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Speerpunten 2022-2026
Algemeen
• Naast bouwen het behoud en realisatie van meer passende en duurzame woningen.
• Behoud van onze hoogkwalitatieve en groene woonomgeving, met aandacht voor rust en stilte
• Inspelen op en het tegengaan van klimaatverandering.
• Een veilige leefomgeving en ruimbaan voor fietsers en voetgangers.
• Passende zorg voor ouderen en jongeren.
• Inzet op gezonde, vernieuwde of nieuwe schoolgebouwen, die robuust en duurzaam zijn. En
voldoende veilige speelgelegenheid voor kinderen.
• Stimuleren van levendige winkelstraten met een breed aanbod.
• Faciliteren van ieders inbreng bij maatschappelijke en overheidsinitiatieven.
Bennebroek en Vogelenzang
• Streven naar openstelling van het Centraal Servicepunt in Bennebroek voor minimaal twee
dagdelen per week.
• Verbetering openbaar vervoer van en naar Bennebroek en Vogelenzang (verbinding stations
Hillegom/Heemstede, en oost-west).
• Duurzame en groene inrichting van ‘Park Vogelenzang’ (= de herontwikkeling van het GGZ
inGeest-terrein in Bennebroek).
• Voortvarende aanpak van project Vitaal Vogelenzang (= woningbouw in combinatie met groen en
voorzieningen in Vogelenzang).
Bloemendaal / Overveen / Aerdenhout
• Goed OV naar het strand en/of – op spitsdagen - een shuttledienst vanaf parkeerplaatsen in de
omgeving.
• Onderzoek naar de haalbaarheid van een voetgangers/fietsers-tunnel bij de spoorwegovergang
in Overveen, in samenspraak met omwonenden.
• Inzet van het Mobiliteitsfonds om relevante, passende maatregelen tegen geluidsoverlast te
treffen bij het spoor in Overveen.
• Verkeersveiligheid in de winkelstraten vergroten zodat het aantrekkelijker wordt om daar te
winkelen.
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Inleiding
D66’ers voelen zich betrokken bij onze democratie. Dat was zo in 1966, toen 44 bezorgde burgers de
partij oprichtten en dat is nog steeds zo. Ons doel is een democratie waarin iedereen mee kan doen
en waarin elke mening telt. Daarbij handelen we volgens de vijf ‘richtingwijzers’ van D66:
•
•
•
•
•

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Denk en handel internationaal en over (gemeente)grenzen heen
Beloon prestatie en deel de welvaart
Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving
Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Uit de vele gesprekken die D66 Bloemendaal in de dorpskernen van Aerdenhout, Bennebroek,
Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang heeft gevoerd, komt naar voren dat onze inwoners heel
tevreden zijn. Het is immers goed wonen in onze gemeente. Er is sprake van een gezonde
leefomgeving met goede voorzieningen, we zijn omringd door fantastische natuur, en er zijn goede
en fijne scholen voor de kinderen op loop- en fietsafstand. Maar inwoners maken zich ook zorgen:
over het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren, over de zorg, over toenemende
verkeersdrukte, over de traagheid van verduurzaming en de teloorgang van natuur en milieu.
D66 is van oudsher een partij waarbij duurzaamheid en gelijke kansen voorop staan. Daar gaan we
ons in Bloemendaal dan ook extra voor inzetten.
Soms is verandering nodig als het moet. Maar het komt niet vanzalf. Je hebt koplopers nodig. Dat is
onze rol. Niet behouden, maar agenderen. Onze gemeente moet een omgeving zijn waar iedereen alle
ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Waarbij we rekening houden met de verschillen die er zijn in de
dorpskernen. Want iedereen is anders, maar we zijn allemaal inwoners van deze fantastische
gemeente. Voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.
Met dit programma willen we behouden wat goed is en verbeteren wat beter kan. Veel zaken die
D66 Bloemendaal belangrijk vindt, worden in dit programma echter niet genoemd, omdat de
gemeente er niet over gaat of omdat provincie of rijk het al oppakken. Maar waar de gemeente wél
invloed op heeft, daar gaan we vol voor!

Vincent Verheij
Lijsttrekker D66 Bloemendaal
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Ruimte, wonen,
mobiliteit, groen
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Passend wonen
We zien dat jongeren het moeilijk hebben op de woningmarkt, dat senioren willen doorstromen naar
een kleinere woning in hun vertrouwde omgeving, en dat er steeds meer eempersoonshuishoudens
komen. En niet alleen is er een tekort aan sociale huurwoningen, maar er is ook een tekort aan
woningen voor de middeninkomens. D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan wonen in een woning
die past bij zijn of haar specifieke leefsituatie. Ook vinden we het belangrijk dat bijvoorbeeld een
docent, verpleegkundige of politieagent een betaalbare woning in deze regio kan vinden.
Regionaal is afgesproken dat Bloemendaal tot 2030 minimaal 300 woningen bouwt. De nu geldende
bestemmingsplannen maken al een uitbreiding van bijna 700 woningen mogelijk. Verder is
afgesproken dat 30% van die nieuw te bouwen woningen uit sociale huurwoningen zal bestaan.
D66 Bloemendaal wil:
• Vasthouden aan gemiddeld 30% sociale huurwoningen
• 40% ‘middeldure‘ woningen laten bouwen voor de middeninkomens (huur en koop) en daarbij
anti-speculatieve maatregelen toepassen bij koopwoningen
• De sociale binding van inwoners mee laten wegen bij het toekennen van woningen
• Door afspraken met woningcorporaties stimuleren dat betaalbare woningen vrijkomen voor
mensen die het nodig hebben
• Blijvend alle mogelijke gemeentelijk maatregelen inzetten om de betaalbare woningvoorraad te
behouden of beter te benutten (tegengaan van speculatie en ongewenst gebruik, woningdelen
mogelijk maken)
• Onderzoeken waar binnen de dorpskernen via herstructurering of op braakliggende terreinen
woningen gerealiseerd kunnen worden, zodat het landschap zoveel mogelijk gespaard blijft
• Splitsing van daartoe geschikte grote huizen en landgoederen toestaan als dit kan zonder
aantasting van de kwaliteit van de leefomgeving (denk aan: rustverstoring, verkeersoverlast,
parkeeroverlast of verrommeling door extra bijgebouwen)
• Tijdig en met goede woningen voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de
huisvesting van statushouders, met inzet van goede begeleiding door de gemeente en
vrijwilligersorganisaties en met zo veel mogelijk spreiding door de hele gemeente om
statushouders goed te laten landen.
• Het natuurinclusief1 en duurzaam bouwen, verbouwen en renoveren stimuleren, o.a. door
voortzetting van de gemeentelijke deelname aan het duurzame Bouwloket.
En voor senioren:
• Zoveel mogelijk levensloopbestendig bouwen
• Passende huisvesting voor senioren bouwen
• Flankerend beleid ontwikkelen zodat senioren langer in hun huis kunnen blijven wonen
• De wettelijke mogelijkheden om een mantelzorgwoning te plaatsen onder de aandacht brengen,
en handhaven dat deze alleen voor mantelzorg gebruikt worden.

1

Natuurinclusief bouwen = zodanig bouwen dat het gebouw bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarde
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Klimaat en verduurzaming
Klimaatverandering leidt tot meer hittegolven, droogteperiodes en extreme neerslag. Als we hier
niet goed op inspelen, heeft dit invloed op de leefbaarheid van onze huizen en buurten, en daarmee
op onze gezondheid. Verder zullen we onze energieconsumptie zoveel mogelijk terug moeten
dringen om CO2-uitstoot tegen te gaan.
Er wordt al het nodige gedaan: nieuwe woningen worden al aardgasloos gebouwd, er zijn al
energiecoaches actief in de gemeente, inwoners kunnen aanspraak maken op subsidieregelingen
voor isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, en regionaal zijn gebieden aangewezen voor
energieopwekking via zonneweides en windmolens. D66 vindt het belangrijk dat deze initiatieven
voortgezet worden. Maar we willen dat de gemeente méér doet.
Energietransitie
In het kader van de energie- en warmtetransitie wil D66 Bloemendaal dat de gemeente in bebouwd
gebied ruimte vrijhoudt voor toekomstige ontwikkelingen, zoals buurtbatterijen, buurtwarmtepompen en energie-infrastructuur. Daarnaast wil D66 dat de gemeente inwoners helpt om hun
energieconsumptie terug te dringen.
D66 zet daarom in op:
• Meer elektrische deelauto’s, onder meer bij de stations
• Meer oplaadpunten voor e-auto’s en (diverse formaten) e-bikes in de openbare ruimte van alle
dorpskernen
• Comfortabele, geasfalteerde ‘doorfietspaden’ die steden en regio’s verbinden, waardoor mensen
minder snel de auto hoeven te nemen
• Voortzetting en sterkere promotie van het loket ‘Bloemendaalzetstappen.nl’, dat inwoners
inspireert en helpt bij het verduurzamen van hun woning
• Ondersteuning met menskracht en middelen van burgerinitiatieven als De Energieke Burger, die
inwoners helpen bij de verduurzaming van hun woning door onder meer energiebesparing.
• Voldoende aandacht voor energiebesparing in de afspraken met woningcorporaties
• Energiebesparing en duurzame energieopwekking bij scholen, bij de uitvoering van het Integraal
Huisvestingsplan
• Meer lokaal eigenaarschap bij de energietransitie, via bijvoorbeeld een energiecollectief,
omgevingsfonds, individueel eigenaarschap of een omwonendenregeling
• Een grote rol voor participatie bij de energietransitie.
Klimaatverandering
D66 wil dat de gemeente de negatieve gevolgen van klimaatverandering beperkt, en zet in op:
• Meer voorlichting aan inwoners over het voorkomen van wateroverlast
• Het inspireren van inwoners om tuinen en tegelterrassen ‘waterdoorlatend’ in te richten, zodat
regenwater snel weg kan en de riolen niet overstromen
• De vervanging van ‘dichte’ bestrating in de openbare ruimte door waterdoorlatende bestrating,
waar mogelijk
• Het planten van bomen op strategische plekken in de dorpskernen en op schoolpleinen, omdat
dit helpt tegen hittestress en wateroverlast en op korte termijn CO2 wegvangt.
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Natuur en milieu
Onze gemeente is rijk bedeeld met natuur en strand. Het is een belangrijke reden waarom mensen
hier graag wonen en graag op bezoek komen. Bij iedere keuze die we maken, is het dan ook
belangrijk af te wegen wat de gevolgen zijn voor de natuur.
Hetzelfde geldt voor de fysieke leefomgeving, die van grote invloed is op de gezondheid en het
welbevinden van inwoners. Deze wordt aangetast door bijvoorbeeld luchtverontreiniging en
geluidsoverlast, waar inwoners zich niet fysiek voor af kunnen sluiten.
D66 Bloemendaal wil:
• Meer voorlichting over hoe inwoners zelf invulling kunnen geven aan het door de gemeente
ondertekende Schone Luchtakkoord
• Voldoende aandacht in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan voor rust en stilte in de woonen leefomgeving, en voorlichting aan inwoners over het belang hiervan
• Onderzoeken of de geluidhinder door het circuit in Zandvoort verminderd kan worden door een
aanpassing van de vergunning en het treffen van fysieke maatregelen om het geluid actief af te
schermen
• Natuurinclusief bouwen bevorderen, via het loket Bloemendaalzetstappen.nl en door bij elke
relevante melding of vergunningaanvraag te wijzen op de mogelijkheden
• Het gebruik van natuur en groengebieden zodanig regelen, dat enerzijds verschillende
doelgroepen elkaar niet in de weg zitten en anderzijds de natuur zo goed mogelijk wordt
beschermd.
• Bij alle ingrepen in de leefomgeving aandacht voor ecologische verbindingen, zoals
faunapassages en groenstroken langs infrastructuur.
• Publicatie van een publieksvriendelijke versie van het biodiversiteitsplan, opdat het voor
iedereen duidelijker wordt hoe je een steentje bij kunt dragen.
Grondstoffen
D66 wil het hergebruik van grondstoffen en producten stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat scheiding
van afval thuis (= bronscheiding) het beste is, omdat textiel, papier en organisch afval bij nascheiding
niet goed gerecycled kunnen worden. D66 zet in op:
• Bronscheiding van afval
• Actieve promotie van de huidige Repair-Cafés in Overveen en Vogelenzang, eventueel uitbreiding
naar de andere dorpskernen
• Onderzoek naar de wijze waarop de hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval in het restafval
verlaagd kan worden.
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Verkeer en bereikbaarheid
De verkeersdrukte neemt toe in alle vijf dorpskernen, niet alleen op de wegen naar de duinen en het
strand, maar ook in de winkelstraten waar steeds meer pakketjes worden gehaald en gebracht. Dit
heeft negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid. D66 wil waar mogelijk
primaat geven aan het langzaam verkeer, dit is bovendien beter voor het milieu. Gemeente
Bloemendaal heeft een Bereikbaarheidsvisie waarin volop aandacht wordt gegeven aan het
openbaar vervoer en de fiets. Er valt echter nog een en ander te verbeteren.
D66 zet in op:
• Maximaal 30 km/u binnen de bebouwde kom
• Het vergroten en verbeteren van de ruimte voor voetgangers en fietsers
• Verbetering van trottoirs rondom de scholen, verzorgingstehuizen en winkels
• Aanpak van het (hinderlijk) overhangend groen voor voetgangers
• Versterking van de verkeersveiligheid rondom de scholen zodat kinderen (ook zelfstandig) veilig
naar school kunnen lopen en fietsen.
• Verbetering van de kwaliteit van doorgaande fietsroutes (asfalt i.p.v. tegels)
• Zo nodig aanleg van fietsstraten (‘auto’s te gast’) en doorfietswegen, in overleg met de regio
• Meer aandacht voor scheiding van verschillende snelheden op fietspaden
• Een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen, over bestaande infrastructuur, zoveel
mogelijk langs de rand van het park. Dit in combinatie met een verbod op het verlaten van paden,
opdat het natuurbelang niet in gevaar komt.
• Onderzoek naar de haalbaarheid van een voetgangers/fietsers tunnel bij de spoorwegovergang
in Overveen, in samenspraak met de omwonenden
• Voldoende (bewaakte of diefstalbestendige) stallingsplekken en openbare laadpunten voor efietsen in de dorpskernen en bij het strand, waarbij rekening wordt gehouden met afwijkende
formaten (bakfiets, transportfiets)
• Goed OV naar het strand en/of een shuttledienst vanaf bestaande grotere parkeerplaatsen in de
omgeving, op spitsdagen, samengaand met een beperking van de bereikbaarheid van het strand
voor auto’s
• Onderzoek naar de haalbaarheid van een eenbaansweg op de Zeeweg van en naar het strand,
zodat de andere rijbaan benut kan worden voor het openbaar vervoer en de ruimte voor het
fietsen en wandelen aangenamer kan worden
• Faciliteren van deelauto’s en deelgebruik van fietsen en snorfietsen. Dit vraagt om centrale
kleinschalige stallingslocaties, dicht bij potentiële gebruikers, en meer sturing op
parkeervoorzieningen daarbij
• Verbetering van het OV van en naar Bennebroek en Vogelenzang (richting stations
Hillegom/Heemstede, en oost-west).
Verkeer kan ook geluidsoverlast veroorzaken. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van
inwoners. D66 zet in op:
• Inzet van ‘lawaaiflitsers’ tegen herrie-veroorzakende weggebruikers zoals motoren, zodra dit
wettelijk mogelijk wordt
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•

Zo nodig inzet van het Mobiliteitsfonds om passende geluidsmaatregelen te treffen bij het spoor
in Overveen.

Veiligheid
Veiligheid is het fundament van de open en vrije samenleving waar D66 voor staat. Veiligheid is een
essentiële voorwaarde voor individuen om zich te ontplooien. Tegelijk kunnen
veiligheidsinterventies de individuele vrijheid onevenredig onder druk zetten en inperken. We
mogen het onderwerp ‘veiligheid’ daarom niet aan rechts-conservatieve politici overlaten.
De statistieken wijzen uit dat Bloemendaal een veilige gemeente is en nog steeds veiliger wordt. De
laatste vier jaar is het aantal misdrijven met ruim 28 procent gedaald (bron:
waarstaatjegemeente.nl). De meeste calamiteiten (zoals openbare orde problemen, vernielingen,
aanrijdingen met of zonder letsel) vinden plaats aan de kust, tijdens de drukke zomermaanden.
Hiermee willen we benadrukken dat het veilig wonen is in onze gemeente.
De gemeente levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van haar inwoners, niet alleen door te
zorgen voor een verkeersveilige omgeving, maar ook door het beschermen van de democratische
rechtsstaat 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 zorg voor een prettige uitstraling van de woonomgeving.
Inwoners voelen zich vaak veiliger als ze de wijkagent en handhavers kennen en grip hebben op de
leefbaarheid van hun buurt. D66 wil daarom dat de gemeente:
• De tevredenheid over handhaving en politie periodiek meet onder de inwoners
• Eenmaal per jaar per wijk een wijkschouw organiseert met de wijkagent
Wat betreft vuurwerk met oudjaar wil D66 zich richten op een veilige en feestelijke jaarwisseling en
een nieuwe traditie. Er wordt momenteel een landelijke richtlijn uitgewerkt om de
vuurwerkoverlast te beperken. D66 wil deze landelijke richtlijn volgen, ook als die mogelijk leidt tot
een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk.
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Samen vormen we
de gemeente
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Zorg en Welzijn
Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen (arbeidsparticipatie),
en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Iedereen moet mee (kunnen) doen in onze samenleving.
Voor D66 is daarbij de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen het uitgangspunt.
Soms hebben mensen echter ondersteuning nodig, en die moet dan ook ruimhartig geboden worden.
Zorg aan langdurige zieken en niet-zelfredzame inwoners
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deel
kunnen blijven nemen aan de maatschappij. De gemeente geeft daarom ondersteuning thuis via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit onderzoek blijkt dat de gemeente Bloemendaal
hoog scoort op clienttevredenheid. Dit willen we natuurlijk sowieso vasthouden.
D66 wil dat de gemeente:
• Meer bekendheid geeft aan de mogelijkheid van onafhankelijke clientondersteuning bij
gesprekken;
• Zorgaanbieders zoveel mogelijk ontlast bij gebruikmaking van gemeentelijke administratieve
systemen, zodat zij zich volop kunnen richten op de te leveren zorg.
• Bij het zoeken naar zorgaanbieders niet alleen op laagste kosten aanbesteedt, maar er rekening
mee houdt dat continuïteit in zorgverlening belangrijk is voor zowel zorgcliënten als
werknemers.
• Scherp blijft bewaken dat persoonlijke gegevens en dat de persoonlijke levenssfeer van
zorgcliënten beschermd blijven
• Mantelzorgers voldoende ondersteunt en waardeert.
Welzijn algemeen
Welzijn Bloemendaal is een gewaardeerde organisatie die jong en oud betrekt, activeert en
ondersteunt waar nodig. D66 wil Welzijn Bloemendaal alle ruimte bieden om haar werk voort te
zetten.
Ook in een welvarende gemeente als Bloemendaal leven huishoudens helaas in armoede. D66 wil dat
de gemeente de middelen die ze ontvangt om kinderarmoede te bestrijden, volledig aan deze
kinderen besteedt, zoals voor schoolspullen, sport, muziekles, bijles en schoolreisjes. De gemeente
moet daarbij rekening houden met mogelijke schaamtegevoelens bij aanvragers.
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Jeugdzorg
De overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten in 2014 is gepaard gegaan met een bezuiniging
van structureel 450 miljoen euro. Sindsdien zijn de gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg met ruim
50% gestegen. Dit komt omdat er een groter beroep op jeugdzorg wordt gedaan: rond 2000 kreeg
jaarlijks gemiddeld 1 op de 27 kinderen jeugdzorg, inmiddels is dat 1 op 8. Bovendien blijft de
uitstroom achter en de gemiddelde duur van hulptrajecten en de kosten per voorziening stijgen.2
Deels is dit een gevolg van het feit dat gemeenten zorgbehoevende jongeren eerder en beter weten
te bereiken, maar het komt ook door maatschappelijke ontwikkelingen (bijv. vechtscheidingen,
maatschappelijke prestatiedruk) en doordat relatief lichte problemen eerder worden
geproblematiseerd. Soms ontbreekt het lokale teams aan ‘doorverwijskennis’. Ze zouden te snel
doorverwijzen naar specialistische hulp, of juist te langzaam waardoor de problematiek verergert.3
D66 wil leren van gemeenten waar het financieel wél goed gaat. Deze hebben het volgende gemeen:
een scherpe visie op wat jeugdzorg zou moeten inhouden en aan wie ze het aanbieden. Ook wordt de
toegang er bemand door hoogopgeleide specialisten die zorg toewijzen en vervolgens óók de
voortgang bewaken. Tot slot zitten gemeenten en de zorgaanbieders met elkaar op één lijn qua visie
op zorg.
D66 Bloemendaal wil:
• Ontwikkeling van een gemeentelijk visie op wat passende basis-jeugdzorg is en wat bij de
gemeente thuishoort en niet, en dat de gemeente hiernaar handelt
• Dat er gebruik wordt gemaakt van specialisten die sturen op het toekennen van voorzieningen,
maar ook op het tijdig afschalen ervan.
• Vroegtijdig en compleet inzicht van de uitgaven in de jeugdzorg
• In regionaal verband goede afspraken over de inkoop van jeugdzorg
• Dat ouders goed geïnformeerd worden over opties en het verloop van trajecten
• Dat er marktconforme tarieven worden betaald aan zorgprofessionals
• Promotie van de mogelijkheid om ondersteuning bij de opvoeding te krijgen of aan te bieden via
het project ‘buurtgezinnen’.

2
3

Bron: Divosa. Zie: https://www.divosa.nl/onderwerpen/jeugdzorg-inzicht-en-grip-op-financien
idem
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Werk en inkomen
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de
Participatiewet. Het gaat dan om mensen die door ziekte of gebrek niet zelfstandig in staat zijn om
het wettelijk minimumloon te verdienen en geen recht hebben op een WW- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen betaald werk vinden,
ook mensen met een arbeidsbeperking. Echter, op dit moment vindt slechts 10 tot 15% van deze
categorie betaald werk.4
D66 Bloemendaal wil dat inwoners snel en goed geholpen worden, want werk – ook als het om
weinig uren gaat - biedt mensen een dagbesteding, sociale contacten en zelfvertrouwen.
D66 wil dat de gemeente zich richt op:
• Inzet van loonkostensubsidie als er sprake is van verminderd arbeidsvermogen, eventueel
aangevuld met een vergoeding voor begeleiding
• Maatschappelijke activering van degenen die (nog) niet inzetbaar zijn op werk, waarbij de
kansen voor het toeleiden naar werk opengehouden worden
• Toeleiding naar beschut werk voor diegenen die echt niet in een regulier arbeidsproces ingezet
kunnen worden
• Goede registratie van instroming-doorstroming-uitstroming, zodat zichtbaar blijkt welke
maatregelen effectief zijn, en welke niet.

4

Bron: Rekenkamercommissie Gemeente Bloemendaal
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Onderwijs
Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor van
persoonlijke groei en ontplooiing. Een leven lang. Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en
vaardigheden, het bereidt je ook voor op deelnemen aan een samenleving waarin er oog is voor de
ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken.
De gemeente heeft maar enkele onderwijstaken, namelijk ervoor zorgen dat er openbaar onderwijs
binnen de gemeente is en dat er goede en voldoende schoolgebouwen zijn. Verder is de gemeente
verantwoordelijk voor leerplicht, onderwijsachterstandsbestrijding en voorschoolse educatie voor
bepaalde doelgroepen. Ook zorgt de gemeente voor een goede aansluiting tussen onderwijs en zorg.
Dit gaat goed in Bloemendaal en willen we zo houden. De gemeente kan daarnaast ervoor kiezen
extra onderwijstaken te financieren, zodat er bijvoorbeeld vakdocenten zijn voor gym en muziek.
D66 zet in op:
• Uitvoering van het onlangs geactualiseerde beleid voor schoolgebouwen (‘Integraal
Huisvestingplan Onderwijs’)
• Duurzame, robuuste schoolgebouwen met een goed binnenklimaat en goede
ventilatiemaatregelen, mede in het kader van ziektebestrijding en extremere
weersomstandigheden
• Het terugdraaien van de bezuinigingen op de vakdocent Gymnastiek
• Professioneel muziekonderwijs op alle basisscholen in de gemeente, zodat alle kinderen met
muziek kennismaken en harmonieus leren samenwerken
• Het helpen van scholen om (desgewenst) hun schoolpleinen te vergroenen, vanwege het
verkoelend effect in de zomer en zodat wateroverlast wordt tegengegaan.
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Recreatie, cultuur en vrije tijd
Beweging en sport
D66 vindt bewegen en sport belangrijk, voor jong en oud. Er mogen geen te hoge financiële drempels
voor inwoners zijn om aan de sport van hun keuze deel te nemen. Bloemendaal heeft zijn eigen rijke
sporthistorie met in enkele sporten regionaal en nationaal bekende clubs, waar de gemeente trots op
is. Jaarlijks rijkt de gemeente prijzen uit aan de sporters van het jaar. Dat willen we voortzetten.
D66 zet verder in op:
• Het voortzetten van activiteiten van Welzijn Bloemendaal om ouderen en inwoners met een
beperking in beweging te krijgen
• Onderzoek naar de directe en indirecte subsidiëring van sportverenigingen en een evenredige
verdeling van middelen over verenigingen (naar ledental)
• Voldoende kwalitatief goede speelterreinen in de dorpskernen, die door hun omvang, diversiteit
en spreiding uitnodigen tot sport en bewegen, en ingericht worden in samenspraak met
omwonenden.
Cultuur en kunst
Het beleven en creëren van cultuur en kunst stimuleert de menselijke geest. D66 vindt het belangrijk
dat de gemeente goed en voldoende invulling geeft aan het cultuurbeleid, in goed overleg met de
regio zodat er regionaal een passend cultuuraanbod ontstaat. Daarbij is een belangrijke rol voor de
gemeente weggelegd in het stimuleren van samenwerking op cultureel gebied, omdat dit leidt tot
beter functionerende organisaties en tot een hogere kwaliteit van de culturele uitingen.
D66 Bloemendaal zet in op:
• Voortzetting en waar mogelijk versterking van de werkzaamheden van de bibliotheken in
Bloemendaal en Bennebroek om laaggeletterdheid te bestrijden, maatschappelijke participatie te
bevorderen en inwoners van alle leeftijden kennis te laten maken met kunst en cultuur
• Kwalitatief goed muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen
• Voortzetting van de gemeentelijke bijdragen voor kunsteducatie, cultuureducatie en
erfgoededucatie op de basisscholen
• Meer sturing op het evenementenbeleid door de gemeenteraad
• Voortzetting van het huidige cultuurbeleid, met als uitgangspunten de sterke zelfstandigheid van
culturele aanbieders, en de faciliterende en stimulerende rol die de gemeente kan innemen om
een bredere doelgroep kennis te laten maken met kunst en cultuur, en het verbeteren van de
samenwerking tussen culturele instellingen
• Het goed betrekken van inwoners, de Stichting Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek bij relevante te maken keuzes in de Omgevingsvisie en het
Omgevingsplan.
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Financieel gezond
en solide bestuur
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Participatie en democratie
Participatie door inwoners bij beleidsvorming en – uitvoering is een waardevolle aanvulling op de
representatieve democratie. De gemeente moet daarom op haar inwoners durven vertrouwen en
hen vaker en eerder betrekken. Tegelijkertijd moet het gemeentebestuur ervoor zorgen dat alle
betrokken partijen inbreng kunnen leveren, en dat niet alleen de meest mondige inwoners hun zegje
komen doen. De gemeente bewaakt immers het algemeen belang.
Participatie
De gemeente heeft sinds kort goed participatiebeleid waarin onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende type belanghebbenden. D66 wil dat de gemeente verder inzet op:
• Het beter faciliteren van maatschappelijke initiatieven van inwoners, omdat inwoners vaak
goede ideeën hebben
• Het gebruik van digitale middelen bij participatietrajecten, zodat ook jongere doelgroepen goed
worden bereikt
• Heldere kaderstelling door de gemeenteraad bij participatietrajecten, en goede voorlichting aan
inwoners over die kaders, zodat participatie niet leidt tot teleurstelling
• Voortzetting van het ‘digipanel’ dat regelmatig wordt bevraagd over ontwikkelingen in de
gemeente en zo de gemeenteraad ‘voedt’ met wat inwoners belangrijk vinden
• Gelote burgerpanels bij specifieke vraagstukken, opdat zoveel mogelijk geluiden uit de
samenleving gehoord worden
• Voortzetting van het succesvolle en breed gedragen project ‘Raadslid in de klas’, in het kader van
de burgerschapsvorming van kinderen.
Democratische legitimatie
Met de overdracht van bevoegdheden en middelen naar gemeenten is de noodzaak van aansturing
en controle door de inwoners en de gemeenteraad toegenomen. Daarvoor is een werkende
democratie op lokaal niveau nodig, waarbij de macht niet mag liggen bij moeilijk te controleren
gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. D66 zet in op:
• Het kritisch volgen van de hernieuwde samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland en de
Metropoolregio Amsterdam
• Tijdige en volledige terugkoppelingen van de portefeuillehouders over gemeenschappelijke
regelingen, zodat de gemeenteraad goed kan bijsturen.
Bestuurscultuur
D66 Bloemendaal staat voor een open bestuurscultuur. ‘Open’ voor wat betreft de benaderbaarheid
van het bestuur en ‘open’ voor wat betreft de beschikbaarheid van informatie. Uiteraard wel met
inachtneming van wet- en regelgeving voor wat betreft de privacy van betrokkenen. D66 zet in op:
• Een goede uitvoering van de Wet open overheid
• Een overzichtelijk register met alle geheime besluiten, inclusief data waarop die geheimhouding
weer opgeheven moet worden
• Blijvende ondersteuning van de lokale en regionale media, zodat deze het bestuur en de politiek
kritisch kunnen volgen.
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Bestuurskracht en dienstverlening
Bloemendaal behoort met zo’n 23.500 inwoners niet tot de kleinste gemeenten. Wel opereert
Bloemendaal in een complex krachtenveld: de Metropoolregio Amsterdam is volop in ontwikkeling
en kent een grote bevolkingsgroei. Dat legt ook druk op Bloemendaal (strand, recreatie, natuur,
verkeer). Wil Bloemendaal zijn unieke positie en zelfstandigheid in de regio kunnen behouden, dan
is samenwerking en krachtige inbreng met behoud van eigen verantwoordelijkheid in de metropool
regio essentieel.
De gemeentelijke organisatie voert taken uit, de gemeenteraad stelt de kaders en controleert of de
taken goed uitgevoerd zijn. Hiervoor is het belangrijk dat de gemeenteraad goed, volledig en tijdig
geïnformeerd wordt. De informatiestromen worden bovendien steeds omvangrijker: goede
ondersteuning is daarom van belang. Verder heeft de gemeentelijke organisatie een zekere omvang
en kwaliteit nodig om haar taken goed uit te voeren. Ook als deskundigheid ingehuurd wordt, moet
er voldoende kennis van de materie aanwezig zijn om goed aan te kunnen sturen.
D66 Bloemendaal wil:
• Geen verdere inkrimping van de bestaande ambtelijke organisatie
• Dat partijen zich mogen laten ondersteunen door maximaal drie duo-raadsleden (per commissie
één) om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren
• Dat politieke partijen meer gebruik kunnen maken van het gemeentehuis voor activiteiten
• Openstelling van het Centraal Servicepunt in Bennebroek voor minimaal twee dagdelen per
week, zodat inwoners bijvoorbeeld hun paspoort en rijbewijs dichtbij op kunnen halen
• Een onafhankelijk bestuurskrachtonderzoek dat uitwijst of de gemeentelijke organisatie van
Bloemendaal op de korte, middellange en lange termijn voldoende is toegerust op het uitvoeren
van haar taken en wat er kan verbeteren.
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Financiën
Als sociaal-liberale partij gaat D66 behoedzaam en zuinig om met belastinggeld. Het belang van bijna
alle publieke investeringen – bijvoorbeeld in duurzame schoolgebouwen, duurzame energie en
natuurbeheer – is onmiskenbaar. Op de lange - en zelfs korte - termijn levert dat profijt op voor
behoud en versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving.
Een gemeente heeft op financieel terrein beperkte mogelijkheden om zelf te bepalen waaraan het
geld mag worden uitgegeven. De meeste uitgaven worden door het Rijk verplicht opgelegd, zoals in
het sociaal domein.
Een deel van de inkomsten worden verkregen doordat inwoners lokale belastingen en heffingen
betalen, zoals de onroerende-zaakbelasting (OZB). Het overgrote deel van de Bloemendaalse
inkomsten komt uit het Gemeentefonds. Bij een, naar de mening van het Rijk, te laag OZB-tarief
wordt een gemeente gekort op het Gemeentefonds. Van alle gemeenten in Nederland ontvangt
Bloemendaal uit het Gemeentefonds momenteel het minst. Bloemendaal is echter door haar ligging
in de natuur en met vijf dorpskernen duurder uit dan een compacte gemeente als bijvoorbeeld
Heemstede.
D66 Bloemendaal zet in op:
• Een gelijkblijvende OZB, anders dan voor inflatiecorrectie of benodigd voor duurzame
investeringen of om het voorzieningenniveau op peil te houden
• Een gemeentelijke lobby voor een eerlijke bijdrage uit het Gemeentefonds bij de herziening van
dit fonds
• Meer gemeentelijke inzet op het verkrijgen van provinciale en rijkssubsidies om de
gemeentelijke doelstellingen te verwezenlijken
• Een evenwichtige begroting, met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen
• Een duidelijke, heldere en transparante begroting, met uitleg en verantwoording aan inwoners
over de te maken financiële keuzes
• Voldoende budget en een grotere rol voor de gemeentelijke Rekenkamer, die onafhankelijk
onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
gemeentebestuur, waarbij het gemeentebestuur is gehouden aan de adviezen van de
Rekenkamer als de gemeenteraad dat eist
• Dat de gemeente bij haar uitgaven niet alleen naar aanschafkosten kijkt, maar naar de kosten
over de gehele levensduur van het product. Dat is op langere termijn goedkoper.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

20

D66 Bloemendaal - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Economie
Een sterke economie draagt de maatschappij. D66 vindt een gunstig en eerlijk ondernemersklimaat
daarom belangrijk. Veel bedrijven hebben het de afgelopen jaren moeilijk gehad wegens de coronacrisis, deze bedrijven verdienen een steuntje in de rug,
D66 zet in op:
• Aantrekkelijke, veilige winkelstraten met een breed aanbod, in samenspraak met de
ondernemers
• Een faciliterende rol van de gemeente bij initiatieven die de ontmoetingsfunctie van een
winkelstraat versterken, gezien het belang van sociale cohesie in onze dorpskernen
• Een mix tussen detailhandel en horeca, desgewenst in één pand, om winkelstraten aantrekkelijk
te houden, binnen de kaders van een gelijk-speelveld
• Waar en wanneer nodig aanpassing van de bestemming van een pand of kavel, om waardedaling
tegen te gaan
• Voldoende en veilige laad- en losplekken in de winkelstraten, eventueel op bepaalde tijden
• Het (tijdens crises als bijv. de Corona-crisis) toestaan van soepeler regelgeving voor
buitenactiviteiten als terrassen, evenementen en sporten, mits dit geen (geluids-)overlast
veroorzaakt.
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