Inwoners in vroeg stadium betrekken bij 

plannen wonen, ruimtelijke ordening en 

leefbaarheid 

• Bij nieuwbouwplannen prioriteit voor 

zelfstandig wonen van mensen met een 

beperking  

• Herinrichten villa’s met behoud van 

uitstraling mogelijk maken voor meerdere 

één- en tweepersoonshuishoudens; 

bestaande bestemmingsplannen zijn 

leidend  

• Lightrail verbindingen op bestaand spoor 

(o.m. naar het strand) met aansluiting op 

het openbaar vervoer in de 

metropoolregio Amsterdam  

• Aanleg Duinpolderweg alleen als nut en 

noodzaak aangetoond 

• Beschermen van cultureel erfgoed 

stimuleert historisch besef en versterkt 

eigen identiteit dorpskernen  

• Bibliotheken verbreden tot 

ontmoetingsruimte, kunst- en cultureel 

centrum, werkplek voor ZZP-ers  

• D66 neemt inwonersinitiatieven serieus 

en wil de overheid laten faciliteren.
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1. Financiën, economie en ondernemerschap 
 

D66 wil prestaties belonen en de welvaart delen. Wij streven naar economische 
zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en het belonen van individuele prestaties. 
Iedereen zou moeten kunnen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces. 
Alleen voor mensen die zich niet kunnen redden dragen we gezamenlijk 
verantwoordelijkheid. 
 

• Gezonde gemeentefinanciën:  D66 staat 

voor een evenwichtige begroting, met een 

adequate reserve om tegenvallers op te 

vangen. Risicobeheersing staat hoog in 

het vaandel. Zowel hoge reserves  als  

tekorten moeten vermeden worden. Te 

hoge reserves kunnen leiden tot 

speculatie en te korten tot verdwijnen van 

voorzieningen. 

• De inwoners van Bloemendaal moeten 

weten wat er met hun geld gebeurt. D66 

wil dat de opbouw van de 

belastingtarieven & heffingen helder is. 

Ook de wijze waarop prioriteiten tot stand 

komen en keuzes worden gemaakt voor 

de besteding van geld moet transparant 

zijn. Bijvoorbeeld, als burgers door 

afvalscheiding kosten voor de gemeente 

weten terug te dringen, moeten zij dit 

merken aan een lagere 

afvalstoffenheffing.  

• Een scherpzinnig functionerende 

gemeentelijke rekenkamer, onafhankelijk 

van het gemeentebestuur, vindt D66 

belangrijk. 

• Het gemeentebestuur moet toegankelijk 

communiceren over bestedingen, 

prioriteiten en uiteindelijke keuzes, bij 

voorkeur in een goed leesbare, jaarlijkse 

publicatie, die alle huishoudens bereikt. 

D66 stelt daarom voor om bij de 

Voorjaarsnota en de begroting een 

pagina in Het Weekblad te reserveren om 

in begrijpelijke taal uit te leggen, waaraan 

het geld van de inwoners wordt besteed.  

• D66 streeft naar gelijkblijvende 

woonlasten voor de inwoners in de 

komende jaren. Bij stijgende uitgaven 

wordt compensatie gezocht aan de 

uitgavenkant en worden niet reflexmatig 

de belastingen verhoogd.  

• D66 wil dat in de planvorming- en 

inkoopprocessen van de gemeente de 

kosten over de gehele levensduur  van 

een product, gebouw of installatie de 

doorslag geven; dus niet alleen maar de 

aanschafkosten. Aldus zal de gemeente 

kiezen voor oplossingen die op de lange 

termijn het meest economisch en 

duurzaam zijn. 

• Door zogenaamd “functioneel 

aanbesteden” – dus niet alleen kiezen 

voor de laagste prijs – schept  de 

gemeente ook de ruimte om de 

innovatiekracht van het lokale midden- en 

kleinbedrijf en van (coöperaties van) ZZP-

ers aan te spreken.  

• D66 wil een actieve aanpak door de 

gemeente van regeldruk, één loket voor 

bedrijven en controle achteraf in plaats 

van microregulering vooraf. De gemeente 

wijst een “regeltjeswaakhond” aan die de 

mogelijkheden om regeldruk te beperken 

in kaart brengt en die nieuwe regelgeving 

toetst op onnodig werk voor de inwoners 

en bedrijven onder het motto: een regel 

erbij, twee regels eraf. Detaillisten, zoals 

winkeliers en  horecaondernemers, 

vormen een belangrijke factor in de 

leefbaarheid van de verschillende 

dorpskernen; daarom verdienen 

winkeliersverenigingen  daadwerkelijke 

steun, o.m. in de vorm van een vast 

aanspreekbare persoon bij de gemeente 

en het  beschikbaar stellen van 

vergaderruimte. 

• D66 wil een actief beleid voeren t.a.v. 

ondernemers: het ondernemersloket 

functioneert goed,  maar D66 wil dat de 

gemeente ook de ZZP-ers faciliteert, 

bijvoorbeeld met flexplekken in het 

gemeentehuis. 
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2. Milieu en duurzaamheid 
 

D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving. Dat is meer dan streven naar 
een goed milieu: duurzaamheid vereist een voortdurende balans tussen “people, planet en 
profit”. Wij treden de wereld met respect tegemoet. Dat geldt zowel voor de mensen als 
voor de natuur om ons heen. Het sluiten van kringlopen en het bevorderen van hergebruik 
van grondstoffen zijn hiervoor essentieel. Daarnaast wil D66 inhoud geven aan het 
Europese beleid in zake duurzaamheid en er aan bijdragen dat ook in de gemeente 
Bloemendaal in 2020 tenminste 20% van de gebruikte energie duurzaam wordt opgewekt. 

 
1. Duurzaamheid blijft uitgangspunt. De 

gemeente ontving in juli 2013 de zilveren 

ECO XXI onderscheiding voor 

duurzaamheid. Voor 2015 wil D66 dat de 

gemeente zich kwalificeert voor de 

gouden award. 

2. De eenvoudigste manier om het milieu te 

sparen is zo weinig mogelijk grondstoffen 

en energie gebruiken. De gemeente heeft 

hierin een coördinerende- en voorbeeld-

functie. Zo wordt het vernieuwde 

gemeentehuis veel duurzamer door een 

forse energiebesparing, minder 

onderhoud in de komende decennia en 

minder woon-werkverkeer door ruimere 

mogelijkheden voor telewerken.   

3. Voor (on)roerende zaken  van de 

gemeente moeten duurzaamheid en 

energiebesparing vanzelfsprekend zijn: 

isolatie, warmte-koude opslag, 

zonnecellen of een groen dak, LED 

straatverlichting,  verbetering van  de 

waterhuishouding, wagenpark op groen 

gas of elektriciteit. Ook als openbare 

gebouwen geen eigendom zijn van de 

gemeente (buurthuizen, scholen, 

gymnastiekzalen, sportcomplexen) moet 

de gemeente duurzaamheid stimuleren 

door afspraken te maken over het delen 

van kosten en opbrengsten. Afspraken 

over de wisselwerking van enerzijds een 

extra investering door de gemeente 

vanwege een duurdere aanleg en 

anderzijds de daaruit resulterende lagere 

energielasten voor de scholen en 

verenigingen. 

4. Over duurzaamheid, energiebesparing en 

decentrale energieopwekking worden met 

de woningcorporaties en 

projectontwikkelaars duidelijke 

prestatieafspraken gemaakt. Tegelijk 

worden de hiervoor noodzakelijke 

vergunningsprocessen versoepeld. 

5. D66 vertrouwt op de eigen kracht van 

mensen. Bewoners worden optimaal 

geïnformeerd over mogelijkheden om bij 

verbouwing milieu- en energiewinst te 

behalen. Initiatieven, zoals Zonatlas, 

waarbij het de burger gemakkelijk wordt 

gemaakt de duurzaamheid van de eigen 

woonsituatie in beeld te krijgen, verdienen 

navolging. 

6. De milieustraat in Bloemendaal 

functioneert goed en wordt alom 

gewaardeerd. Verdere samenwerking met 

naburige gemeenten kan de kosten van 

het scheiden en ophalen van afval 

verlagen en de service aan de burger 

verbeteren. 

7. In Bloemendaal geldt niet alleen dat de 

vervuiler betaalt, maar ook dat goed 

gedrag van burgers en bedrijven wordt 

beloond. Gerealiseerde lagere kosten 

voor reiniging en rioolrecht blijven 

zichtbaar in een aparte afvalheffing.  
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8. Groen, plastic en papier worden huis aan 

huis opgehaald en het  scheiden van 

afval door huishoudens gebeurt nu voor 

62% bij de bron. De landelijke doelstelling 

is 65% in 2015. Dit is voor de gemeente 

Bloemendaal goed haalbaar. Omdat de 

omstandigheden voor scheiding aan de 

bron hier veel beter zijn dan in een 

dichtbevolkte stad, is het onze 

doelstelling om in 2015 75% te bereiken. 

D66 wil het scheiden van afval ook voor 

bedrijven, scholen  en verenigingen 

lonend maken. 

9. D66 stimuleert nieuwe ontwikkelingen: 

vernieuwingen als water doorlatende 

tegels,  wrijvingswarmte in wegen en 

micro warmtekrachtkoppeling worden 

nauwlettend gevolgd, kritisch beoordeeld 

en waar mogelijk toegepast. 

10. Op school en/of de naschoolse opvang 

dienen natuur- en milieueducatie tot het 

vaste programma te horen. 
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3. Zorg en welzijn 
 

In de komende periode worden belangrijke zorgtaken overgeheveld naar de gemeente. De 
indicatiestelling voor verzorgings- en verpleeghuizen verandert. De AWBZ wordt 
toegespitst op de onverzekerbare zorg en veel van de oude AWBZ-zorg gaat vallen onder de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarvoor de gemeente al verantwoordelijk is.  
Met ingang van 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de langdurige zorg van 
gehandicapten en ouderen buiten de tehuizen en instellingen, dus voor alle extramurale 
zorg.  Het meer medisch gerichte deel van de zorg lijkt te gaan vallen onder de 
Zorgverzekeringswet (Zvw).  
 
Het landelijk beleid is erop gericht zorgbehoeftige mensen zoveel mogelijk zelfstandig te 
laten wonen. Wonen en service komen voor eigen rekening: gelijk voor alle burgers jong en 
oud. De gemeente moet sturend zijn in de omslag naar meer maatwerk, meer zorg in de 
buurt, meer samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders, maar moet ook zorgen 
voor  de financiële houdbaarheid van de zorgvoorzieningen. Uitgangspunt daarbij is dat de 
gemeente zich beperkt tot het organiseren van de zorg.  De zorg zelf wordt ingekocht bij de 
reguliere (regionale) marktpartijen. 

  
• D66 wil voor de inwoners van onze 

gemeente  de best mogelijke zorg gaan 

organiseren  met continue aandacht voor 

kwaliteit en kwaliteitsverbetering. 

Regionale samenwerking is hiervoor 

cruciaal. 

• D66 wil experimenteren met nieuwe 

vormen van zorgfinanciering, waarbij de 

gezondheid en de zelfredzaamheid van 

de inwoners de basis vormen voor de 

beloning van samenwerkende 

zorgverleners in de regio. Gerichte 

aandacht voor preventie is hiervoor 

noodzakelijk en verdient beloning. 

• D66 is sterk voorstander van de komende 

decentralisatie van zorg en welzijn.  Door 

het organiseren van zorg op het niveau 

van dorpen, wijken en buurten wordt het 

gemakkelijker om snel te signaleren  wat 

mensen nodig hebben om zelfstandig te 

kunnen blijven wonen, en om de daarvoor 

benodigde zorg te coördineren. 

• D66 vindt het een goede zaak dat 

ouderen zo lang mogelijk in hun eigen, 

vertrouwde woonomgeving kunnen 

blijven. Daarnaast vindt D66 het voor de 

inbedding in de samenleving van 

wezenlijk belang, dat deze groep van de 

bevolking waar mogelijk een zelfstandige 

plaats binnen de samenleving wordt 

geboden. Dit betekent niet dat D66 

afbouw of sluiting van zorgcentra op 

voorhand zou ondersteunen. Het is zaak 

om eerst de alternatieven (kleinschalige 

woon-zorgcombinaties) te laten 

functioneren alvorens bestaande 

intramurale zorg te ontmantelen. 

• In de nieuwe situatie zijn wijk-

verpleegkundigen het best gepositioneerd  

voor de coördinatie en de supervisie van 

langdurige zorg. In de visie van D66 

wordt de wijkverpleegkundige de 

meewerkende regisseur van zelfsturende 

zorgteams in de wijk.  

• Bij voorkeur wordt de (gemeentelijke) 

wijkverpleegkundige ingebed in 

huisartsenverbanden met praktijk-

ondersteuners voor specifieke keten- en 

ouderenzorg. In deze verbanden is alle 

kennis aanwezig die nodig is voor de 

individuele indicatiestelling.  

• In de zelfsturende zorgteams werken 

verzorgenden samen met de eerstelijns 

zorg (huisarts, psycholoog, 

fysiotherapeut) en met de welzijns- en 

vrijwilligersorganisaties in de wijk. Zo 

vindt integratie plaats in de hele medische 

zorgketen van eerstelijns huisarts tot en 

met de tertiaire zorg in een Universitair 

Medisch Centrum. Dit gaat op voor zowel 

tijdelijke als chronische verpleeg- en 
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zorgvraag, en voor zowel  lichamelijke als 

geestelijke aandoeningen. 

• Ook het bevorderen en coördineren van 

de zelfredzaamheid met hulp van familie 

en vrienden (mantelzorgers) gaat vanuit 

de lokale zelfsturende teams naar 

verwachting flexibeler. Zo kan 

eenzaamheid snel worden gesignaleerd 

en mogelijk via het Centrum voor Jeugd 

en Gezin of Welzijn Bloemendaal worden 

aangepakt.  

• De wijkverpleegkundige/zorg-coördinator 

heeft van dichtbij oog voor de werkdruk 

en de mogelijkheden van mantelzorgers 

en vrijwilligers. Hij/zij is met het zorgteam 

paraat om  – al dan niet tijdelijk – deze 

werkdruk te verlichten. Zo wordt meer 

zorg optimaal en dichtbij de mensen thuis 

geleverd. Belangrijk voor het welslagen 

van deze decentralisatie is een 

substantiële investering door de 

gemeente in extra wijkverpleegkundigen 

voor de komende jaren.  

• Aard en omvang van de benodigde extra-

murale zorg (die onder de Wmo valt) 

worden in teamverband met de 

wijkverpleegkundige/zorgcoördinator 

vastgesteld. De zorg wordt daarna door 

de gemeente ingekocht. 

• Aanbieders van zorg worden in de eerste 

plaats geselecteerd op kwaliteit; prijs is 

een afgeleid, secundair criterium. Bij de 

vaststelling van kwaliteit is opleidings-

niveau en aandacht voor preventie 

leidend.  Bij aanbesteding dienen altijd 

tenminste twee zorgaanbieders gekozen 

te worden ter voorkoming van een te 

grote afhankelijkheid van één zorg-

leverancier; lokale zorgaanbieders 

verdienen de voorkeur, evenals 

coöperaties van ZZP-ers.  

• Van de zorgaanbieders moet gevraagd 

worden maandelijks een pro forma 

rekening te sturen naar de zorgontvanger. 

Dit bevordert het inzicht in de kosten en 

het vergemakkelijkt de controle op 

geleverde zorg.  Een kopie gaat naar de 

betaler van de rekening, de gemeente. 

• D66 wil dat voor jongeren met een 

verstandelijke of lichamelijke handicap 

passende huisvesting wordt gerealiseerd. 

Ook zij hebben recht op een zo 

zelfstandig mogelijke plaats in onze 

gemeenschap. Bij de ontwikkeling van 

nieuwbouwplannen geeft de gemeente 

hieraan hoge prioriteit.  
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4   Jeugd en onderwijs 
 

D66 geeft hoge prioriteit  aan de ontwikkeling van jonge mensen. Investeren in de jeugd is 
bouwen aan de toekomst. Dáár ligt de brede verantwoordelijkheid van de gemeente als het 
gaat over onderwijs en jeugdbeleid. Naast de schoolbesturen is de gemeente mede 
verantwoordelijk over de hele lijn, misschien wel het meest voor de jongste groepen. 
Behalve voor het primaire taal- en rekenonderwijs, steunt D66 gerichte aandacht op school 
voor techniek, muziek, milieu- en natuureducatie en lichamelijke opvoeding.  
 

• Nu de jeugdzorg in 2015 wordt 

gedecentraliseerd van de provincie naar 

de gemeente, vraagt dit onderwerp om 

speciale aandacht. D66 is voorstander 

van de decentralisatie en stelt bij de 

uitvoering nadrukkelijk het kind centraal. 

Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het 

helaas niet. Preventie en professionele 

hulp moeten zo dicht mogelijk bij het kind 

worden georganiseerd en de gemeente is 

bij uitstek geschikt om een goede 

samenwerking tussen ouders, scholen en 

jeugdzorg te stimuleren. De leerkrachten 

hebben hierbij letterlijk en figuurlijk een 

vooraanstaande rol: de jeugdzorg moet 

dan ook dicht bij de scholen, liefst in de 

scholen werken. 

• D66 wil samenwerking stimuleren tussen 

peuterspeelzalen, basisscholen en (voor- 

en naschoolse) kinderopvang met als 

doel te komen tot een alles-in-één-school 

voor kinderen van 0-12 jaar onder één 

leiding en op één locatie. Het signaleren 

en aanpakken van achterstanden wordt 

dan gemakkelijker. Een sluitende 

samenwerking tussen gemeente en 

scholen is nodig. 

• D66 komt op voor de toegankelijkheid van 

het Voortgezet Onderwijs in de regio. D66 

wenst een vrije schoolkeuze en is daarom 

geen voorstander van lotingen.  D66 pleit 

voor overleg en afstemming met de 

verantwoordelijke wethouders in de 

buurgemeenten en vindt dat de kwaliteit 

van het onderwijs niet mag lijden onder 

ondoordacht huisvestingsbeleid. 

• Actief en begeleid met muziek bezig zijn 

maakt kinderen intelligenter en 

harmonischer. D66 wil daarom het 

participerend muziekonderwijs in de 

gemeente stimuleren. Behalve door het 

bijscholen van leerkrachten voor 

muziekonderwijs, streeft D66 er naar dat 

– naast een vakleerkracht gymnastiek – 

een vakleerkracht muziek op de 

basisscholen  wordt aangesteld.   

D66 wil hiervoor de gemeentelijke 

muziekschool inzetten. 

• Waar mogelijk bevordert de gemeente het 

gebruik van schoolgebouwen buiten 

schooltijden. Bijvoorbeeld voor sport, 

muziek en andere kunstuitingen  en 

buitenschoolse opvang. Ook van andere 

organisaties die subsidie krijgen voor 

kunst, cultuur en sport verwachten we 

structurele inzet op het gebied van 

educatie, bijv. met betrekking tot gedrag 

op en langs het speelveld. Respect is een 

groot goed en is aangeleerd, niet 

aangeboren. 

 

• Ook op het gebied van jeugdzorg dienen 

kwaliteit en kwaliteitsverbetering voorop 

te staan. D66 wil dat Bloemendaal op het 

gebied van de jeugdzorg  samenwerkt 

met dezelfde gemeenten uit de regio 

waarin ook de scholen regionaal 

samenwerken. 

• D66 wil gerichte aandacht voor jongeren-

zorg, onder meer door ondersteuning bij 

psychische problemen of alcohol- en 

drugmisbruik. 
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• Ook sportverenigingen moeten worden 

gemobiliseerd om een (preventieve) rol te 

spelen in de jeugdzorg: 90% van de jeugd 

bezoekt één of meer sportcentra. De 

jeugdzorgorganisatie onderhoudt regulier 

contact over de invulling van de rol. 

• De categorale bijzondere bijstand voor 

gezinnen met kinderen, een aanvullende 

zorgverzekering en een gemeentelijke 

regeling  voor culturele, maatschappelijke 

en sportieve voorzieningen, moeten 

behouden blijven.  
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5     Wonen, ruimtelijke ordening en leefbaarheid 
#

D66 wil dat beleidsterreinen voor wonen, ruimtelijke ordening en leefbaarheid in goede 
samenhang worden ontwikkeld. Dezelfde samenhang ligt ten grondslag aan de 
structuurvisie van de gemeente uit 2011. Deze is leidend, met leefbaarheid en 
duurzaamheid als speerpunten. Verdere verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van 
Bloemendaal is vanzelfsprekend: Bloemendaal is de tuin van Kennemerland zijn en wil dat 
blijven!  
 

De vergrijzing is in de gemeente Bloemendaal 

verder voortgeschreden dan in de rest van 

Nederland.  Het aantal zelfstandig wonende 

ouderen in de gemeente neemt toe. Ten gunste 

van de leefbaarheid moet dan ook gezocht 

worden naar vernieuwing en naar nieuwe 

combinaties van wonen en zorg. Daarbij dient er 

zuinig te worden omgegaan met de beperkte 

mogelijkheden die bestemmingsplannen  in de 

gemeente bieden voor nieuwbouw en 

planontwikkeling. Herbestemming van 

bestaande gebouwen heeft altijd de voorkeur en 

het bewaken van de kernvoorraad sociale 

woningen is noodzakelijk. De verscheidenheid  

en (ruimtelijke) karakteristieken van onze 

dorpskernen moeten worden gekoesterd. 

  

• Voor D66 staat de burger centraal. De 

inwoners van Bloemendaal zullen dan ook in 

een vroeg stadium betrokken worden bij  alle 

plannen die kunnen leiden tot veranderingen 

in hun leefomgeving, in elk geval ruim voordat 

besluitvorming plaats vindt. 

• Bewonersinitiatieven ter verbetering van de 

leefbaarheid moeten beter worden 

ondersteund. In de verschillende dorpskernen 

wordt bijvoorbeeld gerichte aandacht 

gegeven aan de ontwikkeling van het aanbod 

van winkels en terrassen en  er wordt soepel 

omgegaan met verzoeken tot gebruik van 

gemeentegrond door inwoners.  

• Het moet mogelijk worden grote villa’s die 

zich daarvoor lenen opnieuw in te richten 

voor bewoning door meerdere één- en 

tweepersoons huishoudens. Parkeren moet 

op eigen terrein worden opgelost. 

Vanzelfsprekend is  de bedoeling van  

bestaande bestemmingsplannen bindend.  

• D66 vertrouwt op de eigen 

verantwoordelijkheid van mensen. In 

Bloemendaal wordt dan ook ruim baan 

gegeven aan (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap en verder uitsluitend 

vraag-gestuurd gebouwd op basis van 

demografische ontwikkelingen, tendensen in 

de vraag en ontwikkeling van de 

werkgelegenheid. 

• D66 wil dat woningcorporaties onder het 

toezicht van de gemeente komen. D66 wil dat 

de corporaties zich beperken tot het bouwen 

en beheren van betaalbare sociale woningen 

en van levensloopbestendige woningen, die 

geschikt zijn voor zelfstandig wonende 

ouderen, ook in de sociale (gesubsidieerde) 

categorie. Daarom willen we vasthouden aan 

de bestaande regel: in principe een derde van 

de nieuwbouw is sociale woningbouw. 

• D66 wil zorgvuldig omgaan met de woningen 

in de sociale sector. Deze woningen (van 

voldoende verschillende types) moeten 

zoveel mogelijk beschikbaar blijven voor de 

doelgroep. D66 wil daarom dat de gemeente 

de woningbouwcorporaties aanspoort scheef 

wonen aan te pakken.  

• Sociale woningen zijn vaak het minst 

duurzaam. D66 wil met de lokale 

woningbouwcorporaties afspraken maken 

over het versneld isoleren van woningen. 

Daarbij moeten woningcorporaties zoveel 

mogelijk in staat gesteld worden de gedane 

investeringen terug te verdienen. 
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• Als er al nieuw gebouwd wordt, is D66 er voor 

dat zo te doen dat doorstromers en senioren 

worden bediend. Aldus ontstaat ruimte voor 

starters. Vooral de bouwlocaties rondom de 

knooppunten van het openbaar vervoer, zoals 

het terrein van het voormalige 

Marinehospitaal,  lijken daarvoor geschikt en 

dienen optimaal te worden benut. 

• Bij compacte bouw (appartementen) moet er 

aandacht zijn voor verbeterde leefbaarheid 

door eigen grote buitenruimte (balkon/terras) 

en voor levensloopbestendige bouw. 

• De toegankelijkheid van winkelgebieden en 

openbaar vervoer, in het bijzonder voor 

ouderen, wordt door de gemeentelijke 

overheid bewaakt ten dienste van een goede 

leefbaarheid. 
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6     Veiligheid en handhaving 
 

De veiligheid en het handhavingsbeleid in Bloemendaal zijn georganiseerd in de 
Veiligheidsregio Kennemerland-Zuid, van waaruit de politie wordt aangestuurd. Daarnaast 
beschikt de gemeente over een aantal buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) met 
als taak het verbeteren van de lokale leefbaarheid.  D66 wil een handhavings- en 
beheersplan, waarin de prioriteiten worden geregeld. 
 

• De oprichting van een Nationale Politie 

mag niet betekenen dat er minder 

aandacht is voor specifieke lokale 

veiligheidszaken, zoals inbraak. De 

bereikbaarheid en verbondenheid van 

een wijkagent met de wijk heeft 

preventieve kracht. Daarom wil D66 dat 

de gemeenteraad een proactieve rol 

speelt in het vaststellen van lokale 

prioriteiten die ingebracht worden bij de 

Veiligheidsregio. 

• Omdat veiligheid - meer nog dan 

opsporing en bestraffing - vraagt om 

preventie en re-integratie, wil D66 

samenwerking stimuleren van 

gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en 

welzijnsinstellingen en initiatieven, zoals 

veiligheidshuizen. 

• Bijzondere opsporingsambtenaren 

(BOA’s) kunnen een belangrijke rol 

spelen in vooral de preventieve 

veiligheidsaanpak van de gemeente. Hun 

inzetbaarheid dient daartoe regelmatig te 

worden getoetst aan de wijzigende 

prioriteiten van het handhavingsbeleid.  

• De gemeente heeft een grote 

verantwoordelijkheid bij het opsporen van 

fraude met gemeentelijke uitkeringen. 

Daarbij is actieve opsporing gewenst, 

maar deze dient wel binnen de 

vastgestelde privacykaders te blijven.  

• Geluidsoverlast beïnvloedt het leefklimaat 

ongunstig. D66 wil op dit punt dan ook 

meer sturing en aandacht voor 

handhaving.  
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7     Openbare ruimte en groen 
 

Bloemendaal is een bijzonder groene woon- en leefomgeving en dat moet zo blijven. De 
continuïteit van de natuurgebieden in de kust- en duinzone moet behouden blijven, evenals 
de cultuurhistorische en natuurlijke waarde van de landgoederen en de open strandvlaktes. 
De  dorpskernen moeten hun authentieke en eigen karakter behouden en we willen dit 
waar nodig en mogelijk versterken. D66 waardeert  de inzet van landgoedeigenaren en 
natuurbeheerders  om het prachtige groen in de gemeente  te koesteren. 
  

• Het waterbeheer is een van de 

belangrijkste elementen in de openbare 

ruimte. D66 wil dan ook een hoge 

prioriteit geven aan de 

grondwaterproblematiek. Hiervoor is een 

goede samenwerking met het waterschap 

noodzakelijk; ook eenvoudige 

maatregelen als het meer toepassen van 

waterdoorlatende tegels en ontkoppelen 

van regenwaterafvoer van 

rioolwaterafvoer zijn zinvol. 

• D66 waardeert rust in de openbare 

ruimte. Geluidsoverlast bestrijden moet 

meer prioriteit krijgen; vergunningen voor 

lawaaierige evenementen dienen slechts 

spaarzaam te worden verleend, tenzij het 

lawaai geen overlast bezorgt, zoals in de 

strandzone. 

• D66 staat voor een harmonische en 

duurzame samenleving. Extra aandacht is 

dan ook nodig voor een goede balans 

tussen natuurbeleving (recreatie) en 

natuurontwikkeling, zodat de inwoners 

mooie natuur ook daadwerkelijk kunnen 

(blijven) beleven. 

• Natuurgebieden moeten toegankelijk 

blijven. De renovatie van bosparken dient 

te worden voortgezet en het onderhoud 

verdient permanente aandacht. 

Looproutes in bosparken moeten 

weersbestendig (schelpenpad) worden. 

• D66 wil dat mensen weer meer betrokken 

worden bij de openbare ruimte. De 

gemeente initieert daartoe experimenten 

met bewonersbeheer van het openbaar 

groen, van plantsoenen en bosparken.  

• D66 staat voor onderhoudsarm 

(bloemrijk) groen en wil dat de gemeente 

vooruitlopend op de aangekondigde 

landelijke regeling actief  overstapt op 

niet- chemische onkruidbestrijding, 

behalve voor straten en speeltuinen ook 

reeds voor parken, sport- en 

recreatieterreinen. 

• Het bomenplan van de gemeente moet 

versneld in uitvoering worden genomen. 

D66 wil een lijst van monumentale bomen 

in de gemeente, zodat het waardevol 

groen behouden kan blijven. 

• Bij het vergroten van wateroppervlakte in 

de gemeente worden zoveel mogelijk 

natuurvriendelijke oevers aangelegd. 

• Ter beperking van gevaar en overlast 

moet de gemeente nog nadrukkelijker de 

verschillende terreinbeheerders wijzen op 

hun gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor een evenwichtig faunabeheer 

(damherten). 
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8     Verkeer en Vervoer 
 

Een groot deel van de inwoners van Bloemendaal werkt elders in de metropoolregio: 
Haarlem, Amsterdam, Haarlemmermeer (Schiphol). Mede daarom moeten de 
aanvoerroutes naar de knooppunten van het OV (stations) goed afgestemd zijn op het 
woon-werkverkeer. Daarnaast neemt het recreatieve verkeer door de gemeente toe, met 
name vanuit de Haarlemmermeer. Bijzondere aandacht is nodig voor de Oost-West 
verkeersstromen in en door onze gemeente. De problematiek moet regionaal worden 
opgelost in het bestaande samenwerkingsverband. Veiligheid en bereikbaarheid moeten te 
allen tijde zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.  
 

• De voorzieningen voor het openbaar 

vervoer mogen niet inboeten aan 

kwaliteit. D66 wil zich met de provincie en 

de omliggende gemeenten inzetten voor 

behoud en verbetering van die 

voorzieningen.  Vervoer op maat - zoals 

een buurtbus naar zorgvoorzieningen - 

verbetert de leefbaarheid, evenals de 

aansluiting van bussen op de 

treinverbindingen.  

• Een lightrail verbinding – sneller dan een 

tram, goedkoper dan een trein – vanuit de 

regio naar het strand zou zo’n verbetering 

kunnen zijn. Dit kan op het bestaande 

spoor Haarlem-Zandvoort. Het opnieuw 

openstellen van het station 

Bennebroek/Vogelenzang is ook zo’n 

verbetering. D66 wil ook dat de 

treinverbinding Haarlem-Bloemendaal-

Santpoort-Driehuis-Beverwijk op het 

bestaand spoor wordt omgezet naar een 

lightrail. Bij voorkeur worden deze 

“tangenten” op het knooppunt Station 

Haarlem via een vertramde “zuid-tangent” 

op het metronet van Amsterdam 

aangesloten. (Vergelijkbaar met 

bijvoorbeeld het Randstad Rail Netwerk in 

Zuid-Holland). 

• Vooruitlopend hierop is het wenselijk in 

de spits de frequentie van de 

treinverbindingen van en naar 

Bloemendaal en Santpoort-Zuid en naar 

Overveen naar 4x per uur  op te voeren. 

Een goede toegankelijkheid  van de 

stations moet vanzelfsprekend zijn en 

D66 wil de parkeermogelijkheden in de 

buurt van deze knooppunten uitbreiden 

(ook voor fietsen!).  

• D66 steunt Haarlem bij het streven naar 

een extra oost-westverbinding via de 

Mariatunnel. 

• Nut en noodzaak van de aanleg van de 

Duinpolderweg (de geplande 

verbindingsweg tussen de N205 en N206) 

is nog niet aangetoond. Nieuw onderzoek 

(nieuwe Milieu Effect Rapportage) is 

nodig en van D66 moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan: minder 

(Noord-Zuid) verkeer door de gemeente 

(in het bijzonder door Bennebroek en 

Vogelenzang), geen tracé door het bos 

pal langs de woningen van Bennebroek 

en ook niet door de binnenduinrand van 

Vogelenzang. Als nut en noodzaak zijn 

aangetoond, lijkt een tracé met maximaal 

2 stroken ten zuiden van Tiltenberg en 

Nieuweweg (gemeente Hillegom) een 

passende keuze.  

• ‘Groene’ deel-auto’s verdienen (gratis 

parkeer)ruimte, evenals volledig 

elektrische auto’s. 

• In het lokale verkeer is de fiets een 

belangrijk, gezond en duurzaam 

vervoermiddel. De veiligheid van fietsers 

en voetgangers en het comfort van het 

vervoer per fiets worden bevorderd door 

het van gemeentewege inrichten van 

hoofdfietsroutes, fietscorridors, 

gemarkeerde fietsstroken waar fietsers 

tegen het gemotoriseerde 

eenrichtingsverkeer in mogen rijden, en 

meer fietsenstallingen. D66 geeft prioriteit 

aan het oplossen van knelpunten in de 

fietsroutes naar stations en scholen.  
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9     Burger en bestuur 
 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. De gemeentelijke overheid dient doelmatig, 
transparant en integer te zijn, maar moet ook de vaak prima ideeën van de burger serieus 
nemen. Daarom moeten de inwoners zo vroeg mogelijk – ruim voor de besluitvorming – 
betrokken worden bij de beleidsvorming en dient de afstand tussen burger en 
gemeentebestuur klein te blijven. D66 wil behalve inwonersparticipatie bij 
overheidsplannen ook overheidsparticipatie bij inwonersinitiatieven.  
 

• Intensievere samenwerking met de 

buurgemeenten is een goed middel om 

de kwaliteit van de dienstverlening van de 

gemeente te verhogen en tegelijk de 

kosten te verlagen. D66 wil daarom de 

samenwerking met de buurgemeenten 

intensiveren. D66 acht de bestuurskracht 

van Bloemendaal voldoende en wil de 

afstand tussen burger en bestuur klein 

houden. D66 ziet daarom vooralsnog 

geen argumenten voor een herindeling of 

een fusie met één of meer 

buurgemeenten. 

• 

Een goede toegankelijkheid (ook via 

internet) van de gemeentelijke overheid 

en een heldere communicatie door 

diezelfde overheid blijven daarvoor 

noodzakelijk. 

• Binnen de gemeente Bloemendaal 

hechten de burgers aan de eigen 

identiteit van hun dorpskernen. Bij de 

dienstverlening aan de burgers dient 

hiermee zoveel mogelijk rekening  te 

worden gehouden, bijvoorbeeld door 

lokale loketten in stand te houden. 
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10     Kunst en Cultuur  
 

Bloemendaal is rijk aan kunst en cultuur. Het palet varieert van de aanwezigheid van de 
muziekschool en een groot aantal monumenten tot de vele activiteiten, ook specifiek voor 
ouderen en kinderen, die in Bloemendaal worden georganiseerd door lokale kunstenaars, 
muziek- en toneelgezelschappen en andere organisaties.  
 

D66 vindt het permanente educatieve effect van kunst en cultuur onverminderd belangrijk. 
De gemeente moet de culturele traditie blijvend ondersteunen en nieuwe ontwikkelingen, 
zoals cultuur- en muziekeducatie op scholen, stimuleren. 
 

Het erfgoed in de gemeente vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 
vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef behoudt. De gemeentelijke 
overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed te blijven 
beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Een helder selectiebeleid 
met oog voor zowel behoud als verbetering is hiervoor onmisbaar. 
 

• Bibliotheken staan onder druk door de 

afnemende belangstelling voor de uitleen 

van boeken en de opkomst van het E-

book. D66 meent dat de bibliotheek mee 

moet groeien met de veranderende 

behoefte van de burger en nog meer 

klantgericht moet worden. Dat kan door 

“de boeken-naar-de-burger te brengen” of 

door zich te verbreden tot 

ontmoetingsruimte, kunst- en cultureel 

centrum en werkplek voor ZZP-ers. 

• D66 wil dat de gemeente in het nieuwe 

gemeentehuis breed inzetbare en 

toegankelijke expositieruimte biedt, zoals 

in de “oude” gemeentehuizen gebeurde. 

• Monumenten vallen onder cultuur; 

gemeentelijke monumenten zijn dan ook 

opgenomen in de betreffende 

bestemmingsplannen. Andere 

beeldbepalende objecten – panden, 

bomen of bepaalde dorpsgezichten die 

Bloemendaal zijn karakteristieke 

uitstraling geven – hebben die 

bescherming (nog) niet. D66 wil deze 

potentiële objecten in kaart brengen en 

de bescherming ervan organiseren, 

minimaal door bij wijziging, verbouw of 

sloop de plannen advies-plichtig te 

maken. 
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11     Sport, Evenementen en Recreatie 
 

Sport is van groot belang voor de jeugd. D66 staat voor verbreding van de sport in het 
(voor- en naschoolse) onderwijs. Meer sport op school! Niet alleen om gezondheidsredenen 
(tegengaan van overgewicht), maar ook omdat sport de uitval van leerlingen in het 
onderwijs beperkt. Sport bevordert de motoriek en de sociale vaardigheden van de jeugd. 
Sporten is samenwerken, de leiding nemen of juist leiding accepteren, uitdagingen aangaan 
en prestaties leveren, prestaties van anderen waarderen en elkaar iets gunnen. 
Voor sportmanifestaties is Bloemendaal een publiekstrekker met uitstraling op winkels en 
horeca. Voor andere evenementen en manifestaties geldt dat in veel mindere mate. 
 

• D66 stimuleert nauwe samenwerking van 

sportverenigingen met scholen. 

• D66 pleit er voor sportactiviteiten zoveel 

mogelijk parallel te laten lopen aan de 

lengte van de schoolperiode. Dit leidt tot 

een betere aansluiting bij de 

buitenschoolse opvang, meer 

mogelijkheden tot sportieve activiteiten, 

efficiënter gebruik van 

sportaccommodaties, betere 

ouderparticipatie en lagere kosten door 

minder gebruik van kunstverlichting. Om 

deze verlenging van het sportseizoen 

mogelijk te maken is de aanleg van 

(groen) kunstgras noodzakelijk. 

• Iedere kinderrijke buurt hoort volgens D66 

een mogelijkheid te hebben voor 

“natuurlijk spelen”, bijvoorbeeld een 

speel- of trapveldje voor de 

leeftijdscategorieën van 4 tot 16 jaar. Ook 

schoolpleinen kunnen (na schooltijd) deze 

functie vervullen. 

• In de sportieve gemeente Bloemendaal 

behoren de sportsubsidies tot de laagste 

van Nederland. Het is goed dat 

sportverenigingen hun eigen broek 

ophouden, maar met betrekking tot de 

jeugdsport is dit beleid te ver 

doorgeschoten. D66 wil daarom het 

budget voor jeugdsport in de komende 

periode substantieel vergroten, zodat de 

contributie voor de Bloemendaalse jeugd 

omlaag kan. 

• De ligging van de clubs in Bloemendaal 

stelt grenzen aan de groei van deze 

verenigingen. Uitbreiding binnen de eigen 

gemeente is daarom niet wenselijk. 

Wachtlijstproblemen zoals bij de 

plaatselijke hockeyclubs moeten 

regionaal worden opgelost. Zo zou 

onderzocht kunnen worden of 

aanpalende sportfaciliteiten (bijv. in 

Haarlem-Noord en Heemstede) benut 

kunnen worden door Bloemendaalse 

sportverenigingen. De gemeente helpt de 

lokale sportverenigingen hierbij. 

• De goede reputatie van Bloemendaal aan 

zee moet worden gewaarborgd door een 

goede samenwerking met de lokale 

ondernemers. Kattendel moet behouden 

blijven. 

• Caprera is een uniek openluchttheater dat 

met haar populaire programma steeds 

meer bezoekers trekt. Het theater grenst 

aan het beschermd dorpsgezicht “Duin en 

Daal”. Dat brengt beperkingen met zich 

mee, maar biedt ook mogelijkheden om 

aan te sluiten bij een bijzondere sfeer.  

Gezien de rustgevende uitstraling van de 

natuur in dit binnenduinlandschap en het 

primaat van woonfunctie ligt de 

programmering van luidruchtige 

evenementen niet voor de hand. 

Nadrukkelijk moet gewaakt worden voor 

parkeer- en geluidsoverlast voor 

Bloemendalers. Een goed leefklimaat is 

belangrijk voor D66. 
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Nawoord 
 

 “De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel 
grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 13 november; stemmen op 
D66.” 
 
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook! 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich 

af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 

gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 

   
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb 

ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor 

mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen 
meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én - vinden 

wij - ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de 

mens centraal staat. 
   

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas 

van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen 

jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat 
geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en 

niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 

zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? 
De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in 

uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66. 

   

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet 

alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 

gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het 
onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet 

zeker dat de kracht van mensen onderling de 

belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen 
op die kracht van mensen, individueel en samen. 

   

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 

duidelijk over wat we willen, we denken in mensen en niet 
in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en 

houden altijd het oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch 

maar weten ook dat we hard moeten werken om onze 
idealen te verwezenlijken. 

   

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste 
gemeente van Nederland woont? Of gaat u er, samen 

met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen 

oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker hier in 

Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en 
Vogelenzang. 

Wacht niet af. Stem op 13 november. Beter nog; stem 

D66! 
 

Alexander Pechtold 
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Colofon 
 

De programmacommissie van D66 Bloemendaal: 

John Wolbers (voorzitter) 

Ingeborg Drontmann 

Maurits van Tol 

Jerker Westphal 

 

Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld door de algemene ledenvergadering van D66 

Bloemendaal op 20 november 2013 in Overveen. 

 

Website bloemendaal.d66.nl 

Twitter @d66bloemendaal 

 

 

 

 

 


