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Onze visie voor Bloemendaal
De gemeente Bloemendaal ligt in een groene duinstreek, Nationaal Park Kennemerland, waarbij zowel
rust als drukte te beleven is. Naast de dorpse leefomgeving, de rust van de natuur en zee, de drukte en
cultuur van de nabije stad. Een gewilde omgeving om te genieten van vrijheid, privacy en ruimte aan de
ene kant en gezelligheid, reuring en sportiviteit aan de andere kant. Wie zou hier nou niet willen wonen?
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 tekorten in de zorg, over toenemende verkeersdrukte, over de traagheid
van verduurzaming en de teloorgang van natuur en milieu. D66 wil daarom investeren in energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming. D66 streeft na dat klimaat, leefbaarheid en gezondheid
worden meegenomen als beoordelingscriterium voor nieuw beleid.
D66 is van oudsher een partij waarbij duurzaamheid en gelijke kansen voorop staan. Daar gaan we ons in
Bloemendaal dan ook extra voor inzetten. Dit is het moment voor duidelijke keuzes. Waar willen we dat
onze gemeente over vier jaar staat? D66 maakt die keuzes. Samen werken aan een eerlijker en groener
Bloemendaal. Waarbij we rekening houden met de verschillen die er zijn in de dorpskernen.
Onze speerpunten voor de periode 2022-2026 zijn:
Naast bouwen het behoud en realisatie van meer passende en duurzame woningen.
Behoud van onze hoogkwalitatieve en groene woonomgeving.
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.
Dit document bevat een samenvatting van het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van D66
Bloemendaal. Het complete verkiezingsprogramma vindt u op onze website.
Wij gaan graag het gesprek aan met alle bewoners van onze mooie
gemeente, om te behouden wat goed is en te verbeteren wat beter kan.
Voor een gemeente waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten
vallen.
Vincent Verheij
Lijstrekker D66 Bloemendaal
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GOED WONEN
Passend en duurzaam wonen
D66 Bloemendaal vindt het belangrijk dat iedereen kan wonen in een duurzame woning die past bij zijn
of haar leefsituatie en inkomen. Wij willen:
De bestaande woningvoorraad beter benutten en betaalbaar houden. Door nieuwbouw en afspraken
met ontwikkelaars en woningcorporaties, tegengaan van speculatie en ongewenst gebruik en onder
condities splitsen van gebouwen mogelijk te maken.
Samen met inwoners zoeken naar plekken waar wel woningen gebouwd kunnen worden
bijvoorbeeld op braakliggende terreinen - zonder het landschap te schaden.
Inwoners inspireren en helpen bij het verduurzamen en natuurinclusief maken van hun woning, (via
het Duurzaam Bouwloket).
Energiebesparing en duurzame energieopwekking stimuleren bij inwoners, bedrijven, scholen en via
afspraken met woningcorporaties.
Een grote rol voor participatie en lokaal eigenaarschap bij de 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.

Duurzaam verkeer en verbeterde bereikbaarheid
De verkeersdrukte neemt toe in alle vijf dorpskernen. De bereikbaarheid en de verkeersveiligheid nemen
hierdoor af. D66 Bloemendaal wil daarom waar mogelijk primaat geven aan het langzaam verkeer en
waar mogelijk 30km voor de auto, dit is bovendien beter voor het milieu. Wij zetten in op:
Meer en beter ingerichte ruimte voor voetgangers en fietsers (‘auto’s te gast’).
Versterking van de verkeersveiligheid rondom de scholen, zodat kinderen (ook zelfstandig) veilig
naar school kunnen lopen en fietsen.
Comfortabele, geasfalteerde “Doorfietspaden” die steden en regio’s verbinden.
Onderzoek naar de haalbaarheid van een voetgangers/fietsers tunnel bij de spoorwegovergang in
Overveen.
Verbetering van het OV van en naar Bennebroek en Vogelenzang.
Initiatief nemen om de Provincie te bewegen een veiliger Zeeweg te realiseren door versmallen van
de Zeeweg tot 2x1 rijbaan voor de auto en instellen maximaal 60 km met behoud ruimte voor
noodhulpdiensten en meer ruimte voor OV, scooters en snelfietsfietsverkeer op de andere rijbaan.
Eenrichtingsverkeer van de fietspaden.
Faciliteren van deelgebruik van (elektrische) auto’s, fietsen en snorfietsen. o.a. bij de stations.
Meer oplaadpunten en stallingsplekken voor e-auto’s en e-fietsen in de dorpskernen en bij het strand.
Verminderen van geluidsoverlast door verkeer.
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GEZOND LEVEN
Klimaat, natuur en milieu
Onze gemeente is rijk bedeeld met natuur en strand. Het is een belangrijke reden waarom mensen hier
graag wonen en op bezoek komen. Tegelijkertijd zien we dat onze leefomgeving wordt aangetast door
luchtverontreiniging en geluidsoverlast. We vinden dat bij iedere keuze die de gemeente maakt, goed
afgewogen moet worden wat de gevolgen zijn voor klimaat, natuur en milieu. Wij zetten in op:
Meer aandacht voor uitbreiding natuur, ecologische verbindingen en groenstroken langs
infrastructuur.
Een betere balans tussen gebruik en bescherming van natuur en groengebieden.
Meer aandacht voor het door de gemeente ondertekende Schone Luchtakkoord.
Meer aandacht voor rust en stilte in de woonomgeving, en daarbij onderzoeken of de hinder door het
circuit in Zandvoort niet verminderd kan worden.
Het hergebruik van grondstoffen en producten, en bronscheiding van afval stimuleren.
De negatieve gevolgen van klimaatverandering beperken door voorlichting, het tegengaan van
wateroverlast en de vervanging van ‘dichte’ bestrating.
Meer bomen planten in de dorpskernen en vergroenen schoolpleinen. Dit helpt tegen hittestress,
wateroverlast en op korte termijn wegvangen CO2.

Zorg en Welzijn
Voor D66 Bloemendaal is de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen het uitgangspunt.
Soms hebben mensen echter ondersteuning nodig, en die moet dan ook ruimhartig geboden worden. D66
Bloemendaal wil:
Welzijn Bloemendaal alle ruimte bieden om haar goede werk voort te zetten.
Leren van gemeenten met een scherpe visie en goed uitvoering van jeugdzorg.
De beschikbare middelen om kinderarmoede te bestrijden volledig aan deze kinderen besteden.

Onderwijs, cultuur, recreatie en vrije tijd
Onderwijs, beweging en het beleven van cultuur en kunst stimuleert de menselijke geest.
Wij zetten daarom in op:
Duurzame, robuuste schoolgebouwen met een goed gezond binnenklimaat (ventilatiemaatregelen).
Het helpen van scholen om (desgewenst) hun schoolpleinen te vergroenen.
Professioneel muziek- en gymnastiekonderwijs op alle basisscholen in de gemeente.
Activiteiten om ouderen en inwoners met een beperking in beweging te krijgen .
Diversiteit en spreiding van kwalitatief goede speelterreinen, die worden ingericht in samenspraak
met omwonenden.
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SOLIDE BESTUUR
Voldoende bestuurskracht
D66 Bloemendaal staat voor een open en solide bestuurscultuur binnen een gemeente die haar taken
adequaat kan uitvoeren. Het bestuur moet benaderbaar zijn en inwoners moeten gemakkelijk kunnen
beschikken over relevante informatie. Wij willen:
Meer inzet op heldere kaderstelling en het gebruik van digitale middelen bij participatietrajecten.
Meer democratische controle op gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden.
Een ambtelijke organisatie die wat betreft omvang en kwaliteit voldoende toegerust is om haar taken
uit te voeren (dus geen verdere inkrimping van de ambtelijke organisatie).
Met oog voor het belang van de gemeente als geheel willen we maatwerk kunnen leveren in en aan de
5 dorpskernen van Bloemendaal, door samenwerken met initiatiefnemers en belanghebbenden. Om
de leefbaarheid en eigen verantwoordelijkheid in de 5 dorpskernen te vergroten wil D66, met
ondersteuning van de gemeente, de lokale samenleving een meer actieve rol geven. Het streven is een
gezamenlijk eindresultaat waarbij de tevredenheid van inwoners centraal staat.

Een financieel-economisch gezonde gemeente
D66 Bloemendaal gaat behoedzaam en zuinig om met belastinggeld en zet onder andere in op het
vergroten van de middelen om bij een grotendeels gelijkblijvende OZB de gemeentelijke doelstellingen te
verwezenlijken. Wij staan voor:
Een duidelijke, heldere en evenwichtige begroting, met een adequate reserve om tegenvallers op te
vangen.
Uitleg vooraf en verantwoording achteraf aan inwoners over financiële keuzes.
Een gunstig en eerlijk ondernemersklimaat, met onder andere aantrekkelijke winkelstraten met een
breed aanbod, in samenspraak met de ondernemers.
Dat iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, snel en goed geholpen
wordt.
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Speerpunten Bennebroek en Vogelenzang 2022-2026
Openstelling van het Centraal Servicepunt in Bennebroek voor ten minste 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 inGeestterrein in Bennebroek).
Voortvarende aanpak van project Vitaal Vogelenzang (= woningbouw in combinatie met groen en
voorzieningen in Vogelenzang).

Speerpunten Bloemendaal / Overveen / Aerdenhout 2022-2026
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 geluidsmaatregelen te treffen bij het spoor in
Overveen.
Verkeersveiligheid in de winkelstraten vergroten zodat het aantrekkelijker wordt om daar te
winkelen.
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