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Voorwoord lijsttrekker 
 

Geachte kiezer, 

 

De komende jaren zijn er veel vragen waar de gemeenteraad 
een antwoord op moet geven. De opvattingen over de 
inrichting van de samenleving veranderen immers snel. Een 
goede harmonie tussen mens en milieu wordt steeds 
belangrijker.  
D66 vindt het daarom noodzakelijk dat wij ons richten op de 
toekomst.  
Een leefbare toekomst. Wij moeten nu durven kiezen voor de 
wereld van morgen.  

 

Dat geldt ook voor onze directe omgeving. Op welke manier gaan wij op lokaal niveau de 
klimaatdoelstellingen realiseren? Wordt het geen tijd voor beter openbaar vervoer in plaats van 
alsmaar meer gemotoriseerd verkeer in onze gemeente? Maar ook andere onderwerpen, zoals 
leefbaarheid in de wijken, sociale woningbouw, betaalbare woningen in het middensegment, goede 
sport- en onderwijsfaciliteiten en ouderenzorg verdienen alle aandacht.  

 

De dorpskernen van onze gemeente – Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en 
Bloemendaal – vragen om een eigentijds, vernieuwend en energiek gemeentebestuur dat het 
aandurft om deze onderwerpen doeltreffend op te pakken. En daarbij te kiezen voor duurzame 
oplossingen. 
Waarbij in de eerste plaats wordt geluisterd naar u als inwoner.  

 

Willen wij resultaten behalen, dan is een goed functionerend bestuur daarvoor een eerste vereiste. 
Om dit te bereiken, is het belangrijk dat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen D66 met een 
goed resultaat uit de bus komt.  

 

Met dit verkiezingsprogramma, en met onze kandidaten uit de dorpskernen, moet dat mogelijk zijn.  

 

Maak een bewuste keuze. Voor een leefbare toekomst. Stem D66! 

 

 

Lex Oude Weernink, lijsttrekker 
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Inleiding 
In dit verkiezingsprogramma vindt u onze ambities en oplossingen voor zaken die spelen in 
Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang. Aan de hand van de 
onderstaande, sociaal-liberale richtingwijzers zal een gekozen D66-vertegenwoordiger in het 
algemeen politieke keuzes maken:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel zaken die wij als partij belangrijk vinden, worden in dit programma niet genoemd, omdat een 
gemeenteraad immers maar drie rollen heeft: het vertegenwoordigen van de inwoners op 
gemeentelijk niveau, het controleren van het beleid van het college van burgemeester en 
wethouders en het bepalen van de (financiële) kaders voor het gemeentelijke beleid. 

Ons programma begint met algemene speerpunten en daarna volgen de speerpunten per dorpskern. 
Vervolgens benoemen wij per thema onze standpunten. 

 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
 

Denk en handel over (gemeente)grenzen heen 
 

Beloon prestatie en deel de welvaart 
 

Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving 
 

Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
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Algemene speerpunten 
De algemene speerpunten in dit programma zijn: 

 

Participatie en DEMOCRATIE 

D66 Bloemendaal staat voor een open bestuurscultuur. Open wat betreft de benaderbaarheid 
van het bestuur en open wat betreft de beschikbaarheid van informatie. Voor het laatste is de 
toekomstige Wet open overheid een belangrijk instrument. In principe is alle informatie digitaal 
beschikbaar voor de inwoners. 

D66 wil dat mensen zich betrokken voelen bij ons democratisch stelsel. We willen verder 
experimenteren met gelote burgerpanels. Hierbij worden de deelnemers geloot uit het 
kiesregister en deelname is vrijwillig. Deze gelote burgerpanels kunnen meedenken en meepraten 
over afgebakende, gemeentebrede vraagstukken.  

Focus op DUURZAAMHEID 

Een duurzame ontwikkeling van Bloemendaal voor onze inwoners staat bij D66 voorop. Dit komt 
tot uitdrukking in duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, duurzame energieopwekking en 
zorgvuldig natuurbeheer in onze gemeente.  

Kwaliteit van de LEEFOMGEVING 

Iedereen wil een veilige en een gezonde leefomgeving.  In een gezonde leefomgeving kan men 
sporten en bewegen en is er rust, groen en een goede kwaliteit van lucht, bodem en water. Deze 
hoge kwaliteit van de leefomgeving wil D66 in de gemeente Bloemendaal behouden en verder 
verbeteren. Aandacht blijft nodig voor zowel gebruik als inrichting van de publieke ruimte. 

Versterking van de ambtelijke capaciteit is dringend nodig, met name op het gebied van 
ruimtelijke ordening en met het oog op de Omgevingswet. Samenwerking met buurgemeenten 
moet worden onderzocht. 
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Speerpunten per dorpskern 
D66 Bloemendaal vindt de volgende punten van belang voor de vijf dorpskernen. 

Aerdenhout 
 Behoud van de prominent aanwezige hoogkwalitatieve en groene woonomgeving 
 Oplossing voor het strandverkeer 
 Blijvende aandacht voor de sociale veiligheid onder meer door burgerinitiatieven te 

ondersteunen 

 
Bennebroek 

 Verbetering van de lokale bereikbaarheid door het aanleggen van een nieuwe verbinding 
met Zwaanshoek (2x1 rijstrook) voor bereikbaarheid voor auto, veiliger fietsroutes en betere 
openbaar vervoerroutes. Daarbij wordt rekening gehouden met de kwaliteit van het 
landschap en de kwaliteit van de leefomgeving.  

 Instandhouding van de functie van sporthal “De Kooi“ 
 Duurzame en groene inrichting van “Park Vogelenzang“ 

 

Bloemendaal 
 Behoud van de prominent aanwezige hoogkwalitatieve en groene woonomgeving 
 Oplossing voor het strandverkeer 
 Behoud van het NS-station Bloemendaal en streven naar aansluiting op het lightrailnetwerk 

in de Metropoolregio Amsterdam 
 Blijvende aandacht voor economisch vitale, op de toekomst gerichte en duurzame winkels en 

horeca 
 

Overveen 
 Oplossing voor het strandverkeer 
 Streven naar aansluiting op het lightrailnetwerk in de Metropoolregio Amsterdam   
 Duurzame en groene inrichting van het “Reinwaterpark“, met woningen voor alle 

inkomensgroepen 
 Instandhouding van de functie van het Tetterode Sportcomplex met aandacht voor de 

bereikbaarheid  
 

Vogelenzang 
 Verbetering van de lokale bereikbaarheid door het aanleggen van nieuwe verbindingen in de 

regio (2x1 rijstrook) voor bereikbaarheid voor auto, veiliger fietsroutes, betere openbaar 
vervoerroutes en bereikbaarheid van de stations. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
kwaliteit van het landschap en de kwaliteit van de leefomgeving.  

 Blijvende ondersteuning van het participatieproject “Vitaal Vogelenzang“ 
 Extra zuidelijke fietsverbinding tussen Vogelenzang en Bennebroek 
 Heroverweging bouwplannen Vogelenzang Noordoost 
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Bestuur en burger 
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun 
leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vereist de mogelijkheid voor 
mensen om te bepalen wie hen bestuurt en over welke publieke belangen de bestuurders gaan. 
Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van groot belang dat 
overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en openbare verantwoording afleggen 
en controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest van een sterke democratische 
rechtsstaat waarbij mensen invloed en inspraak hebben. 

 

D66 wil: 

 verdergaande uitvoering van het nieuwe participatiebeleid, met ruimte voor burgerparticipatie 
en zogenoemde overheidsparticipatie. Hierbij worden de rollen tussen inwoners en overheid 
omgedraaid. Bij overheidsparticipatie nodigen inwoners en bedrijven de overheid uit om deel te 
nemen aan hun activiteiten en acties. Zij blijven zelf trekker, en de gemeente kan als partner 
meedoen, faciliteren of stimuleren, als dat past binnen de gemeentelijke doelstellingen. 
Belangrijk is dat altijd de juiste vorm van participatie gekozen wordt, zodat verwachtingen en 
vereisten voor alle partijen helder zijn. 

 mensen betrekken bij de democratie. In Bloemendaal wil D66 daarom verder experimenteren 
met burgerpanels, waarin gelote inwoners meedenken en -praten over helder afgebakende, 
gemeentebrede vraagstukken, zoals het vormgeven van de energietransitie1. Deelnemers 
worden geloot uit het kiesregister. Deelname aan het burgerpanel is vrijwillig en – afhankelijk 
van het tijdsbeslag – er kan een vergoeding tegenover staan. Hier worden middelen voor 
vrijgemaakt. Belanghebbenden blijven uiteraard hun inspraakrecht behouden. 
De gemeenteraad weegt de meningen van het gelote burgerpanel en belanghebbenden mee bij 
de uiteindelijke besluitvorming. 

                                                           
1 Dit is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind. 

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 nieuw beleid voor burgerparticipatie 
 heldere procedure geheimhouding: transparant waar het kan, geheimhouding alleen waar het 

(wettelijk) moet 
 publiekscentrum in nieuw gemeentehuis met bijbehorende training van medewerkers 
 voldoende aandacht voor burgerinitiatief rotonde Brederodelaan in Bloemendaal en inrichting 

Schoollaan in Bennebroek 
 hoge cijfers van de inwoners voor dienstverlening (Bron: Waar staat je gemeente 2016) 
 uitvoering van diverse burgerpeilingen 
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 een kwaliteitsverbetering van het gemeentebestuur. Door de verschuiving van taken van het Rijk 
naar de gemeenten worden de eisen steeds hoger. Of de gemeente goed in staat is om haar 
wettelijke taken uit te voeren, kan onderzocht worden via een zogenoemde 
bestuurskrachtmeting door een onafhankelijk bureau. Daarbij kunnen maatregelen onderzocht 
worden om de bestuurscultuur te verbeteren.  
In de regio wordt steeds meer ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt zonder dat de 
gemeenteraad dit goed kan controleren. Onvermijdelijk zal in de niet al te verre toekomst 
samenvoeging van de gemeenten in deze regio plaatsvinden. (Dit in navolging van het 
regeerakkoord.) Het gemeentebestuur van Bloemendaal zal zich proactief inzetten om een 
dergelijke ontwikkeling in goede banen te leiden om de kwaliteit van het bestuur en de 
democratische toetsing van de besluitvorming te borgen. 

 een transparante overheid. Transparantie betekent voor D66 onder meer dat de gemeente meer 
gegevens digitaal toegankelijk maakt. De toekomstige Wet open overheid is hierbij een belangrijk 
instrument. Deze wet verplicht overheidsorganen op eigen initiatief informatie volledig openbaar 
te maken. De openheid mag niet in strijd zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens. 

 een gemeenteraad die bereikbaar is voor de inwoners. D66 wil de manier van vergaderen zo 
aanpassen dat de communicatie met insprekers informeler en daardoor effectiever verloopt. 

 begrijpelijkere communicatie met inwoners. Het gaat dan om bijvoorbeeld begrijpelijke en 
complete beantwoording van correspondentie en prompte persberichten op actualiteiten. 
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Onderwijs  
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat 
iedereen in Bloemendaal een eerlijke kans krijgt op goed onderwijs, ongeacht zijn achtergrond. 
Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondigheid en 
het bevordert verbinding en dialoog. Goed onderwijs biedt de basis om op een volwaardige manier 
deel te kunnen nemen aan de samenleving en kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende 
tweedeling.  

 

D66 wil: 

 integrale kindcentra, waar onderwijs en opvang worden gecombineerd. Het gaat om leren en om 
ontspannen. Zo kunnen deze centra bijvoorbeeld ruimte bieden aan muziek, beweging, kunst en 
ouderenactiviteiten. De huisvesting van scholen dient hiervoor adequaat te zijn ingericht, waarbij 
het in voorbereiding zijnde huisvestingplan voor het onderwijs een eerste stap is. Er is beleid 
nodig hoe om te gaan met verminderde leerlingaantallen in de toekomst. 

 dat kinderen van jongs af aan via school of opvang in aanraking komen met cultuur, zoals 
literatuur, kunst en muziek. Het vergroot hun historisch besef en bevordert hun intellectuele en 
harmonische ontwikkeling. D66 wil blijvend aandacht voor muziekonderwijs voor alle kinderen, 
waarbij de gemeentelijke muziekschool onveranderd een belangrijke rol speelt. We willen de 
speciale projecten continueren en het liefst uitbreiden, zoals de bewegingsmusicals en de 
blazersklas. Privé-muzieklessen zouden daartoe misschien geprivatiseerd kunnen worden. De 
ensemble-functie van de muziekschool mag hier niet onder lijden. 

 continuering van het burgerschapsvormingsinitiatief van de gemeenteraad op de basisscholen 
“Raadslid in de klas”. Het is belangrijk dat jongeren gemotiveerd raken door het belang van hun 
betrokkenheid te benadrukken. D66 wil jongeren actief betrekken bij de gemeentepolitiek, door 
manieren te vinden die aansluiten bij hun belevingswereld. 

  

  

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 integraal huisvestingsplan voor basis- en voortgezet onderwijs 
 nieuwe gymzalen voor aantal basisscholen en vmbo 
 snelle herbouw van Bos en Duinschool in Bloemendaal 
 muziekonderwijs op basisscholen door de gemeentelijke muziekschool 
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Financiën 
Als sociaal-liberale partij gaat D66 behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. 
Wij zijn zuinig met belastinggeld. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt immers dat mensen 
niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die reden vinden wij het ook belangrijk dat de 
gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over 
aflegt. Een D66-begroting is bovendien toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar 
volgende generaties. Vanuit diezelfde gedachte erkennen we ook het belang van bijna alle publieke 
investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs, duurzame energie en natuurbeheer – die op de lange 
termijn profijt opleveren of gericht zijn op het behouden of versterken van de kwaliteit van de 
leefomgeving. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons weliswaar belangrijk, maar vormen ze niet het 
enige criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting. 

 

D66 wil: 

 ook in de komende jaren gelijkblijvende gemeentelijke woonlasten voor de inwoners. Het gaat 
hier om de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing. Bij stijgende uitgaven wordt 
compensatie gezocht aan de uitgavenkant en worden niet reflexmatig de belastingen verhoogd. 
Een uitzondering mag gemaakt worden voor noodzakelijke investeringen die voortvloeien uit 
klimaatovereenkomsten en duurzaamheidsafspraken. 

 een evenwichtige begroting, met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen. 
Risicobeheersing staat hoog in het vaandel. D66 wil geen te hoge reserves maar zeker geen 
tekorten.  

 dat inwoners van Bloemendaal weten wat er met hun geld gebeurt. D66 wil dat de hoogte van de 
(belasting)tarieven en de besteding van de gelden inzichtelijk zijn, evenals de wijze waarop bij 
het uitgeven prioriteiten tot stand komen en keuzes worden gemaakt.  

 instandhouding van de scherpzinnig functionerende gemeentelijke rekenkamer, die 
onafhankelijk van het gemeentebestuur opereert. Als de gemeenteraad besluit om een advies 
van de rekenkamer over te nemen, moet dit ook opgevolgd worden door burgemeester en 
wethouders. 

 toegankelijke informatie over bestedingen, prioriteiten en uiteindelijke keuzes, bij voorkeur in 
goed leesbare publicaties, die alle huishoudens bereiken. D66 stelt daarom voor om bij de 
jaarrekening en de begroting een pagina in het weekblad, op de website en in het magazine “B.”, 
te reserveren om in begrijpelijke taal uit te leggen, waaraan het geld van de inwoners wordt 
besteed. De begroting kan inzichtelijker worden gemaakt door bepaalde bedragen te delen door 
het aantal inwoners of deelnemers. Dan wordt duidelijk hoeveel de gemeente per persoon 
uitgeeft aan een bepaalde post. 

 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 de 
aanschafkosten. Aldus zal de gemeente kiezen voor oplossingen die op de lange termijn het 
meest economisch en duurzaam zijn. 

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 het op orde zijn van de financiën, mede door goed verlopen vastgoedprojecten (Haringbuys, 
Vijverpark, verkoop gemeentehuis Bennebroek) 

 zo goed als gelijkblijvende gemeentelijke lasten voor inwoners 
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Ondernemerschap en werkgelegenheid 
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor 
een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot 
ondernemen bij mensen losmaakt.  

Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met 
aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, goede 
bereikbaarheid en toegankelijkheid en een mooie en groene woonomgeving. In Bloemendaal speelt 
de gemeente daarin een belangrijke rol. 

 

D66 wil: 

 dat werkgelegenheid in Bloemendaal behouden blijft en gefaciliteerd wordt. De 
maatschappelijke verandering, onder meer door digitalisering en robotisering en circulaire 
economie, schept nieuwe en vaak kleinschalige vormen van werkgelegenheid. 

 dat het voorzieningenniveau in Bloemendaal optimaal blijft. Hierbij gaat het ook om 
toegankelijkheid en bereikbaarheid. Hiertoe wordt samengewerkt met buurgemeenten, 
ondernemers, culturele instellingen en verenigingen. 

 winkelstraten met een breed aanbod, onder meer om de sociale cohesie in de dorpskernen te 
bevorderen. D66 ziet een afgewogen mix tussen detailhandel en horeca, desgewenst in één 
pand, als een manier om winkelstraten aantrekkelijk te houden. De mogelijkheid van oneerlijke 
concurrentie met de reguliere horeca behoeft aandacht. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat er 
verschillen zijn in vergunningvereisten. 

 aantrekkelijk ogende en veilige winkelstraten. D66 is voorstander van het oprichten van 
“Bedrijven Investeringszones” (BIZ, een winkelstratenfonds), mits daar voldoende draagvlak voor 
is bij ondernemers. De ondernemers en vastgoedeigenaren in een dergelijke zone betalen een 
heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan een vereniging of 
stichting ten behoeve van de veiligheid, toegankelijkheid of aanzien van een specifiek gebied.  

 voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto´s als fietsen in of bij winkelstraten. Als er een 
nieuw grootwinkelbedrijf wordt gevestigd, dan worden parkeervoorzieningen bij voorkeur 
ondergronds gerealiseerd. 

 dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt goed begeleid worden door regionale 
sociale werkbedrijven. De gemeente moet een actieve rol spelen om zoveel mogelijk detachering 
bij reguliere bedrijven te laten plaatsvinden, terwijl een centrale opvangfunctie behouden blijft.  

 
  

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 winkels ook op zondag open in Bloemendaal 
 afschaffing precariobelasting bij vergunningsvrije activiteiten 
 ondernemersavonden en één aanspreekpunt voor ondernemers 
 onderzoek naar toepassing Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur) 
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Veiligheid 
D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes maken over de vormgeving van 
hun leven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. De gemeente zorgt voor de 
veiligheid van haar inwoners. De gemeente speelt een belangrijke rol in het beschermen van de 
democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, 
georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. 

Bij veiligheid is preventie belangrijk. Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een 
belangrijke rol speelt is de uitstraling in een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder kapot 
straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder vandalisme en overlast. D66 vindt het 
daarom de taak van de gemeente om te investeren in kwaliteit van de openbare ruimte en deze op 
orde te houden. 

 

D66 wil: 

 dat het in Bloemendaal veilig is en dat mensen zich hier veilig voelen. Wij stimuleren initiatieven 
van inwoners: mensen zijn zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid in hun eigen 
leefomgeving. Nadrukkelijk willen wij de door de (wijk)politie en gemeente ondersteunde 
WhatsApp-buurtgroepen blijven stimuleren door hier meer voorlichting over te geven. 

 een goede handhaving van de openbare orde en veiligheid in de strandtenten en op het strand. 
Dit behoeft continue aandacht voor goede afspraken, adequate regulering en consequente 
handhaving door BOA’s en politie. 

 de politie inzetten voor regelmatige, wijkgebonden, interactieve bijeenkomsten. Het is zaak dat 
mensen wegwijs worden gemaakt in het Politiekeurmerk Veilig wonen en informatie krijgen over 
beveiliging van hun huis, zoals het bekijken van camerabeelden via een smartphone. 

 vuurwerkoverlast voorkomen. Vuurwerk levert brandgevaar op voor onder andere rieten daken 
en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt op dit moment al afsteken binnen 50 
meter van een rieten dak. De handhaving moet echter verbeterd worden. Ook willen we meer 
vuurwerkvrije zones. Hierbij respecteren we de uitkomsten van de gemeentelijke peiling die eind 
2017 is uitgevoerd. 

 een verdere professionalisering van de gemeentelijke organisatie op het gebied van 
cyberveiligheid. Het is de taak van de organisatie om de privacy van inwoners te beschermen. 

 

  

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 nieuwe vaststelling van prioriteiten veiligheidsbeleid 
 peiling over vuurwerk 



13 
 

Duurzaamheid, natuur en milieu 
D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft 
om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook zij 
kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid is door de 
ecologische aantasting van onze aarde steeds minder vanzelfsprekend. De duurzame ‘kwaliteit van 
leven’ waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven staat op de tocht. 
Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we in op onze 
reserves en staat de vrijheid van steeds meer mensen – nu en in de toekomst - onder druk.  
D66 is overtuigd van de kansen van een transitie naar een duurzame samenleving met een circulaire 
economie. De rol van de gemeente Bloemendaal is in het bijzonder om te zorgen dat de transitie 
plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door zelf het goede voorbeeld te geven en de 
transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen. 

 

D66 wil: 

 het basisprincipe hanteren dat de vervuiler betaalt. Dit geldt ook andersom: als het afval goed 
gescheiden wordt, dan kost dat een bewoner minder. Het is raadzaam goed te kijken naar het 
beleid van andere gemeenten. D66 wil duurzaamheidsdoelen hoog stellen, maar ook de 
inwoners goed bedienen door goede service en voorlichting over afvalscheiding. 

 dat particulieren groen afval uit hun tuin gratis kunnen wegbrengen naar de milieustraat in 
Overveen. Het gevaar bestaat anders dat het groene afval tussen het restafval belandt. Voor 
hoveniers blijven beperkingen gelden. 

 nieuwe woningen die duurzamer zijn dan wat de huidige wet- en regelgeving voorschrijft. Dit kan 
de energievoorziening betreffen – dus zonder aardgasaansluiting –, het materiaalgebruik of 
natuurinclusieve bouw. Dit laatste betekent bijvoorbeeld groene daken en verblijfplaatsen voor 
vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen aan de woningen. 

 meer duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld via zonnepanelen op gemeentelijke 
parkeerterreinen aan de kust. Wij willen ook een visie ontwikkelen op het duurzamer verwarmen 
van panden en kraanwater. 

 zo snel mogelijk meer windturbines in zee, niet dichterbij dan 18 kilometer uit de kust. 

 lokaal schonere lucht door het stimuleren van schone mobiliteit en het ontmoedigen van het 
gebruik van fossiele brandstoffen. Bij vervangingsaankopen of nieuwe aanbestedingen door de 
gemeente is dit leidend. Elektrische auto’s krijgen korting op betaald parkeren. De inwoners 
ontvangen een advies over houtstook. 

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 een ieder jaar uitgebreider gemeentelijk duurzaamheidsprogramma, inclusief diverse 
subsidieregelingen voor duurzaamheidsmaatregelen van inwoners en organisaties  

 dynamische LED-verlichting bij vervanging openbare verlichtingsobjecten 
 intensivering duurzaamheid in de openbare ruimte, waaronder bloemrijke bermen en 

milieuvriendelijke onkruidbestrijding 
 behoud van de natuurfunctie van het Vafamil-terrein in Overveen 
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 gemeentelijke regelgeving die duurzaamheid belemmert verminderen. We willen daarom als 
eerste stap een meldpunt voor "anti-duurzaamheid-regels" opzetten. Zeker met de toekomstige 
Omgevingswet, waarin bijna alle wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving worden 
gecombineerd, zal de gemeente meer speelruimte krijgen om zelf keuzes te maken. 

 in elke dorpskern de biodiversiteit vergroten en de wateropvang verbeteren door grijze plekken 
te beplanten of mini-parkjes aan te leggen, bij voorkeur op initiatief van inwoners. We denken 
zelf onder andere aan de door de stadsbouwmeester van Haarlem genoemde groene aankleding 
van de Westelijke Randweg door Overveen. Particulieren krijgen opnieuw voorlichting over het 
belang van het beplanten van tuinen vanwege biodiversiteit en waterberging. 

 de natuur in onze gemeente beschermen. De provincie Noord-Holland stelt de grenzen van het 
Natuurnetwerk Nederland vast (de voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Het is echter aan de 
gemeente om het Natuurnetwerk adequaat te beschermen in haar bestemmingsplannen en in 
de toekomst in het omgevingsplan. De Natura 2000-gebieden, de duingebieden, en het 
Natuurnetwerk Nederland geven voor een belangrijk deel onze gemeente haar groene aanzien. 
De bescherming doen we samen met terrein beherende organisaties en de provincie Noord-
Holland.  
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Sociaal domein 
Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in 
preventie en versterken we de eigen regie van inwoners, maar met aandacht voor hen die 
desondanks begeleiding nodig hebben. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun 
ondersteuning en zorg ingericht zou moeten zijn. Daarom worden ze zoveel mogelijk betrokken bij 
hun eigen ondersteuningsplan. Ze hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. 

2 

D66 wil: 

 dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze snel vinden en tevreden zijn over de 
kwaliteit. Door een juiste ondersteuning kunnen ouderen zich zo lang mogelijk naar eigen wens 
thuis redden. 

 
 dat de ondersteuning en zorg voldoende beschikbaar, doelmatig en van goede kwaliteit zijn. D66 

is voor meer samenwerking tussen betrokken gemeenten om de vele gemeenschappelijke 
regelingen op dit gebied goed aan te sturen. We willen daarom voor een goede organisatie 
hiervan in dialoog met andere gemeenteraden. 

 dat de gemeente oog heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers die overvraagd dreigen te worden. 
Er moet bijvoorbeeld voldoende vervangende zorg voor mantelzorgers zijn. Daarnaast willen we 
vrijwilligers nadrukkelijk aandacht en waardering blijven geven door bijvoorbeeld feestelijke 
bijeenkomsten te organiseren. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de sociale cohesie in onze 
dorpen. 

 dat inwoners met een beperking op een volwaardige manier mee kunnen doen in de 
samenleving. D66 Bloemendaal wil daarom een goede invulling geven aan het 
implementatieplan voor het `VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap`. Dit 
VN-verdrag is van toepassing op zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen die 
mensen kunnen hinderen bij het meedraaien in de maatschappij. Het verdrag gaat onder meer 
over werken, onderwijs, wonen, vervoer en sport. 

 
 de eenzaamheid onder mensen terugdringen. Daarom vinden wij het belangrijk dat een 

werkgroep, bestaande uit Welzijn Bloemendaal, Zorgbalans, Sportsupport, GGD Kennemerland 
en de gemeente, hier verder mee aan de slag gaan. 

 

                                                           
2 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Wmo, gemeente Bloemendaal, 5 oktober 2016 

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 de portefeuillehouder Transitie en transformatie Sociaal Domein 
 soepele transitie van rijk naar gemeente van sociaal domein 
 vernieuwing Wmo-loket; de kwaliteit van de ondersteuning wordt door 84% van de cliënten 

als goed of als zeer goed ervaren 
 ontwikkeling van Centrum Jeugd en Gezin tot volwaardig jeugdcentrum 
 website BloemendaalSamen.nl 
 opvang van statushouders in Dennenheuvel 
 nieuwe locatie voor huisartsenpost Overveen bij het gemeentehuis 
 garantiebanen arbeidsbeperking, samen met Heemstede 
 nieuwe regionale aanpak sociaal vervoer 
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 de integratie van statushouders blijven faciliteren. D66 wil daarom dat de gemeente 
statushouders zo nodig blijft helpen om snel hun plek in de samenleving te laten vinden. Dit kan 
via hulp bij het inburgeren en bij het vinden van werk en permanente huisvesting. 
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Verkeer en mobiliteit 
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende 
vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Sociaal-liberalen zijn 
zich echter tegelijkertijd bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere mensen en onze 
leefomgeving. Daarom zien we een grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo 
min mogelijke negatieve neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt zich makkelijk, snel, schoon en 
veilig te verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen.  

 

D66 wil: 

 een optimale verkeersveiligheid in de gemeente. Door concrete analyses en monitoring kunnen 
lokale knelpunten gelokaliseerd worden. Hierbij moeten de uitkomsten van de evaluatie van het 
verkeerscirculatieplan Bloemendaal een rol spelen. Knelpunten voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers krijgen voorrang.  

 regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit met de Vervoerregio Amsterdam en in 
MRA (Metropoolregio Amsterdam) - verband. D66 Bloemendaal wil dat daarvoor voldoende 
bestuurlijke en ambtelijke capaciteit wordt ingezet. Bestaande (rail-)netwerken kunnen als 
lightrail benut worden, met hogere frequenties dan nu. Een lightrail voor de gehele MRA inclusief 
Schiphol kan betrekkelijk snel worden gerealiseerd op bestaand spoor. Een lightrailverbinding 
naar Zandvoort ligt voor de hand en willen we ook doortrekken naar Bloemendaal aan Zee. 

 dat de gemeente bij de provincie en de Vervoerregio Amsterdam een optimale regionale 
invulling van het openbaar vervoer bepleit. Dit betekent bijvoorbeeld dat vertrek- en 
aankomsttijden van bussen en treinen op elkaar aansluiten en de frequenties voldoende zijn 
voor zowel het woon/werkverkeer als voor het vervoer naar het strand. Meer gebruik van 
(schoon) openbaar vervoer leidt ook tot een betere luchtkwaliteit. 

 dat de gemeente bij de NS pleit voor een goede toegankelijkheid van alle stations voor ouderen 
en mensen met een beperking en voor ruime parkeermogelijkheden voor auto en fiets. 
Sommigen wonen immers te ver weg van de stations om die fietsend of lopend te bereiken. 

 het gebruik van de fiets stimuleren, zowel voor woon-werkverkeer als voor recreatief gebruik. 
Hiervoor is de verbetering van (snel)fietsroutes van belang. Fietsroutes moeten veilig zijn, 
geschikt zijn voor elektrische fietsen en een goede doorstroming bieden, bijvoorbeeld door 
ongelijkvloerse kruisingen. De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of het mogelijk is om 
een herkenbaar provinciaal hoofdfietsnetwerk te realiseren. D66 Bloemendal juicht dit idee toe. 
Ook willen wij voldoende stallingen bij voorzieningen.   

 het gebruik van (het liefst elektrische) deelauto’s en elektrische auto’s faciliteren. Per dorpskern 
wil D66 één of twee deelautoparkeerplaatsen realiseren. Ook willen we proactief snellaadpalen 
plaatsen, waaronder bij sportvelden/sporthallen.  

 aansluiten bij de Haarlemmermeerse idee van de “dubbeldorpen”. Inwoners van de 
“dubbeldorpen” Bennebroek/Zwaanshoek (en ook Cruquius/Heemstede, Hillegom/Beinsdorp en 

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 opbouw van regionaal mobiliteitsfonds 
 vaststelling regionaal fietsnetwerk 
 asfaltering fietspad Rijksstraatweg Bennebroek-Heemstede 
 evaluatie verkeerscirculatieplan uit 1999 
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Lisse/Lisserbroek) willen gebruik maken van elkaars voorzieningen. Die behoefte aan onderlinge 
relaties en het verkeer zullen toenemen door de groei van het aantal inwoners als gevolg van 
geplande woningbouw. Daarnaast zal het regionale oost-west verkeer door de groeiende 
economie en werkgelegenheid zeker toenemen. D66 wil - samen met de omliggende gemeenten 
- de bestaande wegen in de dubbeldorpen ontlasten van het regionale verkeer. In de 
onderzochte varianten voor verbetering van de bereikbaarheid van de Noordelijke Bollenstreek 
geeft D66 prioriteit aan het investeren in de verbetering van de lokale bereikbaarheid door het 
aanleggen van nieuwe verbindingen (2x1 rijstrook) voor bereikbaarheid voor auto, veiliger 
fietsroutes, betere openbaar vervoerroutes en bereikbaarheid van de stations. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de kwaliteit van het landschap en de kwaliteit van de leefomgeving. Een 
2x2 rijstrokenweg gelegen tussen Hillegom en Bennebroek is geen oplossing voor de lokale 
bereikbaarheid. 
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Ruimte om te wonen en leven 
Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. De politieke afwegingen die we maken voor de inrichting 
van de ruimte, beïnvloeden niet alleen het leven van huidige inwoners, maar ook dat van 
toekomstige generaties. Bij de inrichting van de ruimte moeten we dus nadenken over wat voor 
soort samenleving ons voor ogen staat. 
We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen, te werken en te leven, maar tevens dat er ruimte 
is voor natuur en milieu, dus voor zowel een prettig als een gezond leefklimaat.  Dat maakt keuzes bij 
het inrichten noodzakelijk. Bovendien streven we naar een sociale, niet verdeelde samenleving 
waarin mensen met elkaar verbonden zijn. Deze wensen vormen de leidraad bij het inrichten van de 
ruimte. 

   

D66 wil: 

 dat er huizen gebouwd worden waar daadwerkelijk grote vraag naar is in de regio. D66 wil naast 
het grote villabestand en de sociale woningbouw huizen realiseren in het middensegment, opdat 
er in de gemeente een voldoende gedifferentieerd aanbod is. D66 is voorstander van particulier 
opdrachtgeverschap naast het bouwen door projectontwikkelaars en woningcorporaties. 

 meer seniorenwoningen/appartementen vanwege de toename van het aantal ouderen. 
Beschikbaarheid van dergelijke woningen genereert vanzelf ruimte voor starters en 
doorstromers. 

 herbestemming van leegstaande, waardevolle gebouwen. Een voorbeeld zijn de monumentale 
panden van Park Vogelenzang in Bennebroek. Het samenwonen van kinderen met ouders op 
leeftijd verdient stimulans. Tijdelijke mantelzorgwoningen kunnen hierbij een oplossing bieden. 

 een stadsbouwmeester of landschapsarchitect, te delen met buurgemeenten. Deze 
onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit kan adviseren over een hoogwaardige kwaliteit van 
de openbare ruimte, ter verbetering van het ruimtelijke beleid in Zuid-Kennemerland.  

 dat er de komende jaren veel aandacht is voor het voorkomen en het bestrijden van 
geluidsoverlast in de openbare ruimte. Stilte in de openbare ruimte dient niet alleen het 
woongenot, maar ook de gezondheid. Betere handhaving van maximumsnelheden kan de 
geluidniveaus van het wegverkeer reduceren. 

 meer vertier voor kinderen en jongeren. Uiteraard hebben Welzijn Bloemendaal en de 
portefeuillehouder Jeugd al veel goeds bereikt, waaronder de inrichting van het Bennebroekse 
Anemonenplein, die samen met omwonenden is bepaald. Speelplekken verdienen een betere 
inrichting met goede en veilige klim- en speelvoorzieningen. Binnen elke dorpskern willen we een 
ontmoetingsplek voor jongeren (bijvoorbeeld trapveldje of basketbalveld). 

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 actualisatie Woonvisie 
 één derde sociale woningbouw 
 stedenbouwkundige plannen voor Dennenheuvel en Park Vogelenzang 
 centraal servicepunt Bennebroek in de Franciscusschool 
 betere aankleding kop van de Zeeweg met welkomstborden en bloembakken 
 landgoederennota 
 prestatieafspraken woningcorporaties en nieuwe uitgangspunten sociale woningbouw 
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 een evaluatie van de huidige aanpak van bestemmingsplannen. D66 wil bekijken of de huidige 
systematiek, die tot juridische conflicten heeft geleid, gewijzigd kan worden. Na de 
inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet kan daar van worden geprofiteerd bij het 
opstellen van het omgevingsplan. 
 

 

 

 

 

 

 

  



21 
 

Sport en bewegen 
Eén van de manieren waarop de gemeente kan bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van mensen 
is door ervoor te zorgen dat iedereen, van jong tot oud, kan sporten en bewegen. Bovendien komen 
mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden op het sportveld en in het park 
makkelijk met elkaar in contact. Dat zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen en veel sociale contacten. 
Sporten kan kortom het welzijn verhogen en daarmee de behoefte aan zorg verminderen. 
Uitgangspunt van D66 is dat gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere 
sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen om de 
zelfredzaamheid te vergroten. Gemeentes hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van een 
accommodatie en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte, in het 
bevorderen van sporten en bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de 
samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport.  

 

D66 wil: 

 breed opgeleide vakleerkrachten, buurtsportcoaches, blijven inzetten voor hoogwaardig 
bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Bewegingsonderwijs moet structureel worden 
gegeven, zowel binnen als buiten het lesrooster. Speciale aandacht is nodig voor inactieve 
kinderen en kinderen met een beperking.  

 dat alle kinderen kunnen sporten en zwemles krijgen. Daarom blijven we de vergoeding van 
sportactiviteiten opnemen in de “kindpakketten” die de gemeente aanbiedt. Nadrukkelijk willen 
we hierbij aandacht voor zwemlesmogelijkheden.  

 overleg op politiek en bestuurlijk niveau over een betere regionale afstemming van het gebruik 
en de ontwikkeling van sportaccommodaties. Sommige Bloemendaalse clubs zijn tegen hun 
grenzen aangelopen, mede doordat ook veel sporters uit de regio graag in Bloemendaal sporten. 
De huidige situatie veroorzaakt in de omgeving van de clubs overlast en uitbreidingswensen 
leiden tot discussie en onrust waarbij omwonenden en de clubs tegenover elkaar komen te 
staan. Een regionale sportnota kan ertoe leiden dat omwonenden en sporters elkaar niet in de 
weg zitten. 

 een nieuwe eigenaar en exploitant voor sporthal De Kooi in Bennebroek, opdat de sportfunctie 
behouden blijft. 

 

 

  

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 kunstgras voor hockey en voetbal in Bloemendaal en Bennebroek 
 combisportfunctionarissen zowel werkzaam op scholen als bij verenigingen 
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Kunst en cultuur 
Sociaal-liberalen vinden het belangrijk dat mensen zich ook cultureel kunnen ontwikkelen, niet alleen 
als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving.  Daarnaast bepalen kunst en cultuur mede 
het gezicht van een gemeente. Cultuur zorgt niet alleen voor sociale cohesie en een prettig woon-, 
werk- en ondernemingsklimaat, maar ook voor het aantrekken van toeristen. 

Cultuur, waaronder kunst, spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. 
Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente of regio. 
Cultuur voedt het maatschappelijk debat, maakt de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk en 
creëert ruimte voor (menings)verschil. D66 maakt zich daarom sterk voor een cultuurbeleid, dat 
iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open samenleving 
met gelijke kansen.  

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het cultuurbeleid: gezamenlijk geven zij in Nederland het 
meest uit aan kunst en cultuur. Bovendien zijn zij vrij hun cultuurbeleid zelf in te vullen. D66 pleit 
ervoor dat gemeenten gebruik maken van hun mogelijkheden, maar ook over hun grenzen heen 
kijken door met buurgemeenten samen te werken.  

 

D66 wil: 

 dat beeldbepalende panden, bomen en dorpsgezichten in kaart worden gebracht om te bepalen 
of zij beschermd kunnen worden via de toekomstige omgevingsvisie en het omgevingsplan. Het 
gaat hier om objecten die Bloemendaal zijn karakteristieke uitstraling geven. Hierbij kunnen de 
Stichting Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek ook een rol 
spelen. 

 dat bibliotheken meegroeien met de veranderende behoefte van de burger en nog klantgerichter 
worden. Bibliotheken en hun dependances staan onder druk door de afnemende belangstelling 
voor de uitleen van boeken en de opkomst van het E-book. De “leerfunctie” van bibliotheken 
blijft echter van belang, zeker ook voor laaggeletterden en kinderen.  Gelukkig ontwikkelen 
bibliotheken zich al steeds meer tot ontmoetingsruimte, kunst- en cultureel centrum en zelfs 
werkplek voor ZZP-ers. Dit willen we behouden en waar mogelijk versterken. 

D66 heeft in de raadsperiode van 2014 tot 2018 in Bloemendaal mede gezorgd voor: 

 cultuurnota 
 nieuw bibliotheekbeleid 
 verdere verankering van de gemeentelijke muziekschool in de samenleving 
 vervanging van standaardsubsidie door projectsubsidies voor Caprera  
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