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Voorwoord

D66 is 50 jaar geleden opgericht om de toenmalige vanzelfsprekende macht te doorbreken. In 
Waddinxveen is dat  nog steeds nodig,  nu meer  dan ooit.  D66 wil  vernieuwing brengen in 
Waddinxveen en wil alle inwoners die ook snakken naar een moderne 21e-eeuwse samenleving 
eindelijk aan het woord laten. En dat is de meerderheid van de bevolking! Te lang heeft een 
minderheid van conservatieve krachten het beleid bepaald in onze gemeente. Als het aan D66 
ligt, gaat dat na de verkiezingen veranderen.

Het huidige gemeentebestuur luistert slecht naar de wensen van de bevolking en voert gewoon 
zijn eigen beleid uit. Dat moet veranderen. Bestuurders dienen zich niet als regenten te gedragen,  
maar moeten empathisch leiderschap tonen en open staan voor de mening en ervaring van 
anderen. Participatie van inwoners (meervoudige democratie) is van groot belang. Er is veel 
kennis aanwezig onder de bevolking en daar kan meer gebruik van gemaakt worden. We moeten 
meer aansluiting zoeken bij  initiatieven van burgers en niet andersom. Anderzijds verdienen 
kwetsbare inwoners die het niet alleen redden – ook de nieuwkomers – onze steun.
Een meerderheid van de inwoners wil dat op zondag de winkels open mogen zijn: D66 wil dat 
ook. Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben gedemonstreerd voor nieuwe gymzalen bij de 
nieuwe basisscholen (en dat gebeurt zelden in Waddinxveen): hier maken wij ons sterk voor. 
Omwonenden van de postkantoorlocatie willen geen groot massief bouwblok in hun achtertuin: 
wij  gaan  op  zoek  naar  een  betere  oplossing.  Geen  draagvlak  onder  omwonenden  voor  de 
Verlengde Bentwoudlaan:  D66 wil  dat  er  – samen met  Boskoop  – een beter  alternatief 
onderzocht  wordt.  Betrokken  inwoners  vragen  de  gemeente  de  duurzaamheiddoelstellingen 
versneld aan te scherpen: gasloos wonen in Triangel? Doen!
Het gemeentebestuur kan heel anders werken: moderner, meer van deze tijd, meer open, met 
ook meer aandacht voor de veiligheid, rechten en acceptatie van  LHBTI'ers (homoseksuelen, 
transgenders en intersekse personen) en meer gebaseerd op participatie door en met de bevolking. 
Intensieve samenwerking met de omliggende gemeenten en andere regio’s in het Groene Hart 
is daarbij essentieel voor een goede toekomst voor Waddinxveen.

Kandidaat-raadsleden D66 Waddinxveen:
Albert Grooten (Lijsttrekker)
Fatima Kalai-El Mousaoui
Juliette Brandenburg- Verwer
Art-Jo Wittenberg
Bas Arbouw
Peter Rubeling
Leen de Haan
Michel Boers
Michel Buurman



Prioriteiten

1. Onderwijs en Jeugd: meer sport en cultuur op school
� Er komen gymzalen bij beide nieuwe basisscholen.
� Het schoolzwemmen wordt weer bekostigd door de gemeente.
� Alle kinderen in Waddinxveen krijgen cultuur- en muziekonderwijs.

2. Ondernemerschap, Innovatie en Werkgelegenheid: winkels open op zondag
� Alle winkels mogen elke zondag open.
� ZZP’ers betalen de  eerste  3 jaar  geen onroerende zaak belasting (OZB) voor hun 

bedrijf. 

3. Inwoners en Bestuur: burgers staan centraal
� Er komt meer concrete aandacht voor burgerparticipatie.
� Alle wethouders werken 100% fulltime.

4. Veiligheid: leefbare wijken
� De Gemeentelijke BOA’s worden breed ingezet.

5. Duurzaamheid, Natuur en Milieu: aanscherpen ambities
� Waddinxveen is in 2033 klimaatneutraal.
� Het college rijdt in elektrische auto’s. 

� Gasloos bouwen in de Triangel wordt gestimuleerd.

� Het  systeem  ‘Afval  Brengen  Loont’  wordt  ingevoerd,  naast  ‘Afval  Scheiden 

Loont’.
� Er komt subsidie voor groene (Sedum)daken.
� De Top-10 ‘grijze plekken’, waaronder het Centrumgebied, wordt vergroend.

6. Sociaal domein (de Zorg): meer persoonlijke aandacht
� Iedereen heeft binnen een week een keukentafelgesprek.

7. Verkeer en Mobiliteit: knelpunt hefbrug aanpakken
� Er komt een volledig vrachtwagenverbod voor de hefbrug Waddinxveen.

8. Ruimte om te wonen, werken en leven: meer aandacht voor zwakke verkeersdeelnemers 
� De fiets- en voetpaden worden goed onderhouden.

9. Sport, Evenementen, Uitgaan en Recreatie: sport blijft betaalbaar
� De tarieven voor de sportverenigingen worden bevroren.

� Er komt een haalbaarheidsonderzoek voor een kleine jachthaven in Waddinxveen

10. Kunst en Cultuur: meer aandacht voor nieuwkomers
� Er komt een jaarlijks cultuurfestival met nieuwkomers in Nederland.

11. Financiën: op orde
� Bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing geldt het principe: ‘De vervuiler betaalt’.



1. Onderwijs en Jeugd

Visie
Leren doe je een leven lang. Voor D66 is onderwijs absolute topprioriteit. D66 vindt dat goed 
onderwijs de basis is voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en mensen de 
kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Er moeten dan ook onderwijsmogelijkheden zijn 
voor bewoners van alle leeftijden.  D66 wil daarom meer investeren in onderwijs. Alleen het 
allerbeste onderwijs is goed genoeg, zowel aan de top als aan de basis. Elke leerling verdient 
gelijke kansen op goed onderwijs. Dit geldt zowel voor het primair onderwijs, het voortgezet 
onderwijs, als voor volwasseneneducatie.

Stand van zaken
Onderwijs  is  in  ontwikkeling.  De  maatschappij  verandert  steeds  sneller,  het  is  niet  langer 
duidelijk of traditionele beroepen over 10 of 20 jaar nog bestaan. Kortom, waar leiden we onze 
kinderen  voor  op?  Onderwijs  richt  zich  steeds  meer  op  vaardigheden,  de  zogenaamde  21st 

Century Skills als samenwerken, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Hiernaast is in 
2014  Passend  Onderwijs  geïntroduceerd.  Onderwijs  heeft  een  zorgplicht;  er  dient  zoveel 
mogelijk in het werk te worden gesteld om kinderen thuisnabij een passend onderwijsaanbod te 
bieden. 
Jeugdzorg,  kinderopvang,  peuterspeelzalen en scholen werken in  dit  kader  ook steeds  meer 
samen in  brede buurtscholen of  (nog een stapje  verder)  in  integrale  kindcentra.  Hierbinnen 
krijgen  kinderen  van  0-12  jaar  een  doorgaande  leerlijn  aangeboden,  toegespitsts  op  hun 
onderwijsbehoefte.  Tenslotte  is  de  verantwoordelijkheid  van  jeugdzorg  de  afgelopen 
regeerperiode overgegaan naar de gemeente. De complexiteit van de jeugdzorg, de juridische 
context en het toezicht vragen nog steeds om specifieke expertise van gemeenten. De financiële 
tekorten  zijn  een  punt  van  aandacht,  de  inhoud  moet  leidend  blijven,  jeugdzorg  zo  dicht 
mogelijk op het kind georganiseerd. 

Wens
Kwalitatief goed onderwijs in een mooi en functioneel gebouw is de basis voor betere prestaties.  
Voor het basisonderwijs gaat onze voorkeur uit naar integrale kindcentra. De schoolbesturen 
behouden de eigen identiteit en de gebouwen passen in deze tijd en zijn tevens klaar voor de 
toekomst. Omdat D66 het muziek- en bewegingsonderwijs wil stimuleren, beschikken integrale 
kindcentra  over  centrale  voorzieningen  zoals  een  gymzaal  en  eventueel  een  sportveld.  Het 
voortgezet onderwijs is belangrijk voor ons dorp, dus we moeten ervoor zorgen dat het ook 
behouden blijft. Schoolzwemmen moet worden gefinancierd door de gemeente.



D66 standpunten voor 2018-2022
� Stimuleren  Integrale  Kindcentra  waarin  kinderopvang,  peuterspeelzalen,  voorschoolse 

opvang, voorscholen, basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin geïntegreerd zijn.
� Gymzalen bij de scholen, zodat kinderen kunnen  bewegen zonder dat dit ten koste gaat 

van veiligheid en onderwijstijd.
� De cultuurcoach in Waddinxveen ondersteunt de scholen.

� Goede huisvesting voor het Voortgezet Onderwijs (VO). De aanwezigheid van VO in 

Waddinxveen is van belang voor onze jeugd.
� Stimuleren  van  samenwerking  tussen  jeugdzorg,  leerplichtambtenaren  en 

welzijnsorganisaties.
� De wettelijke taken goed uitvoeren: één kind = één plan.
� Achterstanden bij peuters en kleuters voorkomen, signaleren en aanpakken. Dus ruime 

aandacht voor voorschoolse educatie
� Extra  programma’s  voor  getalenteerde  kinderen,  alsmede  voor  kinderen  met  een 

achterstand.
� Aandacht voor laaggeletterdheid. 

� Aandacht voor kwaliteit van schooldirecteuren en leraren: hoe beter de schooldirecties 

zijn, hoe groter de kwaliteit van onderwijs. Leraren kun je bijscholen, of hen een beurs 
geven voor bijscholing.

� Het stimuleren van de verbinding tussen kunst- en cultuureducatie,  natuureducatie en 

sport en recreatie met de scholen, zodat je scholen krijgt met een breder aanbod dan 
alleen klassikaal onderwijs.

� D66 wil het bekostigen van schoolzwemmen opnieuw introduceren.



2. Ondernemerschap, innovatie en 
werkgelegenheid

Visie
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 los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook positief. We willen dat  
het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers 
er  kunnen  starten  en  groeien.  Een  gunstig  vestigings-  en  ondernemersklimaat  hangt  met  veel 
beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en 
horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de 
lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar. 

In beginsel vinden wij dat mensen onderling vaak tot betere,  efficiëntere en rechtvaardigere 
oplossingen  kunnen  komen  dan  de  overheid,  maar  die  laatste  heeft  wel  een  actieve, 
voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid. Als de overheid duidelijke kaders schept, ontstaat 
er  ruimte  voor  ondernemers.  Door  ondernemers  mogelijkheden  te  geven,  zorgen  we  er 
bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om 
bij te dragen aan de samenleving. 

Ruimte voor ondernemers 
D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. D66 wil de regels 
om te starten of uit te breiden, eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Startende en duurzame 
ondernemers  krijgen van ons extra steun.  D66 wil  meer  ruimte door  minder  regels.  Vaak kan een 
meldingsplicht  in  plaats  van  vergunningsplicht  volstaan.  Denk  bijvoorbeeld aan  kleinschalige 
verbouwingen of kleine evenementen. Achteraf kan dit nog wel getoetst worden aan de regelgeving. 
Daarnaast wil D66 experimenteren met regelluwe zones. D66 wil een soepel beleid voor reclame in de  
openbare ruimte. 
D66 is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. Toerisme is een verrijking 
voor de economie en terrassen zijn een verrijking voor de gemeente. Bovendien leveren deze belastingen 
bureaucratie  op.  De  nieuwe  omgevingswet  is  volgens  D66  een  uitgelezen  mogelijkheid  om  het 
regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren.
D66 wil  ook  procedures  vereenvoudigen,  door  digitale  volgsystemen en  dossiers  in  te  voeren  voor 
veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie. 
D66  wil  één  servicemanager  voor  ondernemers  die  structureel  in  verbinding  staat  met  OPW.  De 
servicemanager  kan  ook  bemiddelen  tussen  gemeente  en  ondernemers.  Daarnaast  wil  D66  bij 
werkzaamheden in de openbare ruimte goede inspraak, overleg en communicatie voor ondernemers. 

D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid 
krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, uiteraard rekening houdend met hun omgeving. 
Daarnaast biedt de zondagsopening van het nieuwe centrum extra arbeidsplaatsen. D66 wil deze 
zondagsopening dan ook sterk uitbreiden. Bovendien ziet D66 functievermenging als een kans 
om meer mensen naar de winkels, horeca en culturele instellingen in het centrum te trekken, 
zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. 
D66 wil (winkel) leegstand oplossen door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te 
saneren.  Consumenten  kopen  steeds  meer  online.  Ook traditionele  winkels  spelen  hier  op  in,  door 
producten online aan te bieden. Zij lopen echter tegen landelijke regelgeving aan die hen verbiedt hun 
magazijn te gebruiken voor internetverkoop. D66 wil deze winkeliers tegemoet komen, door soepel om te 
gaan met bestemmingen. 



D66 wil dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor ondernemers, door een goede (digitale 
glasvezel-) infrastructuur, OV en kinderopvang. D66 wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is. De 
gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen verlopen transparant. 

Ook in Waddinxveen ‘adopteren’ lokale ondernemers rotondes. Dit heet brand urbanism. D66 vindt 
dit een positieve ontwikkeling. Ondernemers laten zien dat zij betrokken zijn met hun omgeving en het 
bespaart  de  gemeente  geld.  D66  staat  er  ook  voor  open  dat  crowdsourcing  wordt  ingezet  voor 
gemeentelijke diensten.

Ruimte voor innovatie
Innovatie is belangrijk.  De wereld om ons heen verandert  voortdurend, en wij  ook. D66 stimuleert 
innovatie, want we willen dat ook onze kinderen het weer beter krijgen dan wij. Ons uitgangspunt is dat 
innovaties bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke problemen. We denken bijvoorbeeld aan de 
energietransitie, lang en gezond leven, circulaire economie en nieuwe, duurzame en gezonde vormen van 
mobiliteit.  Ondernemers die  oplossingen ontwikkelen voor deze maatschappelijke uitdagingen kunnen 
rekenen  op  onze  steun.  D66  wil  winkels  en  bedrijven  stimuleren  om  keurmerken  voor  veilig, 
maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen te halen. 

Juist voor startende ondernemers en ZZP’ers kunnen we als gemeente het verschil maken. Zij zorgen 
voor  (sociale)  innovatie.  D66  wil  daarom  lastenverlaging  en  tariefdifferentiatie  voor  startende 
ondernemers en ZZP’ers. Zij betalen de eerste 3 jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB). D66 wil  
daarnaast  dat  de  gemeente  stimuleert  dat  leegstaande  (industrie)panden  worden  getransformeerd  tot 
bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP’ers en start-ups. 

D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenbrengt 
en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden innovaties te ontwikkelen voor 
maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld met gastdocenten uit het bedrijfsleven. Op die manier kunnen 
ondernemers  theoretische  kennis  uit  onderwijs  en  onderzoek  gebruiken  en  worden  studenten  en 
onderzoekers uitgedaagd om na te denken over toepassingen. Innovatie ontstaat juist in regionale clusters,  
door de uitwisseling van kennis en toepassingen. De gemeente kan ook als ‘launching customer’ 
innovaties aanjagen. D66 wil leges op duurzame bouwprojecten schrappen. D66 wil dat de gemeente 
100% duurzaam inkoopt.

Het buitengebied heeft grote waarde, zowel qua economie als qua natuur. We willen zuinig zijn op de 
natuur in Waddinxveen en op een duurzame manier én economisch rendabel gezond voedsel verbouwen. 
Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen, en een gemeente die (agrarische) ondernemers de ruimte en 
kansen geeft om deze oplossingen te ontwikkelen. 

D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten: duurzaamheid, 
volksgezondheid en diervriendelijkheid.  D66 geeft  agrarische ondernemers ruimte om een bijdrage te 
leveren  aan  landschap  en  natuur  en  aan  de  energietransitie,  bijvoorbeeld  door  het  bouwen  van 
windmolens of het telen van gewassen voor energie of bioplastics. D66 stimuleert agrarische ondernemers 
om hun kennis over voedsel en natuur te delen via scholen, stadboerderijen en pluktuinen (al of niet in 
eigen beheer) en op deze manier bij te dragen aan de kennis van milieu en gezonde voeding. Daarnaast  
stimuleren we agrarische ondernemers om actief bij te dragen aan de kennisdriehoek; samenwerking met 
ketenpartners en kennisinstellingen kan ook hier leiden tot innovatie. 

Ook agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met 
zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg. 

Eerlijke kans op werk voor iedereen 
Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. D66 wil ervoor 
zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kansen hiervoor krijgt. Werk is erg belangrijk. Werk biedt mensen 
de kans zich te ontplooien en leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. Om ervoor te zorgen dat  
er voldoende werk is, geven we op de eerste plaats werkgevers ruimte om te ondernemen. Voor mensen 



die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap verder, door hen te helpen om zelf de baan te 
vinden die bij hen past.

D66 wil  een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, door in  te zetten op voorlichting,  
studiebegeleiding en het aanbieden van stageplaatsen. D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo 
snel mogelijk weer betaald werk te vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, 
sociale werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven belangrijk. 

D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover eerst in gesprek met werkgevers. Als het nodig is, zetten 
we de gemeentelijke organisatie in om iedereen een eerlijke kans op werk te  geven. Ook (oudere)  
mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te  
leren. 

D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een 
onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering. 

Regionale samenwerking als aanjager 
D66  kijkt  over  (gemeente)grenzen  heen,  zeker  als  het  gaat  om  ondernemerschap,  innovatie  en 
werkgelegenheid.  Economische  activiteit  overschrijdt  gemeentegrenzen:  veel  mensen  werken  in  een 
andere gemeente en voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we samenwerken met andere 
gemeenten en de provincie. D66 is overtuigd dat iedereen beter wordt van samenwerking, bijvoorbeeld 
op het gebied van de banenmarkt, innovatie, detailhandel en vestigingsbeleid. D66 wil een regionale visie 
ontwikkelen voor de detailhandel. Op die manier kan iedere gemeente zich richten op kansen, in plaats  
van elkaar wegconcurreren. Ze kunnen ook samen iemand aanstellen die nieuwe bedrijven naar de regio 
haalt. 

D66 wil dat gemeenten in de regio samenwerken aan gebiedspromotie om bijvoorbeeld werknemers, 
bedrijven, toeristen, naar het gebied te trekken, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van subsidies zoals 
het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Ook bedrijven spelen hier een rol in.
D66 wil  dat  gemeenten in de regio samenwerken om arbeidsmarkt en onderwijs op elkaar te laten 
aansluiten. We willen samen een compleet en aansluitend pakket van economische activiteit en innovatie 
ontwikkelen. Dat betekent dat we elkaar ook iets moeten gunnen, in plaats van met de ruggen naar elkaar 
te staan. Op die manier kunnen we ondernemers het beste stimuleren en ondersteunen. 

D66 standpunten voor 2018-2022
� Eén servicemanager voor ondernemers die structureel in verbinding staat met OPW.

� Alle winkels mogen elke zondag open.
� Goede  randvoorwaarden  scheppen  voor  ondernemers,  door  een  goede  (digitale  glasvezel-) 

infrastructuur 
� Leegstaande (industrie)panden transformeren tot  bedrijfsverzamelgebouwen voor  ZZP’ers en 

start-ups. 
� ZZP’ers betalen de eerste 3 jaar geen onroerende zaak belasting (OZB). 
� Het schrappen van leges op duurzame bouwprojecten. 

� D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt.
� Stageplaatsen  voor  jongeren,  arbeidsgehandicapten  en  mensen  met  een  afstand  tot  de 

arbeidsmarkt. 
� D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering een onderneming kunnen opzetten, zonder dat dit 

invloed heeft op hun uitkering. 





3. Inwoners en Bestuur

Visie
Bestuur en burger hebben elkaar hard nodig binnen Waddinxveen. De afgelopen periode zijn 
vele zaken, zoals  het welzijnsbeleid, het onderwijsachterstandenbeleid, het jeugdbeleid en de 
Wet maatschappelijke ondersteuning,  gedecentraliseerd naar de gemeente. Meer dan ooit is de 
kwaliteit  van  lokaal  bestuur  en  de  samenwerking  tussen  bestuur  en  burgers  belangrijk. 
Vertrouwen is het sleutelbegrip voor een goede samenwerking. 
De  organisatie  van  onze  gemeente  moet  gericht  zijn  op  de  burgers.  Bestuurscultuur  en 
gemeenschappelijke regelingen horen democratisch, transparant en open te zijn. De gemeenteraad 
heeft  een  belangrijke  rol  als  hoogste  orgaan  van  de  gemeente.  Dat  betekent  niet  dat  de 
gemeenteraad  over  elk  detail  een  oordeel  uitspreekt:  raadsleden  zijn  geen  professionele 
bestuurders. Raadsleden houden in de gaten houden of er keuzemogelijkheden zijn, en wie die 
keuze maakt. Het dagelijks bestuur van de gemeente heeft een grote, maar niet ongecontroleerde 
ruimte voor het uitoefenen van zijn bevoegdheden. De raad houdt voldoende zicht op het doen 
en laten van burgemeester en wethouders en dwingt zo nodig beleidskeuzen af. Het is belangrijk 
zo vroeg mogelijk in het proces burgers bij het beleid te betrekken. D66 vertrouwt op de eigen 
kracht van mensen, geef burgers alle ruimte.

Stand van zaken
Ondanks de middelen die de gemeente inzet  voor burgerparticipatie  (zoals een klachtenlijn, 
webwinkel,  wijkplatforms,  (social)  media,  burgerinitiatief,  adviesorganen  en de  informerende 
raad) is er nog steeds een gat tussen de Waddinxveense burger en de Waddinxveense politiek. 
Besluitvorming  is  niet  altijd  transparant,  gemaakte  keuzes  door  het  college  zijn  niet  altijd 
voldoende onderbouwd.  Raadplegingen  naar  de  burgers  van  Waddinxveen  worden  door  het 
college  niet  altijd  ingezet.  De  decentralisatie  van  het  welzijnsbeleid,  het 
onderwijsachterstandenbeleid,  het  jeugdbeleid  en  de  Wet  maatschappelijke  ondersteuning  is 
ingezet, maar functioneert nog niet optimaal. 

Wens
De  gemeente  doet  er  alles  aan  om  de  kloof  tussen  bestuur  en  burger  te  overbruggen. 
Openbaarheid van bestuur draagt bij aan de legitimiteit van en het vertrouwen in het openbaar 
bestuur. Alle informatie waarover de gemeente beschikt, waarvoor geen geheimhoudingsplicht 
geldt, wordt systematisch actief openbaar gemaakt. Zodra burgers zicht krijgen op de werking 
van overheden kunnen zij  volwaardig participeren in het publieke domein. D66 is voor het 
transparant en begrijpelijk bedrijven van politiek en daarbij het tijdig informeren over op handen 
zijnde ontwikkelingen binnen onze gemeente. 



D66 standpunten voor 2018-2022:
� Het verstevigen en verbreden van het instituut wijkplatform met meer bestuurlijke en 

technische  deskundigheid,  mandaat  en  verantwoording  met  een  daarbij  passend 
(substantieel) budget.

� Het toepasbaar maken van burgerparticipatie instrumenten als burgerjury en referenda 

voor onze gemeente.

� Er komt meer concrete aandacht voor burgerparticipatie..
� Intergemeentelijke samenwerking als alternatief voor herindeling. 

� Minder gedetailleerde regels en controle op resultaat en niet op proces. Bij tegengestelde 

regels  kiest  de  ondernemer  zelf.  Overbodige  lasten  (zoals  die  van  bedrijfschappen) 
worden afgeschaft.

� Democratische controle op regionale samenwerking is noodzakelijk.

� Eén contactpersoon bij de gemeente voor ondernemers om regeldruk te verminderen. Er 

komt een ‘ombudsman’ voor ondernemers met een stevig mandaat.

� Vergunning  wordt  automatisch  toegekend  zodra  de  overheid  niet  tijdig  handelt:  lex 
silencio.

� De privacy  van  de  gemeentelijke  basisadministratie  (GBA)  moet  beter  gewaarborgd 

worden.

� De huidige situatie, waarbij de wethouders 90% parttime werken, in onwenselijk.

� Alle  gemeentelijke  stukken  zijn  goed  ontsloten  met  open  standaarden  en  online 

gepubliceerd (Reverse WOB).

� De stemindex, het volledige stemgedrag van alle raadsleden, staat op een prominente 

plaats op de website van de gemeente. 

� Aanvragen voor vergunningen kunnen online worden gevolgd, zoals je je pakket bij de 

DHL of PostNL ook kan volgen in een track-and-trace systeem, kun je op de website 
van de gemeente zien waar in het proces je vergunningaanvraag zich bevindt.

� Aanbestedingen moeten vereenvoudigd open staan voor het (lokale) MKB en ZZP’ers.

� Het gebruik van Open source software zou bij aanbestedingen beloond moeten worden, 

omdat  de gemeente zo kan helpen computerprogramma’s wat meer  toegankelijk te 
maken.  Bovendien  voorkomt  dit  dat  de  gemeente  zichzelf  ophangt  aan  één 
(software)leverancier of softwarepakket.

� Alle  gemeentelijke  diensten,  Burgemeester  en  Wethouders  en  de  Gemeenteraad  zijn 

actief aanwezig op sociale media. Internet wordt ingezet voor het raadplegen van de 
inwoners van de gemeente. Het is mogelijk om voor alle gemeentelijke diensten online  
een afspraak te maken.



4. Veiligheid en Handhaving

Visie 
Zonder  veiligheid  is  er  geen vrijheid,  democratie  of  recht.  Mensen kunnen niet  in  vrijheid 
keuzes maken zolang zij zich niet veilig voelen. D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen 
en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. D66 vindt dat ook de 
gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat, als fundament van 
de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van 
ondermijning. 

Stand van zaken
Het aantal  meldingen van criminaliteit  daalt  de afgelopen jaren,  maar  het  is  onduidelijk in 
hoeverre dit komt door een dalende aangiftebereidheid en door verandering van de criminaliteit 
door  de  opkomst  van  nieuwe  vormen  van  cybercriminaliteit.  Wel  voelen we  ons  steeds 
onveiliger. Met name het als het gaat om woninginbraken. D66 vindt het belangrijk de gevoelens  
van onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten  
leiden door angst. Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen. We kiezen op de eerste plaats 
voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast 
bestrijden. 
Door  te  investeren  in  onderwijs  en  vroegtijdig  schoolverlaten  te  verminderen  worden  de 
belangrijkste oorzaken van criminaliteit weggenomen. Een onderdeel van preventie waarbij de 
gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling in een buurt. Een leefomgeving met schone 
straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit 
en overlast. D66 vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes te 
houden. 
Wens
D66 vindt dat de gemeente een taak heeft om de burger te adviseren als het gaat om het 
plaatsen van geschikte sloten, goede buitenverlichting van het huis en het gebruik van een buurt 
WhatsApp.

De politie  is  een  organisatie  van,  voor  en  door  de  burger.  De  politie  speelt  in  op lokale 
problemen en is daarom goed op de hoogte van wat er  gebeurt in de gemeente of in een 
bepaalde buurt. De wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat wijkagenten samen met 
de gemeente en welzijnswerkers in de wijken optrekken. Het gaat om hierbij om het geven van 
voorlichting,  aanwezigheid  bij  inspraakmomenten  en  aanspreekbaar  zijn  in  de  buurt  op 
laagdrempelige wijze. 
D66  vindt  voorlichting  aan  de  burgers  over  veilig  wonen  via  de  diverse  media  en  het 
organiseren van wijkavonden noodzakelijk om het gevoel van veiligheid te verhogen en het 
aantal woninginbraken te verlagen.
Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt om voorlichting en, waar nodig, strafrechtelijke aanpak. 
D66 wil dat aanpak van discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook prioriteit wordt. Voor D66  
is  etnische  profilering  door  de  politie  onacceptabel.  De  overheid  moet  mensen  altijd 
gelijkwaardig  behandelen  en  hun  vrijheden  respecteren.  D66  wil  meer  aandacht  voor  de 
veiligheid en rechten van LHBTI'ers (homoseksuelen, transgenders en intersekse personen).
D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze 
maatregelen hebben op de privacy van inwoners. Het aantasten van privacy vraagt iedere keer 
om zorgvuldige en transparante afwegingen. De te nemen maatregelen dienen altijd tijdelijk, 
doelgericht  en  proportioneel  te  zijn,  met  als  uitgangspunt  aselecte  controles,  om  etnisch 



profileren zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet de gemeenteraad worden geraadpleegd voor 
inzet van deze instrumenten.
D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid, dit vraagt om continue samenwerking 
binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking betekent dat de veiligheid lokaal 
beter  kan  worden  gewaarborgd.  Voor  goede  crisisbeheersing  is  deze  samenwerking  zelfs 
essentieel.  Crisisbeheersing  vraagt  om  ervaring  en  routine  die  alleen  op  regionaal  niveau 
voldoende kan worden opgedaan.

D66 standpunten voor 2018-2022
� Gemeentelijke BOA’s breed inzetten.

� D66 wil dat de gemeente de burger adviseert over het plaatsen van geschikte sloten, 

goede buitenverlichting en het gebruik van een buurt WhatsApp.



5. Duurzaamheid, Natuur en Milieu

Visie
D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook de kleinkinderen van onze kleinkinderen van 
vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Deze vrijheid is door de 
ecologische aantasting van onze aarde helaas steeds minder vanzelfsprekend. De duurzame ‘kwaliteit 
van leven’ - waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven - staat onder 
druk:  warmterecords  worden  aan  de  lopende  band  gebroken  en  regenbuien  worden  extremer.  Door 
klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen teren we in op onze reserves en 
staat de vrijheid van steeds meer mensen onder druk, nú en in de toekomst. Daarom staat D66 voor 
toekomstvaste politiek.

Wens
D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samenleving economische kansen biedt. Het 
schoner, groener en gezonder maken van onze maatschappij is op korte termijn immers arbeidsintensief. 
Er zijn steeds meer groene banen, waarin mensen geld verdienen met het ontwikkelen van duurzame 
oplossingen.  Denk  aan  de  installateur  die  een  huis  isoleert of  de  fabrikant  van  zonnepanelen  of 

windmolens. De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie, waarin door slim 
ontwerp  en  hergebruik  afval  niet  meer  bestaat.  Dit  wil  D66  versnellen.  Gemeenten  hebben  in  het  
bijzonder een rol 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.

Energie en klimaat
D66 wil dat er een concreet plan komt om er voor te zorgen dat Waddinxveen uiterlijk in 2033 
bij  het  800-jarig  bestaan  volledig  klimaatneutraal (CO2-neutraal)  is.  D66  wil  dat  de  CO2-
voetafdruk in kaart wordt gebracht en dat er concrete maatregelen komen, zodat inwoners en 
bedrijven enerzijds  minder energie gebruiken en dat anderzijds de energie die gebruikt wordt 
duurzaam wordt opgewekt. Er moeten stimuleringsmaatregelen komen, zoals CO2-uitstoot mee 
laten wegen bij aanbestedingen als criterium en het verstrekken van (start)subsidies en er moeten 
ook handhavingmaatregelen komen zoals normering. 
D66  wil  dat  er  een  concreet  plan  komt  hoe  iedere  afzonderlijke  wijk  in  Waddinxveen 
energieneutraal gemaakt kan worden. De gemeente heeft - naast een voorbeeldfunctie door haar 
eigen  gebouwen  energieneutraal  te  maken  -  een  belangrijke  regierol  op  dit  terrein. 
Energiebesparing kan worden versneld door een ‘revolverend fonds’ in te richten waaruit 



bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen 
zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds. Daarnaast 
wil D66 via bindende afspraken Woonpartners aanmoedigen hun vastgoed te verduurzamen. De 
ODMH  moet  de  handhaving  van  de  Wet  Milieubeheer  intensiveren,  zodat  bedrijven 
daadwerkelijk alle maatregelen nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. 

Zelf duurzame energie opwekken
De  gemeente  Waddinxveen  moet  volgens  D66  zelf  het  goede  voorbeeld  geven  door  alle 
gemeentelijke  daken  te  benutten  voor  zonnepanelen.  Gezien  de  urgentie  om  snel  over  te 
schakelen op duurzame energie, ziet D66 ook een rol voor windenergie op land.

Schonere lucht
D66 wil dat er in 2025 geen benzineauto’s meer op de weg rijden. D66 wil dat de gemeente elektrische 
auto, bus en vrachtwagen stimuleert, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken 
en subsidies voor vervanging van vervuilende voertuigen door elektrische. Uiteraard rijdt het college wat 
D66 betreft zelf ook elektrisch. 

Afval als grondstof
Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat de gemeente ervoor zorgt  
dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Hoe dan ook moet afval 
scheiden zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Naast het systeem ‘Afval Scheiden Loont’ 
(Diftar)  wil  D66  dat  ook  het  systeem  ‘Afval  Brengen  Loont’  wordt  ingevoerd,  een 
brengsysteem  voor  een  bepaald  aantal  afvalstromen  naar  het  Afvalstation.  De  inwoners 
ontvangen hiervoor per kilogram gescheiden afval dat op het innamepunt wordt ingeleverd een 
geldbedrag.  Het  restafval  dat  dan  overblijft  wil  D66  alsnog  scheiden  in  een 
nascheidingsinstallatie. 

Minder vieze regels
D66 wil  ondernemers  en  burgers  zoveel  mogelijk  helpen als  ze hun huis,  bedrijf  of  school  willen 
verduurzamen. Soms blijken er echter regels te zijn, die hen daarin belemmeren. Door een meldpunt voor  
vieze regels in te richten kan de gemeente ervoor zorgen dat deze regels in beeld komen om te zorgen  
dat ze daarna verdwijnen. 

Natuur en een groene leefomgeving
D66 wil de komende vier jaar de tien meest grijze plekken in Waddinxveen vergroenen door op 
de kaalste pleinen en in de straten bomen, planten en miniparkjes in te richten. Dat is ook van 
belang  voor  de  waterhuishouding/klimaatadaptatie.  Door  de  klimaatverandering  wordt  het 
warmer en natter en als het regent, valt er veel meer regen in één keer. Wanneer al dat water 
via versteende oppervlakten wegloopt naar het riool raakt dat sneller overbelast. Ook daarom is 
vergroening zo belangrijk. Een andere reden is dat een versteende stad veel harder opwarmt 
(hittestress). Groene (Sedum) daken helpen tegen opwarming en houden water vast en zijn goed 
voor de biodiversiteit. Subsidie voor groene daken is een goed idee.
D66 standpunten voor 2018-2022

� D66 wil dat er een concreet plan komt om Waddinxveen uiterlijk in 2033 bij het 800-

jarig bestaan volledig klimaatneutraal (CO2-neutraal) te maken. 
� D66  wil  dat  er  een  concreet  plan  om  iedere  afzonderlijke  wijk  in  Waddinxveen 

energieneutraal te maken.
� Gasloos bouwen in de Triangel wordt gestimuleerd.

� D66 wil dat alle gemeentelijke daken worden benut voor zonnepanelen.

� Het college rijdt wat D66 betreft zelf ook in elektrische auto’s. 

� D66 wil dat ook het systeem ‘Afval Brengen Loont’ wordt ingevoerd.



� Groene (Sedum) daken helpen tegen opwarming, houden water vast en zijn goed voor de 

biodiversiteit. Subsidie voor groene daken is een goed idee.
� D66 wil de komende vier jaar de tien meest grijze plekken in Waddinxveen vergroenen,  

waaronder het Centrumgebied



6. Sociaal Domein (de Zorg)

Visie
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en 
mogelijkheden, zowel in het economisch als sociaal verkeer. In het sociaal domein stimuleert 
D66  actief  zelfredzaamheid  en  samenredzaamheid  van  bewoners  onderling.  D66  verbindt 
bewoners en vrijwilligers onderling, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. We streven naar de 
inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties en groepen. Ondersteuning en zorg is het 
prettigst met een grote rol voor mensen dichtbij. We bieden ondersteuning dichtbij de eigen 
dagelijkse leefomgeving van onze bewoners. We zijn niet alleen toegankelijk voor vragen of 
eventuele klachten, maar ook voor ideeën, initiatieven en het aanbieden van hulp. 

Gezondheid 
D66 wil  dat  iedereen de  kans  heeft  om lang en  gezond  te  leven.  Daarom vinden we het 
belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. We gaan 
‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht  te verschuiven van het  oplossen naar het 
voorkomen van problemen. 
Signalering is een brede verantwoordelijkheid en alle faciliteiten dragen bij aan preventie. We 
gaan van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ – dus: in plaats van bij  de hand nemen, 
faciliteren we inwoners bij initiatieven en in hun ondersteuning. 
D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar 
brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, 
sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak. Een 
doel is het vergroten van gezondheidsvaardigheden van inwoners.
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en 
risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap 
en  seksuele  diversiteit,  maar  ook  om  alcohol  en  drugs.  De  voorlichting  die  op  scholen 
plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren.
D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn 
gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op 
zorg. 

Transitie en transformatie 
D66 wil telkens de beste oplossing vinden voor Waddinxveners. De manier waarop het sociaal 
domein is georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat gaan we veranderen. D66 
wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein. We denken vanuit bewoners en niet 
vanuit beleidskokers. Wanneer de vraag er is, willen we snel kunnen handelen. 

Jeugd 
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. 
Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we het hele gezin en netwerk van 
het kind actief een rol geven.  

Zorg en welzijn 
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
Voor D66 is leidend dat de toegang laagdrempelig is en dichtbij georganiseerd, met informatie 
over  alle  mogelijkheden  en  duidelijke  aanspreekpunten.  Bij  signalering  van  vragen  mogen 
professionals  daar  proactief  op  afgaan.  We  zetten  in  op  goede  gespreksvoering  om  de 
ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele indicatieprocedures.
Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige 
professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische 



zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- en 
welzijnspartners, maar ook zorgverzekeraars en ziekenhuizen. 
D66  vindt  het  van  groot  belang  dat  de  gemeente  de  ondersteuning  van  vrijwilligers  en 
mantelzorgers structureel verbetert.  De gemeente gaat initiatieven gericht op het langer thuis 
laten wonen van ouderen meer stimuleren. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij 
zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke ondersteuning. 
D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te 
bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren. Wanneer de nood hoog is, 
is snelle toegang belangrijk. D66 staat daarom voor ‘iedereen een keukentafelgesprek binnen 
een week.’

Werk en inkomen  
D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar 
naartoe loopt zeker langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de 
maatschappij. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een 
niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van bewoners. We gaan uit van de mens, 
en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen 
die langdurig werkeloos zijn en niet kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet 
wil: overheidssteun is er niet voor ‘niet-willers’. We houden er rekening mee dat mensen 
niet altijd rationeel kunnen handelen. 
D66 wil dat Waddinxveen haar inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme 
op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)aanvraagprocedures 
te verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor 
het behalen van certificaten, kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen. 
D66 wil werkzoekenden meer regie geven over hun eigen re-integratietraject. We stimuleren 
daarbij wederkerigheid. D66 wil dat de gemeente werkzoekenden stimuleert en ondersteunt om 
initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en 
hun kans op werk vergroten. D66 heeft hierbij specifieke aandacht voor de problemen hiermee 
als gevolg van laaggeletterdheid.
D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om de participatie  
en zelfredzaamheid  van mensen  te  vergroten.  Op dit  moment  zijn  er  veel  situaties  waarin 
iemand die gaat werken bruto minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Dat stimuleert 
niet om te gaan werken. D66 wil dat de gemeente deze armoedeval beperkt. D66 wil ook dat de 
gemeente intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-
uitkering in de bijstand raken. Jeugdwerkeloosheid verdient speciale aandacht. 
De gemeente kan voorop lopen in het bieden van werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent 
en het bieden van werk kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kiezen 
hierbij voor de persoonlijke aanpak, een warme introductie en het versterken van het netwerk 
van  werkzoekenden.  We  werken  hiervoor  actief  samen  met  onderwijsinstellingen,  om  de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven 
en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.  
In een persoonlijk plan onderzoeken we de mogelijkheden van inwoners die werkeloos zijn 
geraakt. Deze aanpak geldt ook voor werkzoekenden in de gemeente die (nog) geen recht op een 
bijstandsuitkering hebben. 

Armoedebeleid 
D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom 
willen we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing. Het 
armoedebeleid is wat D66 betreft specifiek bedoeld voor mensen die niet kunnen werken en die  
geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben 
om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.  



D66 wil mensen perspectief bieden blijvend – via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk – 
laten meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken 
speciale aandacht.
D66  wil  snelle  hulp  bij  schuldproblematiek,  zodat  verslechtering  van  de  situatie  wordt 
voorkomen.  Herkenning  door  het  sociaal  team is  van  belang  omdat  veel  mensen  uit  gêne 
zichzelf niet melden met schulden. D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman 
en andere deskundigen op. Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen we koste wat 
kost voorkomen, ook als dat onorthodoxe oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met 
woningcorporaties.  D66  wil  meer  experimenteerruimte  om mensen  met  schulden  sneller  te 
vinden en te helpen. 
We vinden het hierbij belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder 
ZZP’ers. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra aandacht 
(bij multi-problematiek in samenhang met het gezinsplan). We willen doen wat bewezen werkt; 
de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend zijn.
D66  wil  dat  kinderen  die  opgroeien  in  een  gezin  met  een  laag  inkomen  dezelfde 
ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak, 
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur. 
D66 wil dat inwoners die gebruik willen maken van de minimaregelingen niet onnodig te maken 
krijgen met bureaucratie. Wanneer inwoners recht hebben op gebruik van de minimaregelingen 
geldt dat recht voor alle minimaregelingen.



D66 standpunten voor 2018-2022
� D66 wil D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid 

actief bij elkaar brengt en ondersteunt.
� D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein.

� D66 staat voor ‘iedereen een keukentafelgesprek binnen een week’.

� D66 wil  dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand,  om de 

participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten.
� D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt 

voorkomen.



7. Verkeer en Mobiliteit

Visie 
Zelf  kunnen  kiezen  waar  je  heen  gaat  en  daarbij  de  keuze  hebben  tussen  verschillende 
vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele vrijheid. Hoe makkelijker 
en sneller  we ons van huis  naar werk,  sport  of familie  kunnen verplaatsen,  hoe groter  de 
mogelijkheden om ons leven in te richten zoals we willen. 
Wij zijn ons er echter tegelijkertijd van bewust dat keuzes consequenties hebben voor andere 
mensen en onze leefomgeving. Veel rijdende auto’s veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast 
of stoten fijnstof uit, terwijl op de plek van een geparkeerde auto’s geen speelplek of boom 
kan staan. 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 kan verplaatsen zonder onnodige overlast voor anderen. 

Lopen
Lopen – de benenwagen - wordt meestal niet als serieus onderdeel van vervoersbeleid gezien. 
Toch is het misschien wel de meest voorkomende manier om ons voort te bewegen. Het is 
bovendien laagdrempelig en gezond. De gemeente kan hierbij wel zorgen voor goed verlichte en 
obstakelvrije trottoirs en wandelpaden alsook veilige oversteekplaatsen. D66 wilt inzetten op een 
betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens, waarbij aandacht uitgaat naar 
de breedte van de voetpaden en de mogelijkheden om de trottoirs op en af te komen.
Fietsen
De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het is voor 
vrijwel iedereen beschikbaar en bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor je bestemming 
komen. Bovendien is fietsen schoon en gezond. De afstanden binnen Waddinxveen zijn voor 
velen geschikt om te fietsen en daarom vindt D66 dat de gemeente zich continue moet inzetten 
voor kwalitatief goede en veilige fietspaden. D66 staat achter de ontwikkelingen om fietsers 
voorrang te geven bij rotondes binnen de bebouwde kom. Bij kruispunten met verkeerslichten 
wilt D66 meer wachttijdvoorspellers, zoals het kruispunt Juliana van Stolberglaan – Willem de 
Zwijgerlaan.
Ook van en naar Waddinxveen zijn steeds meer mensen in staat om voor langere afstanden – 
tot ca. 20 kilometer - voor dit vervoermiddel te kiezen, waardoor het steeds vaker een vervanger 
voor de auto wordt. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de elektrische fiets 
en daarnaast ook veel door recreatieve fietsers. Hiervoor wilt D66 ook buiten de bebouwde kom 
kwalitatief  hoogwaardige  fietsroutes,  waarbij  de  wens  is  om  deze  meer  als  vrijliggende 
fietspaden in te richten. Veiligheid hierin is belangrijk aangezien de snelheden van de fiets 
toenemen en ook meer ouderen en andere kwetsbare groepen hiervan gebruikmaken.
Openbaar vervoer
Het OV dient van hoge kwaliteit te zijn om mensen te verleiden voor de trein, tram, metro of 
bus te kiezen. Dit betekent OV met betrouwbare en frequente vertrek/aankomsttijden (ook ’s 
avonds en ‘s winters), aangename toegankelijke voertuigen en haltes (veilig, schoon en prettig 
in het gebruik - óók voor ouderen en mensen met een fysieke beperking) en fijnmazig zodat de 
afstand tot een overstap of bestemming niet disproportioneel is. 
Het aantal OV-haltes in Waddinxveen is te overzien en daarom pleit D66 om de kwaliteit van 
de haltes te verbeteren met meer mogelijkheden om droog te wachten en ruimte voor bankjes 
om te kunnen zitten. Om dit te bewerkstelligen zal intensief contact plaats moeten vinden met 
de  OV-autoriteit  en  de  vervoerders  en  waar  nodig  deze  partijen  aanspreken  op  hun 
verantwoordelijkheden.



Auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens 
De auto is in veel opzichten een fantastische uitvinding die ons veel (bewegings)vrijheid heeft 
opgeleverd. Helaas kleven er ook forse nadelen aan zowel de rijdende als de geparkeerde auto. 
Daarom  willen  we  enerzijds  alternatieven  aanmoedigen  en  anderzijds  die  keerzijden 
compenseren. D66 wilt dan ook het gebruik van schonere auto’s aanmoedigen door voldoende 
oplaadpunten en gereserveerde parkeerplaatsen aan te bieden. Verder willen wij het autodelen 
bevorderen door contact te zoeken met aanbieders als  Greenwheels of bewoners te stimuleren 
coöperaties op te richten. 
Om zogenaamd zoekverkeer te vermijden of fout rijden binnen onze gemeente te verminderen, 
zorgen  we  voor  duidelijke  (en  liefst  op  basis  van  real-time  informatie  aangepaste) 
bewegwijzering en geeft onze gemeente wijzigingen of werkzaamheden proactief door aan de 
kaartenmakers van navigatiesystemen zoals TomTom. Specifiek hierin wil D66 Waddinxveen in 
samenwerking met Provincie Zuid-Holland dynamische verwijzingen plaatsen op de doorgaande 
wegen  om  de  wachtrijen  voor  de  bruggen  (hefbrug  Waddinxveen  en  Coenecoopbrug)  te 
verkorten en weggebruikers  de gelegenheid geven om een andere route te  nemen.  D66 wil 
vrachtwagens weren uit het centrum van het dorp en wil een volledig vrachtwagenverbod voor 
de hefbrug Waddinxveen.
D66 vindt het van belang om goed na te denken over parkeerbeleid voor bewoners in wijken 
waar nu al een grote vraag is naar parkeerplekken. Een te hoge parkeerdruk gaat ten koste van 
veiligheid (bereikbaarheid hulpdiensten) en een verminderde leefbaarheid als dit ten koste gaat 
van  groen  en  geblokkeerde  trottoirs  betekent.  Waar  mogelijk  is  D66  voorstander  van 
parkeeroplossingen die auto’s van de openbare straat in onze wijken halen; ondergronds, op 
eigen terrein, binnen en buiten het centrum.
Onderzoek naar de zelfrijdende auto vordert in hoog tempo. Als toekomstgerichte partij willen 
we dat Waddinxveen zich hierop voorbereiden en nadenkt over de aanpassingen die hiervoor 
nodig zijn. 

Overstappen
Een vervoersketen – bijvoorbeeld van deur tot deur – is zo zwak als de zwakste schakel. 
Voor veel mensen is de terugvaloptie dan om toch de auto te pakken of thuis te blijven. Daarom 
is het essentieel om goed na te denken over aansluitingen tussen verschillende vormen van 
vervoer. Door een goede aansluiting van fietsverkeer op bus- en treinstations kan het openbaar 
vervoer een aantrekkelijke optie worden voor veel inwoners van Waddinxveen, die binnen 0 en 
7,5 km van een station wonen. 
De verschillende vormen van vervoer lopen lang niet altijd vloeiend in elkaar over. D66 wil het 
gebruik  van  treinverkeer  stimuleren  en  vindt  daarom dat  belemmeringen  voor  reizigers  bij 
overstappunten moeten worden weggenomen. Denk aan park & rides (P&R) of transferia waar je 
je auto kan laten staan en de trein, bus of een OV-fiets kan nemen.
D66 standpunten voor 2018-2022:

� D66 zet in op een betere toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.

� Bij kruispunten met verkeerslichten wilt D66 meer wachttijdvoorspellers

� D66 wil het autodelen bevorderen door bewoners te stimuleren coöperaties op te richten.  
� D66 wil dynamische verwijzingen plaatsen op doorgaande wegen om de wachtrijen voor 

de bruggen (hefbrug Waddinxveen en Coenecoopbrug) te verkorten 
� D66 is voorstander van parkeeroplossingen die auto’s van de openbare straat in onze 

wijken halen: ondergronds, op eigen terrein, binnen en buiten het centrum. 
� D66  wil  vrachtwagens  weren  uit  het  centrum  van  het  dorp  en  wil  een  volledig 

vrachtwagenverbod voor de hefbrug Waddinxveen.
� D66 wil het gebruik van treinverkeer stimuleren en wil belemmeringen voor reizigers bij 

overstappunten wegnemen.





8. Ruimte om te wonen, werken en 
leven

Visie
We willen dat iedereen ruimte  heeft  om te wonen,  werken en leven.  We willen duurzaam 
bouwen. We willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook 
gezond en groen. We willen op de eerste plaats dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. We willen 
een sociale, ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we 
gaan daarom tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. 
D66 vindt bovendien dat iedereen recht heeft op een veilige en een gezonde leefomgeving. Tot 
slot hebben we vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. 
We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes die 
we maken. 

Wonen
Visie
Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. D66 wil dat de gemeente ruimte biedt  
aan inwoners, zodat we gebruik maken van hun creativiteit en vindingrijkheid. Dat betekent niet 
dat de gemeente zich afzijdig moet houden. Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een 
passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. Bovendien willen we een ongedeelde 
samenleving en we willen de (gebouwde) omgeving verduurzamen en waar nodig vergroenen. 
Dit vraagt om duidelijke kaders voor ruimtelijke keuzes; waarin kwaliteit leidend is. Die kaders 
geven bewoners niet minder, maar juist meer vrijheid om invloed te hebben op de uiteindelijke 
keuzes in de inrichting van onze ruimte. 

Wens
D66 wil toekomstbestendig bouwen. In de politieke afwegingen die we maken, nemen we ook 
de belangen van toekomstige bewoners en van huidige bewoners mee. In die keuzes houden we 
rekening  met  demografische  ontwikkelingen,  zoals  groei  en  vergrijzing  en  de  toekomstige 
woonbehoefte. Dit vraagt dat we als gemeente onze kaders vastleggen in een woonvisie. Op die 
manier  bieden  we  duidelijkheid  aan  woningcorporaties  en  projectontwikkelaars.  Hiervoor  is 
regionale afstemming met omliggende gemeenten nodig, omdat mensen regionaal zoeken naar 
een nieuwe woning.  Tot  slot  vraagt  dit  er  ook om dat  we op een slimme manier  nieuwe 
woningen bouwen en bestaande transformeren, bijvoorbeeld door levensloopbestendig te bouwen.
D66 wil dat de gemeente ook in de toekomst zorgt voor voldoende geschikte woningen voor 
specifieke  doelgroepen,  zoals  ouderen,  alleenstaanden,  mensen  met  een  lichamelijke  of 
geestelijke beperking, statushouders en studenten. D66 streeft naar gemengde buurten, want we 
vinden het belangrijk dat mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. 
Hiervoor kan meer diversiteit nodig zijn in koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. 
Daarom wil D66 dat de gemeente ook over de diversiteit van de woningvoorraad afspraken 
maakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars. 
D66 wil de gemeente zorgt voor een toename van woningen in het middensegment. Door de 
tekorten in dit segment, ontstaat er een bottleneck en kunnen veel mensen geen wooncarrière 
maken (doorstroming). Gemeenten kunnen met ontwikkelaars en investeerders afspraken maken 
over een percentage middenhuur, net zoals dat nu al gebeurt voor sociale huur. Daarnaast kan 
een gemeente in het bestemmingsplan een stuk grond de bestemming ‘geliberaliseerde woning 
voor middenhuur’ geven. 



De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor mensen 
met een laag inkomen. D66 vindt dat woningbouwcorporaties daarnaast een taak hebben in het 
verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid, bijvoorbeeld met 
maatschappelijk vastgoed. Commerciële investeringen zijn wat ons betreft alleen toegestaan als 
er  sprake  is  van  marktfalen  én  een  publiek  belang.  D66  wil  tot  slot  de 
huurdersmedezeggenschap versterken en professionaliseren. 
D66 wil dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd. 
Daarom wil D66 dat de gemeente inwoners stimuleert en ondersteunt om hun (particuliere) 
woning  duurzamer  te  maken,  zeker  als  investeringen  een  korte  terugverdientijd  hebben.  In 
verschillende  gemeenten  werken  we  bijvoorbeeld  met  subsidies  voor  het  aanleggen  van 
zonnepanelen, worden duurzame corporaties ondersteund met kennis en zorgen we op andere 
manieren dat inwoners zelf kiezen voor duurzame investeringen. Voor D66 staat kwaliteit, dus 
niet omvang, centraal. 

Openbare ruimte 
Visie
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners  
uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen inwoners bovendien meer 
mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed hebben op hun leefomgeving. 
Dit vraagt om een gemeente die regie neemt en flexibel is.

Wens
D66 wil  stenen wijken groener  maken.  Groen in de wijk zorgt  ervoor  dat  mensen,  in het 
bijzonder ouderen, meer bewegen. Bovendien stimuleert groen dat mensen elkaar ontmoeten. 
Andersom kan het in stenen wijken in de zomer erg warm worden. Deze ‘hitte-eilanden’ zijn 
niet  alleen  onprettig,  maar  leveren  ook  gezondheidsrisico’s  op  voor  kwetsbare  inwoners. 
Daarnaast  heeft  groen  in  de  gemeente  een  belangrijke  functie  in  het  verbinden  van 
natuurgebieden en is het goed voor de biodiversiteit. Ook voor het milieu is het belangrijk dat er 
voldoende groen is in de wijken. Regenwater wordt bijvoorbeeld niet goed afgevoerd in wijken 
die sterk versteend zijn. 
 D66 wil dat de openbare ruimte inwoners uitnodigt om te sporten en bewegen. Hiervoor zijn 
onder meer goede wandel- en fietspaden nodig. De gemeente maakt afspraken over een groene 
en  ‘beweegvriendelijke’  omgeving  als  er  overeenkomsten  worden  afgesloten  met 
woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
D66  wil  flexibel  omgaan  met  de  vele  regels  die  we  als  overheid  hebben  opgesteld  voor 
ondernemers.  We  willen  dat  zij  bijvoorbeeld  meer  ruimte  krijgen  voor  functievermenging 
(blurring).  Dit  verhoogt  de levendigheid van winkel-  en uitgaansgebieden. Aan historisch of 
architectonisch bijzondere gebouwen en beschermde stadsgezichten ontlenen we onze identiteit. 
D66 wil  dat  die  gebouwen  ook  volgende  generaties  inspireren.  Daarom hebben  we  in  de 
monumentenverordening regels vastgelegd voor ruimtelijke aanpassingen. Tegelijkertijd wil D66 
niet dat de bescherming van deze gebieden in de weg staat van bijvoorbeeld het aanleggen van 
groene daken of zonnepanelen, als dit uit het zicht gebeurt. 
D66 wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hoe het budget voor hun wijk wordt besteed. 
Het  is  een  taak  voor  de  gemeente  om ervoor  te  zorgen  dat  veel  wijkbewoners  van  deze 
inspraakmogelijkheid gebruik maken.

Ruimtelijke ontwikkeling 
Visie
Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke 
ontwikkeling  integraal  afwegen.  Dat  biedt  kansen  om  samen  te  werken  aan  een  betere 



ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners en over gemeentegrenzen heen. D66 
wil  dat  inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen om hun ideeën in  te brengen en te 
realiseren.  De  gemeente  ziet  integraal  toe  op  de  eenheid  en  kwaliteit  van  ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere omgevingsvisie en om samenwerking, want kwaliteit 
ontstaat door samenwerking.
D66  wil  in  de  omgevingsvisie  vastleggen  welke  ruimtelijke  ontwikkelingen  en  welke 
gebiedswaarden  aansluiten  bij  de  manier  waarop  we  in  de  gemeente  met  elkaar  willen 
samenleven. Dat geeft een duidelijk kader waarmee we ontwikkelaars kunnen begeleiden met het 
verbeteren van de kwaliteit van hun plannen. Op die manier kunnen we initiatieven toetsen aan 
wenselijkheid, in plaats van aan regels. 

Wens
D66 verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen om omwonenden en andere betrokkenen 
invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat er een gedragen voorstel. Dit 
betekent  dat  de  gemeente  duidelijke  kwaliteitseisen  moet  gaan  ontwikkelen  voor  het 
inspraakproces. De gemeente toetst vervolgens of aan de wettelijke eisen is voldaan en maakt tot 
slot een integrale waardenafweging met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de 
omgevingsvisie. Dit vraagt om een fundamenteel andere werkwijze. 
We geven meer ruimte aan ontwikkelaars, inwoners en andere betrokkenen. Ambtenaren toetsen 
niet  langer  voorstellen  aan  bestemmingsplannen,  maar  ondersteunen  ontwikkelaars  om  de 
kwaliteit van hun voorstellen te verbeteren. Zij gaan dus in gesprek met, coachen en begeleiden 
betrokkenen. Als het aan D66 ligt, ontwikkelen we de omgevingsvisie altijd in samenspraak met 
buurgemeenten en de provincie. Kwaliteit ontstaat door samenwerking. 
D66 standpunten voor 2018-2022

� D66 wil toekomstbestendig bouwen.

� D66 wil dat de gemeente ook in de toekomst zorgt voor voldoende geschikte woningen 

voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke 
of geestelijke beperking, statushouders en studenten. 

� D66 streeft naar gemengde buurten,  want  we vinden het belangrijk dat mensen met 

verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. 
� D66 wil de gemeente zorgt voor een toename van woningen in het middensegment. 

� Bij kruispunten met verkeerslichten wilt D66 meer wachttijdvoorspellers

� D66 wil het autodelen bevorderen door bewoners te stimuleren coöperaties op te richten.  

9. Sport, Evenementen, Uitgaan en 
Recreatie

Sport 
Visie
Elke week beleven vele Waddinxveners het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit 
en gezond en zorgt voor ontmoeting en gezelligheid tussen mensen. Sport is een middel om 
mensen bij elkaar te brengen en om met elkaar uitdagingen aan te gaan. Ook draagt sport een 
identiteit met zich mee die verbonden is met nationale, provinciale, gemeentelijke en individuele 
trots.  Bovendien is het gezondheid bevorderende aspect van sport interessant in het kader van 
preventie en het beperken van de uitgaven voor zorg waar de gemeente is toenemende mate 
verantwoordelijk voor is.



Stand van zaken
De sportvoorzieningen in Waddinxveen zijn van een hoog niveau. Er is een keur en diversiteit 
aan sportverenigingen. Er is voor ieder wat wils, hierop is de afgelopen jaren geïnvesteerd, en 
dat  moeten  we  zo  houden.  Ook  op  sociaal-cultureel  gebied  kent  Waddinxveen  een  rijk 
verenigingsleven. De verenigingen bepalen zelf hun beleid en activiteiten en de gemeente is in 
sommige gevallen facilitair, daar waar het gaat om de verhuur van accommodaties. 

Wens
Naast het faciliteren ziet D66 voor de gemeente ook een meer actieve rol weggelegd, vanuit de 
verbindende en preventieve factor. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van een gemeentelijk 
sportbeleid  en  het  stimuleren  van  bewegen  en  sporten.  We  vinden  het  belangrijk  dat  de 
gemeente weet waar behoefte aan is. 
D66 standpunten voor 2018-2022

� Het bevriezen van de tarieven die de gemeente in rekening brengt bij de verenigingen 

voor binnen- en buitensport.
� Het stimuleren en faciliteren van de sporter buiten verenigingsverband. 

� Aanleggen sportmogelijkheden in de openbare ruimte. 

� Het stimuleren van samenwerking sportverenigingen en basisonderwijs. 

� Het stimuleren van de totstandkoming van een jaarlijkse sportprijs voor de sportman, 

-vrouw en –ploeg van Waddinxveen.

Evenementen en uitgaan
Visie
Evenementen zijn in de afgelopen decennia een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Mensen 
gaan  graag  naar  evenementen.  Ze  bieden  vermaak,  plezier  en  cultuur,  ze  geven  mensen 
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Dit geldt ook voor uitgaansmogelijkheden.

Stand van zaken
Ook  Waddinxveen  kent  veel  evenementen,  zoals  wielerrondes,  braderieën,  kermissen  en 
rommelmarkten.  Vooral  langs  de  Gouwe  zijn  mogelijkheden  tot  uitgaan.  Evenementen  en 
uitgaansmogelijkheden resulteren in een plezierige gemeente waar veel te doen is, en kunnen 
thema’s als imago, sociale binding en integratie bevorderen. D66 Waddinxveen staat voor een 
evenement  vriendelijk  klimaat,  waarin  inwoners  en ondernemers  die  wat  willen  organiseren 
gestimuleerd worden. 

Wens 
D66 ziet een stimulerende rol voor de gemeente in de vorm van een evenement vriendelijk 
beleid en het bewaken van de uitgaansmogelijkheden in Waddinxveen. 
D66 standpunten voor 2018-2022

� Het  stimuleren  van  uitgaansgelegenheden  en  –beleid,  zoals  het  loslaten  van 

sluitingstijden
� Het stimuleren van voldoende en diverse horeca aanwezig, zoals een bar/café voor de 

jeugd
� Het stimuleren van evenementen in onze gemeente, zoals de evenementen rondom de 

Tour de France

Recreatie
Visie
Waddinxveen  ligt  in  het  Groene  Hart.  Recreëren  is  belangrijk  voor  de  inwoners  van 
Waddinxveen. Het biedt kansen op vrijetijdsbesteding, ontspanning, en kan stimulerend werken 
waar het gaat om bewegen en actief zijn.



Stand van zaken
Waddinxveen is omringd door groen. Recent is bijvoorbeeld ten westen van Waddinxveen een 
groot  recreatiegebied  opgezet,  het  Bentwoud.  Helaas  ontbreekt  een  duidelijke  (fiets-) 
verbindingsroute tussen het Bentwoud en het Gouwebos. Dit ziet D66 als een gemiste kans .

Wens
Het kan wat D66 betreft niet zo zijn dat een geweldig recreatiegebied als het Bentwoud, met 
zijn talloze mogelijkheden tot ontspanning en beweging, niet aangesloten is op het Gouwebos. 
Hiernaast spant D66 zich in om het bestaande groen in en rondom Waddinxveen te behouden. 

Waterrecreatie
D66  wil  de  mogelijkheden  voor  waterrecreatie  in  en  rond  Waddinxveen  uitgebreid  laten 
onderzoeken, inclusief een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw aan te leggen jachthaven. 
De gemeente dient zich actief aan te sluiten bij het programma ‘Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche  

IJssel’ van het regionaal AGW-overleg, waarin Waddinxveen participeert via de regio Midden 
Holland.

D66 standpunten voor 2018-2022
� Het  stimuleren  van  participatie  in  een  recreatieschap,  waarbij  aandacht  is  voor  de 

democratische controle in het recreatieschap.
� Geen nieuwe bedrijfsterreinen ten koste van bestaand groen. We moeten hierbij gaan 

voor regionale invulling.
� Handen af van gezond groen, geen onnodige kap van bomen.

� Meer  groen  aanplanten,  en  dit  beter  onderhouden,  geen  verschil  in  onderhoud  van 

verschillende groenstukken.
� Aansluiting tussen het Bentwoud en het Gouwebos.

� Het promoten van het Bentwoud.

� Het stimuleren van waterrecreatie rondom Waddinxveen, hier liggen nog veel onbenutte 

kansen.
� Er komt een haalbaarheidsonderzoek voor een kleine jachthaven in Waddinxveen



10. Kunst en cultuur 

Visie
D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu, maar ook als  
onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet 
alleen  invloed  op hoe  mensen  in  de  gemeente  met  elkaar  omgaan,  maar  maken de  gemeente  ook 
aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. Cultuurhuys de Kroon 
en de bibliotheek heeft zich ontwikkeld tot culturele ontmoetingsplaats. Evenementen geven de sfeer in 
een gemeente weer Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëren gemeenten een eigen cultureel 
profiel: het “uithangbord” van de gemeente. 

Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken 
de  ontwikkeling  van  gedeelde  waarden  mogelijk  én  creëren  ruimte  voor  (menings)verschil.  Cultuur 
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. D66 maakt daarom een vuist voor een 
sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur. Dat draagt bij aan  
een open samenleving met gelijke kansen. 

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

Nieuwe doelgroepen, cultuuronderwijs en cultuur van nieuwkomers
Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen 
met kunst  en cultuur,  zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers.  We willen professionals de  
ruimte geven om dit te bereiken. D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur- en muziekonderwijs. 

Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de  
maatschappij  zelf  komen.  De gemeente  moet  de culturele  sector  daarin  steunen.  Dat  kan door  een 
cultureel klimaat te stimuleren, goede plannen te financieren en kunstenaars en instellingen te helpen om 
een breed netwerk op te bouwen. 

D66 wil niet dat de gemeente kunstenaars voorschrijven welke kunst zij maken. Wel kan de gemeente 
helpen door - samen met bedrijven en instellingen - een sterk cultureel klimaat te creëren en kunstenaars 
een platform te geven. 

Cultuuronderwijs is een belangrijk instrument. De gemeente moet meewerken aan meer culturele vorming 
en muziekonderwijs op scholen. Om scholen te ontlasten, moeten gemeenten volgens D66 ook kijken 
naar mogelijkheden om de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs te laten leveren. 
D66 wil jongeren met cultuur in aanraking te laten komen via een aan te stellen cultuurcoach. Dat is een 
professional (in dienst van de gemeente, Cultuurhuys de Kroon of een school) met kennis van de (lokale) 
culturele  sector  én  de  leefwereld  van  jongeren.  Zo’n professional  kan  een  brug  slaan  tussen  de 
cultuursector en het onderwijs.

Aandacht  voor  de  cultuur  van  nieuwkomers  biedt  hen  de  mogelijkheid  sneller  te  integreren  en 
allochtonen de gelegenheid om snel met hen nader kennis te maken. Daarom wil D66 dat er een jaarlijks 
cultuurfestival komt vol met de (brede) cultuur van nieuwkomers uit de hele wereld.

Aantrekkelijk cultuuraanbod 
D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel van de gemeente 
Waddinxveen duidelijk naar voren komt. Centraal staat voor D66 dat de gemeente keuzes moet maken. 



Wat we doen, doen we goed.  Waar we door  samenwerking in  de regio ons cultuuraanbod kunnen  
versterken, doen we dat. We stimuleren cultureel ondernemerschap. 
Voor D66 houdt de wereld niet op bij de (gemeente)grens. Door samen te werken, kunnen de gemeenten 
in  de  regio  hun  cultuurbeleid  op  elkaar  afstemmen en  elkaar  aanvullen.  Op die  manier  versterken 
geldstromen elkaar en kan het aanbod beter aansluiten op de vraag van de inwoners en inspelen op de 
identiteit van de regio. Daarom willen we dat de gemeenten gezamenlijk een voorstel indienen voor de 
culturele instellingen in de regio die in aanmerking komen voor landelijke subsidies. 

D66 ondersteunt cultureel ondernemerschap. Zo trekken instellingen een groter en diverser publiek van 
binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hen bovendien meer financiële armslag. 
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld cross-overconcepten onnodig in de weg 
staan, verdwijnen. Culturele instellingen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden te verkennen, zonder 
dat dit onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. Wel stelt D66 als voorwaarde dat instellingen hun 
culturele  doel  altijd  voorop  blijven  stellen  en  geen  oneigenlijke  concurrentie  aangaan  met  andere 
ondernemers.

Cultureel erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie. D66 vindt dat de gemeente daarom 
zeer zorgvuldig met de (schaarse) rijks- en gemeentelijke monumenten in Waddinxveen moet omgaan. 

Kansen voor economie en ondernemerschap 
Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste plaats door de  
bedrijvigheid die cultuur met zich brengt. Kunst en cultuur maken een gemeente aantrekkelijk om te  
wonen, recreëren, werken en ondernemen. Bovendien neemt het belang van de creatieve economie toe.

D66 pleit ervoor om te investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door leegstaande 
panden ter beschikking te stellen. Zo krijgt de omgeving een impuls en stimuleert de gemeente de lokale  
economie. 

D66 verwacht van gesubsidieerde instellingen dat  zij  hun culturele doel  zo bewust en professioneel  
mogelijk  nastreven,  maar  niet  dat  zij  voldoen  aan  voor  hen  onrealistische  begrotingseisen.  In  heel  
Nederland is de arbeidsmarkt- en inkomenspositie van kunstenaars en mensen in de culturele sector 
zorgwekkend. D66 vindt dat  gemeenten hieraan aandacht moeten besteden in het cultuurbeleid.  Met 
beroepskrachten gaan kennis en vaardigheden verloren die we nodig hebben om onze kunst en cultuur  
door te geven aan de volgende generatie. 

Vrijwilligers zetten zich vaak met hart en ziel in en zijn van onschatbare waarde. Toch wil D66 niet dat  
zij, als verkapte bezuinigingsmaatregel, beroepskrachten verdringen. In de eerste plaats omdat mensen die 
in de sector werken hierdoor hun baan verliezen, maar in de tweede plaats ook omdat de continuïteit van 
een instelling daardoor worden bedreigd. Ook omdat van vrijwilligers niet hetzelfde kan worden gevraagd 
als van beroepskrachten. 

D66 standpunten voor 2018-2022
� D66 ondersteunt het cultureel ondernemerschap en wil investeren in kunstenaars en creatieve 

ondernemers door leegstaande panden ter beschikking te stellen.
� D66  vindt  dat  de  gemeente  zeer  zorgvuldig  met  de  (schaarse)  rijks-  en  gemeentelijke 

monumenten in Waddinxveen moet omgaan. 





11. Financiën 

Visie
Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij zijn 
zuinig met belastinggeld. Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt 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 sociaalliberale 
begroting  is  bovendien  toekomstvast:  wij  willen  geen  schuld  doorschuiven  naar  onze  kinderen  en 
kleinkinderen.  Vanuit  diezelfde  waarde  erkennen  we  echter  ook  het  belang  van  sommige  publieke 
investeringen – bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie – die juist op de lange termijn  
profijt opleveren. 

Wens
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar 
financiën. Dat begint met een heldere, toegankelijke en niet te gedetailleerde presentatie van voornemens 
en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Bovendien wil D66 gemeentelijke 
belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij om 
welke reden aan belasting moet afdragen. De gemeente betrekt inwoners meer bij de vaststelling van de 
waarde (WOZ) van hun huis. Het is voor hen belangrijk als grondslag voor de OZB. 

Daarnaast willen wij dat lasten eerlijk verdeeld zijn, dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredige hoge 
afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens. Voor veel gemeentelijke heffingen (leges, 
belastingen of heffingen) geldt verder dat deze kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het belangrijk om 
inzichtelijk te maken welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges 
of  retributies  zoals  die  voor  bouwvergunningen  of  trouwen  moeten  in  verhouding  staan  tot  de 
daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die diensten gratis zijn, maar de 
gemeente hoeft ook niet te verdienen op deze diensten. 

D66  vindt  het  belangrijk  dat  bij  het  bepalen  van  legestarieven  afstemming  plaatsvindt  met  andere 
gemeentes.  D66  vindt  dat  bij  tekorten  op  de  begroting  in  eerste  instantie  gezocht  wordt  naar 
bezuinigingen of mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de 
lasten aan de orde komt. Eventuele bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente. 
D66 vindt dat in dit verband dat voordat er diensten worden ingehuurd kritisch wordt gekeken naar de 
noodzaak ervan. Waar mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het 
invullen van) bezuinigingen betrokken. 

D66  wil  dat  schoon  gedrag  loont.  Bij  de  afvalstoffenheffing,  rioolheffing  en  hondenbelasting  geldt 
daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, 
maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag.  
Overigens geldt ook dat ook hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn 
(en dus hoe lager de afvalstoffenheffing). 

Gemeenten mogen van de wet geen inkomensbeleid voeren via belastingen, maar mogen wel bepaalde 
belastingen  kwijtschelden.  Een  nadeel  hiervan is  dat  dit  het  mensen  het  gevoel  geeft  dat  bepaalde 
gemeentelijke  voorzieningen  ‘gratis’  zijn.  D66  ziet  in  dit  kader  meer  in  beleid  gericht  op 
armoedebestrijding.

De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet  
meer wordt uitgegeven dan er binnen komt. De gemeente zal voor incidentele tegenvallers voldoende 
geld achter de hand moeten hebben. Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom aangevuld of 
aangelegd moeten worden. Maar het is zonde onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl er 
allerlei zinvolle investeringen in het dorp te doen zijn. Om te bepalen hoe hoog die reserves moeten, kan 



gebruik worden gemaakt van het  risico-cumulatiemodel,  maar wel een buffer  beschikbaar is  als  het 
tegenzit. 

D66  vindt  dat  met  incidentele  inkomsten  (b.v.  van  het  grondbedrijf)  geen  structurele  uitgaven 
gefinancierd moeten worden. Aan het speculeren met aan- en verkopen van grond moet een einde komen. 
Grondpolitiek draait om regie over waar die grond voor gebruikt wordt en niet om het maken van winst.

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan beter. Dit begint met investeren in 
de  kennis  en  kunde  van  raadsleden  en  hun  ondersteuning  door  fractiemedewerkers  en  de  griffie. 
Daarnaast hebben zij baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer. 

De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een duwtje in de rug 
te  geven of startende initiatieven te  ondersteunen.  Daarna zou een initiatief  op eigen kracht  verder 
moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het 
bereikte effect.

D66 standpunten voor 2018-2022
� D66 wil de gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten.

� D66  wil  dat  schoon  gedrag  loont.  Bij  de  afvalstoffenheffing,  rioolheffing  en 

hondenbelasting geldt daarom het principe: ‘de vervuiler betaalt’. 

Richtingwijzers D66

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan 
het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische  
waarheden.
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