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 Voorwoord.. 

Dit is alweer het tweede verkiezingsprogramma van D66 voor de gemeente Nieuwkoop. De 
afgelopen vier jaar hebben we met een sociaal-liberale insteek ons gemeenteraadswerk 
gedaan. Met ons liberale hart waardeerden we particulier initiatief. Vanuit ons sociale karakter 
keken we scherp naar de kwaliteit van voorzieningen, het welzijn en welbevinden van de 
inwoners.  

Belangrijke aandachtspunten waren:  

 duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van milieu;  

 een zorgvuldig beheer van de gemeentelijke begroting; 

 het beperken van de risico’s die het gevolg zijn van de gigantische gemeentelijke 
bouwopgave. 

D66 vindt dat de gemeente Nieuwkoop aantrekkelijk moet blijven voor toekomstige generaties. 
Dat doen we door te zorgen voor veilige, groene en sociale dorpen. Door wegen, groen en 
speelplekken goed te onderhouden. En door een evenwichtig woningbouwprogramma. Geen 
overbodige dure woningbouw of kassenbouw als het aan ons ligt.  
Wél veel aandacht voor het behoud van het Groene Hart: betaalbare woningen, goed 
onderwijs en passende jeugd- en ouderenzorg! 

 

Marco Oehlenschlager  Martin Hoekstra  

lijsttrekker en raadslid  raadslid 

  



 

 Algemene uitgangspunten van D66.  
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen!  

Dit betekent dat we goede initiatieven van bewoners en bedrijven bevorderen. We storten ons 
niet in de details van de uitwerking. Het is van belang dat er goed contact is tussen 
raadsfractie, bewoners en ondernemers. We zien de gemeente Nieuwkoop als onderdeel van 
de regio, het land en Europa. We zoeken nadrukkelijk samenwerking op deze schaalniveaus.   

Mensen nemen zoveel mogelijk en volwaardig deel aan de samenleving. Zelfredzaamheid is 
daarbij het uitgangspunt. Beperkingen in zelfredzaamheid worden gecompenseerd door goed 
bereikbare voorzieningen en passende individuele ondersteuning. Vrijwilligers en 
mantelzorgers verdienen waardering! 

D66 streeft naar een gemeente Nieuwkoop waarin duurzaam en harmonieus samenleven 
voorop staat. Om dit te bereiken vragen we ons steeds af wat de effecten zijn van ons 
handelen op de lokale sociaal-culturele structuur, de economie, de ruimte, het ecosysteem en 
het klimaat. Deze effecten laten we bij besluitvorming op een pragmatische wijze meewegen.  

D66 koestert de grondrechten en gedeelde waarden.  

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dit betekent dat er verschillende oplossingen 
zijn voor diverse groepen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk 
mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij 
vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. Wij willen dat zoveel mogelijk 
mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces. Voor mensen die zichzelf 
niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Voor D66 is het van belang dat iedereen, jong of oud en vanuit elke culturele of 
levensbeschouwelijke achtergrond dezelfde kans moet krijgen mee te doen. Dit geldt voor 
wonen, werken, leren en recreëren. 

  



Hoe komt Nieuwkoop verstandig vooruit? 

 

Door de gemeente  dichtbij de dorpen  te organiseren 

Door  de groene grens  te trekken 

Door  democratisch en duidelijk in gesprek  te zijn 

Door  doelmatig en efficiënt  te zijn 

 

  



 

  

 Dichtbij de dorpen.   

D66 stelt de mens centraal: de decentralisatie van zorg en sociale zekerheid naar 
gemeenten grijpen wij aan als een kans. Hiermee leveren wij onze inwoners maatwerk in 
ondersteuning voor hun kwaliteit van leven, zelfstandigheid en participatie.  

Mensen die zorg nodig hebben, mogen op de gemeente rekenen! 

D66 staat voor leefbare dorpen waarin iedereen zich veilig en betrokken voelt. Wij willen  
onze jeugd voor de dorpen behouden. En omgekeerd! 

De politie willen we zichtbaar terug in de dorpen. Wetten en regels worden gehandhaafd. 
D66 is tegen gedogen. Als er bij de handhaving boa’s en toezichthouders worden ingezet, 
dan moet dat gebeuren onder regie van de politie.  

In onze dorpen verplaats je je veilig. Goed openbaar vervoer en goede auto- en 
fietsverbindingen zijn voor een landelijke gemeente van groot belang. Veilig verkeer is 
belangrijk voor de economische ontwikkeling van de dorpen. Voor het mee kunnen blijven 
doen van ouder wordende mensen aan activiteiten in de samenleving is het zelfs 
essentieel. Schoolgaande kinderen kunnen rekenen op een veilige route van huis naar 
school.    
 
Sport draagt sterk bij aan gezondheid, voor alle leeftijden. Daarbij geldt: ‘jong geleerd is oud 
gedaan’. Kinderen verdienen extra aandacht. D66 wil dat iedereen mee kan doen en 
kansen krijgt als het gaat om sport. Ook het rijke verenigingsleven op het gebied van 
welzijn en cultuur in onze dorpen is een belangrijke bindende factor. Het wordt waar 
mogelijk en gewenst, door de gemeente ondersteund.   
 
Voor D66 is goed onderwijs, innovatie en hervormingen de motor van nieuwe welvaart 
en economische en persoonlijke groei. Kleinschalige voorzieningen voor jong en oud 
zorgen voor dorpen in balans, waar mensen niet wegtrekken, maar juist blijven.  
 
D66 is voor een liberaal sluitingsbeleid voor winkels en horeca. D66 wil winkeliers en 
ondernemers niet betuttelen. Als winkeliers open willen op zondag, mag dat. Voor de 
leefbaarheid van de dorpen is een ruimhartige sluitingstijd van winkels, horeca en terrassen 
van belang. Wel geldt ook hier: afspraak is afspraak! 



Zorg dichtbij      
 

De uitvoering van WMO, jeugdzorg, jongeren- en ouderenbeleid en andere zorgverlening 
wordt als het aan D66 ligt dichtbij mensen thuis georganiseerd. Het gaat immers om 
mensenwerk. Het belangrijkste is dat er een hechte band is tussen de mensen en de 
uitvoerende organisatie.  
 
D66 wil de regie van zorg en welzijn op gemeenteniveau vanuit één loket organiseren. Het is 
belangrijk om één volledig beeld van de zorgvrager te verkrijgen. Hierdoor  verloopt 
afstemming en samenwerking tussen verschillende organisaties beter en eenvoudiger.  
 
Met mantelzorg en vrijwilligerswerk investeer je in sociale samenhang en kostenbesparingen 
in de zorg. D66 stimuleert mogelijkheden om de werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers te 
verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van mantelzorgondersteuning.   
 

Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Met hulp van familie, buren en anderen 
kan dat meestal ook bij het ouder worden. Goede thuiszorg helpt daar waar meer deskundige 
hulp nodig is. Of wanneer mantelzorg niet voldoende is. In ons perspectief op ouderenzorg 
wordt uitgegaan van eigen kracht.  

D66 gelooft dat mensen in hun vertrouwde omgeving in staat zijn om veel problemen op te 
lossen. Dit kan vaak met hulp van naasten of vrijwilligers. Als zelf oplossen niet meer lukt, is 
de gemeente er met passende zorgvoorzieningen.  



D66 en Zorg:   
 

 D66 staat voor basiszorg die zo dicht mogelijk bij mensen op wijk- en dorpsniveau 
wordt georganiseerd; 

 D66 staat voor bevordering van de zelfredzaam van mensen. Als zorg nodig is, wordt 
die in de vertrouwde woonomgeving verstrekt; 

 D66 staat voor continuïteit bij zorgaanbieders door het vermijden van éénjarige 
contracten; 

 D66 staat voor het verbeteren van samenwerking tussen zorgpartners; 
 D66 staat voor doorpakken op kleine initiatieven zodat zorg op maat kan worden 

gegeven; 
 D66 staat voor het vertrouwen in de eigen kracht van mensen. De gemeente steunt 

deze eigen kracht en biedt aanvullende hulp waar oplossingen in eigen kring 
onvoldoende zijn; 

 D66 staat voor het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie; 
 D66 staat voor stevige regie op sociale zekerheid en jeugdzorg waarbij snelle en 

integrale behandeling van hulpvragen centraal staan; 
 D66 staat voor goede en simpel georganiseerde zorg; alleen zorg waar zorg nodig is, 

zonder overbodige bureaucratie; 
 D66 staat voor het optimaal gebruikmaken van moderne technologie om duurzaamheid 

en efficiency in de zorg te stimuleren. 
  



 

Leefbare dorpen 
 

Voor D66 is een leefbare gemeente een gemeente waarin mensen zelf keuzes kunnen maken 
over de wijze waarop zij hun leven willen inrichten. De overheid biedt hierbij mogelijkheden en 
randvoorwaarden. D66 wil dat de gemeente een preventieve rol speelt wanneer het gaat om 
zaken als veiligheid, hygiëne en geluidsoverlast. De gemeente speelt ook een belangrijke rol 
bij rampenplannen en calamiteitenbestrijding.   
 
In de gemeente Nieuwkoop voel je je veilig in je woonomgeving en op straat. De gemeente 
heeft een luisterend oor voor klachten en opmerkingen. De burgemeester vervult een 
spilfunctie in de richting van de politie. De politie is zichtbaar in de dorpen en voert regie over 
BOA- en toezichthouderstaken.  
 
Mensen voelen zich thuis in de dorpen en in onze gemeente. Goede en makkelijk bereikbare 
sociale en culturele voorzieningen vormen het bindmiddel waardoor mensen zich thuis voelen. 
Het is van belang dat deze voorzieningen blijven bestaan. De gemeente schept de 
voorwaarden voor deze voorzieningen. Waar nodig ondersteunt de gemeente  
vrijwilligersorganisaties. 
 
D66 wil de jeugd actief betrekken bij het ontwikkelen en behouden van leefbare dorpen. Dit wil 
de gemeente doen samen met de jeugdorganisaties. 
 
Om sport- en zwemaccommodaties open te houden zijn verbindingen met het bedrijfsleven en 
private investeringen noodzakelijk.  
Alle financiële middelen voor sport worden verstrekt en verdeeld via een gezamenlijke 
Sportplatform. 
 
Het verkeer en vrachtvervoer in de dorpen zorgen regelmatig voor onveilige situaties. Dat 
betekent dat er voortdurend aandacht moet zijn voor de verkeersveiligheid in het algemeen en 
voor de kwetsbare verkeerdeelnemers in het bijzonder. 
 
De bibliotheek is een belangrijke sociaal-culturele voorziening in onze dorpen. In de huidige 
tijd kan een 'bieb' effectiever en multifunctioneel gebruikt worden. De “bieb” als 
ontmoetingsplek  voor jong en oud dient in stand te worden gehouden. 
 
D66 willen dat ondernemers zelf bepalen wanneer ze open zijn. Er worden geen beperkingen 
opgelegd.  
 
 
 

  



D66 en leefbaarheid:   
 

 D66 staat voor actieve ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. In 
plaats van onvoorwaardelijke subsidies kan ingezet worden op kortlopende 
projectfinanciering en ambtelijke ondersteuning; 

 D66 staat voor het actief betrekken van de jeugd bij de bibliotheek, ook als vrijwilliger; 

 D66 staat voor democratische controle door de gemeenteraad op het handelen van 
politie, boa’s en toezichthouders; 

 D66 staat voor gegarandeerde aanrijtijden en de kwaliteit van hulpdiensten in de hele 
gemeente. Actieve monitoring van de doelstellingen is nodig; 

 D66 staat voor alertheid op onveilige situaties en het treffen van maatregelen in overleg 
met de belanghebbenden; 

 D66 staat voor aandacht en voorlichting op scholen als het gaat over veiligheid; 
 D66 staat voor het op peil houden van het openbaar vervoer en het openbaar vervoer 

aanpassen aan de wensen van de mensen;  
 D66 staat voor de bevordering van verkeersveiligheid, vooral voor de kwetsbare 

verkeersdeelnemers; 
 D66 staat voor veilige verkeerssituaties op donkere plekken middels “kattenogen” 

markeringen; 
 D66 staat voor het weren van (vracht)verkeer door de kernen; 
 D66 staat voor het economisch beter benutten van sportaccommodaties: de huidige 

zwembaden en de sporthallen moeten op een economisch verantwoorde wijze open 
blijven; 

 D66 staat voor het actief stimuleren van de verenigingen in de kernen om zich te 
ontwikkelen tot omni-verenigingen. Hierdoor wordt het aanbod van activiteiten voor o.a. 
de jeugd breder; 

 D66 staat voor goede sportaccommodaties. Sporten is leuk en gezond. Iedereen moet 
de mogelijkheid geboden krijgen om deel te nemen aan het verenigingsleven. Een 
sportpas zorgt dat mensen met een minimum inkomen ook kunnen sporten of leren 
zwemmen.  

 D66 staat voor een Stichting Buitensport Accommodaties. Deze organisatie gaat zich 
breed richten op het faciliteren van alle binnen- en buitensportaccommodaties; 

 D66 staat voor een brede gedifferentieerde Sportraad. Deze geeft bindende adviezen 
over de koers van de stichting, over sportbeleid in het algemeen en met sport 
samenhangende beleidsbeslissingen; 

 D66 staat voor het behoud van multifunctionele moderne en betaalbare 
bibliotheekvoorzieningen; 

 D66 staat voor toenemende privatisering van sportaccommodaties en zwembaden om 
dreigende sluiting te voorkomen; 

 D66 staat voor adequate voorzieningen om problemen, zoals voortkomend uit 
overmatig alcohol- en drugsgebruik, op te lossen; 

 D66 staat voor een liberale winkel- en horecasluitingstijdenregeling; 
 
D66 wil zo snel mogelijk een actuele en reële uitvoeringsagenda bij de maatschappelijke 
structuurvisie. 

 
 
  



Onderwijs en innovatie dichtbij de dorpen 
 
Onderwijs zorgt ervoor dat mensen hun weg vinden naar en op de arbeidsmarkt. Innovaties 
zorgen ervoor dat we niet achterop raken. Innovaties zorgen ervoor dat wij voorop gaan lopen 
op gebieden waar we goed in zijn. Groen ondernemerschap is een goed voorbeeld van 
innovatie door onderwijs. 
 
D66 vindt het belangrijk dat voor alle kinderen en ouders binnen een aanvaardbare afstand 
een goede basisschool beschikbaar is. D66 hecht ook sterk aan het behoud en de versterking 
van aanbod van Voortgezet Onderwijs in de gemeente. Om dit type onderwijs goed te 
faciliteren ligt nieuwbouw in het dorp Nieuwkoop voor de hand. 
 
D66 is voorstander van het ontwikkelen van brede scholen. Naast het reguliere onderwijs biedt 
een brede school ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en 
cultuur. 
 
Alle schoolgebouwen in de gemeente dienen schoon, eigentijds en veilig te zijn. Hiermee word 
een goede leeromgeving gecreëerd. Een gezond binnenklimaat is een belangrijk 
aandachtspunt in schoolgebouwen.  
 
De invoering van de Wet op het Passend Onderwijs op de scholen heeft het gevaar een 
bureaucratisch web te worden. D66 ziet er op toe dat scholen niet belast worden met onnodige 
bureaucratie.  
 
De gemeente voert op afstand regie om de onderwijsloopbaan van jongeren zonder 
onderbreking te laten verlopen. Het leerplichtbeleid en de uitvoering ervan vormen een 
belangrijke functie bij het voorkomen van schooluitval. 
 
Onderwijs en arbeidsmarkt staan met elkaar in verbinding. Voor D66 staan goed onderwijs en 
verantwoord en innovatief ondernemerschap dan ook in elkaars verlengde. Creëer zoveel 
mogelijk stageplekken en leerwerkplekken binnen de gemeente, zodat leerlingen dichtbij de 
dorpen kunnen blijven leren! 
 
D66 maakt onze gemeente aantrekkelijk voor het vestigen van innovatieve kleinschalige en 
milieuvriendelijke bedrijven en kenniscentra. Bijvoorbeeld op het gebied van hoogwaardige 
land- en tuinbouw. Hiervoor zorgen we voor een optimale kennisinfrastructuur en stimuleren 
we bijvoorbeeld de aanleg van glasvezelkabel. 
  



 

D66 en onderwijs en innovatie   
 

 D66 staat voor een sterke samenwerking van alle (basis)scholen in de gemeente; 
minder verspilling van middelen en menskracht;  

 D66 staat voor schoolgebouwen die ook gebruikt worden voor andere activiteiten in 
overleg met het bestuur en de schoolleiding. Voorbeelden van andere activiteiten zijn . 
educatieve en culturele activiteiten. Nieuwe brede scholen worden niet gebouwd zonder 
dat er sluitende afspraken over het brede gebruik zijn;  

 D66 staat ervoor dat het geld  voor passend onderwijs aan leerlingen ten goede komt 
én de professionals die met deze zorgleerlingen werken; 

 D66 staat voor afstemming van het gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid. Gebieden 
waarop afstemming nodig is zijn o.a. onderwijs, kinderopvang, hulpverlening, sport en 
culturele activiteiten; 

 D66 staat voor het stimuleren van kennis- en innovatiecentra om zich in onze gemeente 
te vestigen. Deze centra richten zich o.a. op land- en tuinbouw, duurzaamheid, 
kleinschalige kennisindustrie en ecologie; 

 D66 staat voor het maximaal benutten van het lidmaatschap van de Greenport 
Aalsmeer. Innovatieve en kennisgerichte tuinders kunnen bij de Greenport terecht. 
Arbeidsmarkt, onderwijs en kennisnetwerk worden door de Greenport met elkaar 
verbonden. Om de Greenport meer slagkracht te geven, ligt een fusie met andere 
Greenports voor de hand; 

 D66 staat voor het aanleggen van glasvezelkabel in alle dorpen. 
 

 
   



 
 

 

 De groene grens.  

D66 is zuinig op onze landelijke omgeving – ons Groene Hart! Het is van belang om 
duidelijke grenzen aan te geven waar gebouwd en niet gebouwd mag worden. Niet alleen 
de rode contour is leidend voor bouwprojecten, ook de groene grens!  

Voor nieuwe grootschalige ontwikkelingen van glastuinbouw trekt D66 de groene grens. 
Zolang er elders nog genoeg bestemd areaal beschikbaar is, is uitbreiding van het 
tuinbouwareaal in onze gemeente niet nodig. En zeker niet in Nieuw Amstel Oost! 

D66 wil verstandig en vraaggestuurd bouwen. Er is geen actuele noodzaak om alle 
projecten aan de randen van de dorpen volledig en met te dure programma’s uit te voeren. 
Bescherm het Groene Hart dat er nog is. Bescherm ook de financiële waarden van de 
bestaande woningvoorraad. Zet daarom bouwprojecten gedoseerd en vraaggestuurd in de 
markt.  

D66 strijdt voor een duurzame samenleving en economie. Duurzaamheid gaat om de 
vrijheid van ieder individu om zijn of haar eigen leven vorm te geven: nu én later. En dat 
doen we dus samen. Toekomstige vrijheid betekent ook een groene grens voor de vrijheid 
van nu.  
We verlagen de OZB voor investeringen in energiebesparing die resulteren in een minimaal 
twee klassen betere energielabel gedurende 5-10 jaar.  

D66 zet vol in op een economie waarin afval niet meer bestaat. Mensen scheiden afval, de 
gemeente ondersteunt dat en bedrijven maken van afval nieuwe producten. Door te 
innoveren en verduurzamen ontstaan nieuwe verdienmodellen voor het bedrijfsleven. 
Innoveren en verduurzamen heeft betrekking op de hele keten van productieprocessen tot 
en met recycling.  
Het inzamelen van afval kan wat ons betreft het beste op de bestaande locaties in 
Nieuwkoop en Ter Aar. De bestaande afvalinzamelingsterreinen zullen flink aangepast 
moeten worden vanwege het gebruiksgemak en de duurzaamheidseisen. 

D66 streeft naar rijkdom aan soorten en planten en een nog mooier Nieuwkoop. Wij 
bevorderen bescherming en goed beheer van natuur. De gemeente moet aansturen op het 
in standhouden en waar mogelijk uitbreiden van natuurgebieden, kleine 
landschapswaarden en landbouw.  

Wij staan voor een goede leefomgeving als voorwaarde voor individuele gezondheid en 
welzijn. Dat betekent overigens dat de natuur ook goed toegankelijk moet zijn voor 
recreanten. Kleinschalige recreatieve voorzieningen moeten verantwoord in het landschap 
worden ingepast.  



De groene grens  ruimtelijk. 

 
Bij de realisatie van de woningbouwprojecten gaat het ons niet om een zo hoog mogelijk 
bedrijfseconomisch rendement. In deze tijd gaat het om een optimaal maatschappelijk 
rendement. De huidige plannen moeten in de eerste plaats worden aangepast aan de 
woningbehoefte van de eigen inwoners of van diegenen die een binding hebben met 
Nieuwkoop. 

De verdeling van woningbouwrechten zorgt voor belangenconflicten met provincie en 
buurgemeenten. Overleg over bouwen in de regio gaat wat ons betreft open, eerlijk en met 
realiteitszin. 

Zeker in een groene, landelijke gemeente als Nieuwkoop wil D66 het landelijke karakter 
behouden en versterken. D66 pleit voor inbreiding in plaats van voor uitbreiding. 

Een prettige leefomgeving is het uitgangspunt. Dit kan worden bereikt door bij de inrichting van 
de woonomgeving veel aandacht te schenken aan groen, speelgelegenheden en 
ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. Daarnaast zijn verkeers- en sociale veiligheid 
onontbeerlijk.  
Een prettige leefomgeving kan ook bereikt worden door het voorzieningenpeil te behouden en 
te versterken. Het voorzieningenpeil moet passend zijn bij de omvang van de kernen,. 

De Natura 2000-status dient te worden gerespecteerd. Het beheerplan van de Nieuwkoopse 
plassen krijgt zijn neerslag in de bestemmingsplannen. Dit gebeurt wel met alle respect voor 
de bestaande rechten van mensen. De beheerplannen worden met zo veel mogelijk draagvlak 
uitgevoerd, geëvalueerd en op de aangewezen momenten bijgesteld. 

D66 wil de glastuinbouw in onze gemeente binnen het bestaande areaal koesteren. Het 
verrommelde oude glas moet voortvarend worden gesaneerd. Zeer hoogwaardige, innovatieve 
glastuinbouw wordt gestimuleerd in de bestaande tuinbouwgebieden. Een voorbeeld is de 
verbouwing van medicinale gewassen. 

Uitbreiding van oppervlakte glastuinbouw is niet nodig gezien de beschikbare ruimte in 
Prima4a bij Rijsenhout. D66 is tegen uitbreiding van glas in Nieuw Amstel Oost! 

 

  



D66 en de ruimtelijke ordening 

 D66 staat voor een woningvoorraad die aansluit op de behoefte van de Nieuwkopers. 
Voor de komende periode betekent dat meer goedkopere woningen realiseren. Voor 
startende kopers en alleenstaanden gaat het om woningen tot en met € 180.000,-- 
v.o.n.. Voor huurwoningen ligt het voor de hand om financiële constructies te bedenken 
om woningbouwcorporaties de kans te geven te investeren. Ook oplossingen in de 
geest van erfpacht en huur van grond moeten worden meegenomen; 

 D66 staat voor realistische rekenrentes. Deze geven inzicht in de werkelijke kosten van 
het niet-uitvoeren van bouwprojecten; 

 D66 staat voor een afdeling Ruimtelijke Ordening die zich qua grootte aanpast aan het 
aantal te bouwen woningen in de komende periode; 

 D66 staat voor realistische uitgaven voor plankosten: dus geen bovenmatige uitgaven 
aan marketingactiviteiten. Woningbouwprojecten verkopen zichzelf omdat er vraag naar 
is; 

 D66 staat voor het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij het ontwikkelen van 
projecten; 

 D66 staat voor levensloopbestendig en duurzaam bouwen. Levensloopbestendig 
betekent dat woningen op een eenvoudige wijze aanpasbaar zijn aan de levensfase van 
de bewoners. Duurzaam verbouwen van de bestaande woningvoorraad dient te worden 
gestimuleerd; 

 D66 staat voor de aandacht voor lokale, beeldbepalende en cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen; 

 D66 staat voor het vraaggestuurd realiseren van woonzorgzones;  
 D66 staat voor een welwillende houding ten opzichte van particuliere bouwinitiatieven. 

Deze initiatieven mogen vanwege gemeentelijke bouwquota niet beperkt worden; 
 D66 staat voor de verkoop van snippergroen door de gemeente. Groene reststroken 

naast koopwoningen kunnen onder voorwaarde worden gekocht door de bewoner. 
Voorwaarde is dat de verkoop van snippergroen niet ten koste gaat van het openbaar 
nut en uitzicht. Het snippergroen moet samengevoegd worden met het bestaande bezit 
van de bewoner. 

 D66 staat voor het legaliseren van permanent wonen op de vakantieparken. Dat 
betekent ook dat alle relevante wet- en regelgeving moet worden toegepast en 
gehandhaafd. Toepassing en handhaving is nodig om de huidige onveilige situaties 
tegen te gaan. De omvang van de parken ligt na legalisering vast; 

 D66 staat voor het begrenzen van bouwhoogtes in alle kernen (niet hoger dan 12 
meter). 
 

D66 wil zo snel mogelijk in 2014 een aangepaste gemeentelijk woonvisie waarbinnen 
bovenstaande punten vorm krijgen. Deze aanpassingen moeten leiden tot een nieuwe 
structuurvisie.  



 De groene grens  duurzaamheid. 
 

De gemeente Nieuwkoop heeft nog een lange weg te gaan naar een duurzame toekomst. We 
lopen achter, maar kunnen voorop lopen. D66 vindt dat dit moet! Geen groene schuld 
doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Onze lokale economie draait vooral op 
fossiele energie en wegwerpmaterialen. Dat is slecht voor milieu, natuur en klimaat – daar ligt 
voor ons óók de groene grens!  

D66 vindt dat de gemeente klimaatneutraal moeten worden. Samen met de inwoners en 
bedrijven wordt deze doelstelling uitgewerkt in concrete maatregelen en beleid. Een voorbeeld 
van effectief beleid is het verlagen van de OZB, zonder een verlaging van de totale opbrengst, 
voor diegenen die investeren in duurzaamheid.  

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van alles wat in de gemeente gebeurt. Onder het 
motto ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ pleiten wij ervoor om als gemeente het goede 
voorbeeld te geven, vooral als het gaat om het toepassen van duurzame energiebronnen en 
het gebruiken van duurzame materialen. Dit doen wij met oog op de toekomst.   

D66 moedigt het gebruik van duurzame en alternatieve brandstoffen aan.  

Bij infrastructurele- en bouwprojecten moet er zoveel mogelijk klimaatneutraal worden 
gebouwd.    

Duurzaamheid betekent ook: het betrekken van bewoners bij de inrichting en het onderhoud 
van het openbaar groen in hun buurt, het opruimen van zwerfafval en het efficiënt ophalen, 
scheiden en verwerken van afval. 

  



D66 en duurzaamheid 

 D66 staat voor het toepassen van duurzame grondstoffen, materialen en energie bij alle 
ontwikkelingen op het gebied van bouw en infrastructuur in de gemeente; 

 D66 staat voor de eis dat duurzaamheid een selectiecriterium is bij bouwaanvragen, 
aanbestedingen en investeringen; 

 D66 staat voor een gemeente die initiatieven ontwikkelt op het terrein van zonne-
energie en aardwarmtepompen; 

 D66 staat voor het zo snel als mogelijk vervangen van de traditionele straatverlichting 
door LED-verlichting; 

 D66 staat voor een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie; 
 D66 staat voor het zorgvuldig gepland faciliteren van elektrische laadpalen bij woningen 

en op openbare parkeerplaatsen; 
 D66 staat voor het realiseren van multitankstations met duurzame en alternatieve 

brandstoffen; 
 D66 staat voor het voorkomen van horizonvervuiling in een gemeente die veel verwacht 

van eco-toerisme: de gemeente Nieuwkoop is dus geen geschikte locatie voor 
windmolens; 

 D66 staat voor het beperken van lichtvervuiling door kassen en bovenmatige openbare 
straatverlichting; 

 D66 staat voor het gemeentelijk beschermd verklaren van kenmerkende uitzichten/ 
horizonnen. 

 D66 staat voor het planmatig inruilen van afgeschreven vuilcontainers voor 
ondergrondse containers. 

 

  



 De groene grens  economie en toerisme.         
 

Een belangrijk uitgangspunt bij economisch en toeristische ontwikkelingen is dat deze 
ontwikkelingen duurzaam zijn en passend binnen de groene grens! D66 streeft naar een 
duurzame en gevarieerde economie: groen ondernemerschap en bijhorende werkgelegenheid. 
Concreet betekent dat: innovatie stimuleren, ook op het gebied van land- en tuinbouw. 
Daarnaast pakt de gemeente nadrukkelijk de rol van aanjager en stimulator op richting 
bedrijven en organisaties.  

De aanwijzing tot Natura 2000 gebied van de Nieuwkoopse plassen ziet D66 als een kans. De 
Natura2000-status kan worden aangewend om innovaties te versnellen en ecologisch 
verantwoord toerisme aan te jagen. 

D66 wil via een gemeentelijk wandel-, fiets- en vaarplan laten zien welke paden en vaarroutes 
er zijn. Belemmeringen bij bestaande paden en routes worden weggenomen. Met behoud van 
natuurwaarden worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar gemaakt.   

 

  



D66 en economie en toerisme: 

 D66 staat voor een positieve benadering van de Natura 2000-aanwijzing; gebruik Natura 
2000 als een kwaliteitsetiket voor hoogwaardig toerisme!  

 D66 staat voor de instandhouding en bevordering van de bestaande agrarische activiteiten, 
agri-business, de kleinschalige handel en industrie en toerisme en recreatie in onze 
gemeente; 

 D66 staat voor het stimuleren van het klimaatneutraal herbouwen van oude 
bedrijventerreinen en het opvullen van lege plekken. D66 wil geen nieuwe grootschalige 
bedrijventerreinen; 

 D66 staat voor het ondersteunen van bedrijven met o.a. “regellichtheid” en een gunstig 
ondernemersklimaat; 

 D66 staat voor het faciliteren van boeren die nevenactiviteiten willen beginnen. De 
overtuigde beheerders van het Groene Hart mogen niet vertrekken! 

 D66 staat voor het stimuleren van duurzame recreatie in onze gemeente; 
 D66 staat voor het aanleggen van kleinschalige recreatieve voorzieningen zoals 

wandelpaden over dijken en rond kernen, het plaatsen van middels fietspaden bereikbare 
vissteigers, ruiterpaden en parkeerplaatsen langs fiets- en wandelroutes; 

 D66 staat voor het ecologisch verantwoord uitbreiden van vaarroutes in het plassengebied, 
uiteraard in overleg met de eigenaren en beheerders; 

 D66 staat voor de uitbreiding van ‘groene’ dus verstandige regionale recreatie binnen de 
gemeente Nieuwkoop; 

 D66 staat voor ruime openingstijden van toeristische voorzieningen. Ook als dat betekent 
dat ondernemers daarvoor op zondag open zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 
wensen van de klant.; 

 D66 staat voor een strikte naleving en handhaving van de voorgeschreven milieunormen en 
wetgeving. 

 
 

 

 

 

  



 

  

Democratisch en duidelijk in gesprek  

D66 wil een gemeentebestuur dat duidelijk communiceert over besluiten en de motivatie 
achter besluitvorming; geen achterkamertjespolitiek.  D66 staat voor openbaarheid van 
bestuur; mensen vroegtijdig betrekken bij zaken die hen aangaan. Inwoners doen als het 
aan  D66  ligt op een simpele manier mee in de planvorming en uitvoering. Dit kan via de 
dorpsraden, maatschappelijke organisaties, publiek-private samenwerking of digitale 
inspraak. De gemeenteraad geeft het goede voorbeeld door iedereen de gelegenheid te 
geven om zaken te agenderen en aan te schuiven tijdens openbare 
commissievergaderingen. 

D66 staat voor een efficiënte, effectieve, maar vooral klantvriendelijke gemeentelijke 
organisatie. De gemeente is veel inwonergerichter wanneer de bureaucratie sterk 
vermindert en de organisatie flexibel opereert. Door het afschaffen van onnodige regels en 
procedures ontstaat er meer ruimte voor eigen initiatief. 

De gemeente werkt samen met anderen om doelen te bereiken. Of het nu gaat om sociale 
werkgelegenheid, het ontwikkelen van duurzame energie-initiatieven, ontwikkeling van de 
lokale economie, natuurbehoud of innovaties in de land- en tuinbouw. D66 wil dat de 
gemeente inwoners en maatschappelijke organisaties actief uitnodigt om daar aan mee te 
doen. 

D66 wil een goed contact tussen inwoners en de gemeente. De fysieke afstand tot het 
gemeentehuis wordt gecompenseerd door beter gebruik te maken van internet. Informatie 
is makkelijk toegankelijk en de gemeente is goed en laagdrempelig bereikbaar.  

 

 



 D66 over democratie en participatie: 

 D66 staat voor de lokale petitie:  50 burgers die het eens zijn, kunnen een onderwerp 
rechtstreeks op de gemeenteraadsagenda plaatsen; 

 D66  staat voor een transparant bestuur en transparante informatie – geen vertrouwelijkheid 
als het niet nodig is – gemeenteraadsvergaderingen zijn zo veel mogelijk openbaar; 

 D66 staat voor de hervorming van de vergaderwijze van de gemeenteraad. We staan voor 
een structuur waarbij belanghebbende inwoners, deskundigen en vertegenwoordigers van 
bedrijven en organisaties, welkom zijn aan tafel om mee te praten en mee te denken; 

 D66 staat er voor om kinderen te leren te participeren bij gemeentelijke ontwikkelingen; 
 D66 staat voor een aantrekkelijke en toegankelijk vormgegeven informatievoorziening in 

een vroeg stadium; 
 D66 staat voor zo min mogelijk bureaucratie; eigen initiatief wordt beloond en collectieve 

initiatieven worden gestimuleerd. 
 D66 staat voor toegankelijke bestuurders en raadsleden. Per kern is een wethouder 

aanspreekpunt namens het college. De fractie van D66 zal voor iedere kern een 
contactfunctionaris aanwijzen; 

 D66 staat voor haalbare en betaalbare dorpsplannen. Om deze plannen te maken en 
actueel te houden, organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met de dorpsraden 
minstens eens per jaar kerncontactavonden om met mensen te communiceren over de 
lopende en geplande projecten; 

 D66 staat voor een gemeentebestuur dat streeft naar draagvlak bij inwoners voor besluiten 
en het besluitvormingsproces. Wethouders leggen regelmatig verantwoording af over het 
gevoerde beleid en zoeken de dialoog om draagvlak te verkrijgen; 

 D66 staat voor het afhouden van een nieuwe fusie met buurgemeenten in deze periode. 
Daarvoor in de plaats is verregaande samenwerking met andere Groene Hart-gemeenten 
nodig, onder voorwaarde dat de dienstverlening verbetert, het Groene Hart-karakter wordt 
behouden en de democratie is geborgd; 

 D66 staat voor  een klantvriendelijke en efficiënte gemeentelijke organisatie met een 
optimale dienstverlening aan de inwoners. Publieksbalies zijn opengesteld op momenten 
dat er vraag naar is. Inwoners die aan huis gebonden zijn worden thuis bezocht; 

 D66 staat voor vermindering van regeldruk voor burgers, verenigingen en organisaties; 
 D66 staat voor het zo min mogelijk inschakelen van externe adviesbureaus en deskundigen 

en alleen inzet na toestemming van de gemeenteraad; 
 D66 staat voor verregaande digitalisering van de dienstverlening van de gemeente; 
 D66 staat voor openbaarheid van succes: aan het collegeprogramma wordt een kolom 

toegevoegd met gerealiseerde punten. Dit overzicht is up-to-date gehouden en openbaar 
via de website; 

 D66 staat voor een Randstadprovincie; met de opheffing van de kunstmatige grens tussen 
Nieuwkoop, Uithoorn, De Ronde Venen en Woerden zijn nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden in zicht! 

 D66 staat voor een digitaal ondernemersloket met efficiënte dienstverlening voor bedrijven; 
 D66 staat voor voortdurende verbetering van de gemeentelijke website door gebruik te 

maken van technologische ontwikkelingen. Gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid 
staan daarbij voorop;  

 D66 staat voor het binnen afzienbare termijn afhandelen van  binnengekomen meldingen 
van inwoners. Tevens dienen de betreffende inwoners op de hoogte te worden gehouden 
van de voortgang.   



 
  
  
 
 

Doelmatig en efficiënt  

Goed doordacht financieel beleid, vastgelegd in een sluitende meerjarenbegroting, is een 

belangrijke voorwaarde voor het gemeentelijk (meerjaren)beleid.   

D66 houdt de woonlasten laag! 

Het is tijd voor realisme en innovatie, zeker nu de gemeentelijke begroting verdubbelt 
vanwege de decentralisaties van overheidstaken. De kaasschaaf is bot geworden na de 
bezuinigingsrondes van het laatste college. D66 wil met alle betrokkenen een 
kerntakendiscussie voeren. Een discussie over waar de gemeente 'wel en niet van is'. Dit 
betekent bij nul beginnen, bekijken welke gemeentelijke taken noodzakelijk zijn en welk 
budget we toekennen. Anders gezegd: wat hebben mensen nodig van de gemeente en hoe 
vertalen we dat naar het takenpakket van de ambtenaren. 

Door kritisch te kijken naar de effectiviteit van bestaande bestedingen wil D66 geld 
vrijmaken voor nieuw beleid en projectmatige investeringen. D66 zet in op hervormingen, 
middels het vergroten van de innovatiekracht, veerkracht en zelfredzaamheid van mensen. 
Of het nu om cultuur, recreatie, natuur, onderwijs, zorg, land- en tuinbouw, of 
werkgelegenheid gaat: inwoners nemen het initiatief. Het gemeentebestuur geeft richting en 
ondersteunt door het faciliteren van projecten met geld of menskracht.   



D66 en de financiën 
 
 D66 staat voor kostendekkende heffingen (OZB, rioolheffing, en afvalstoffenheffing)  en zo 

laag mogelijke belastingtarieven. Een lastenverzwaring aan de hand van het 
inflatiepercentage is geen automatisme, hooguit een plafond. Er moet een controleerbare 
aanleiding zijn om de tarieven aan te passen; 

 D66 staat voor een eerlijkere afvalstoffenheffing voor eenpersoonshuishoudens; 
 D66 staat voor verstandig omgaan met beschikbaar geld; niet meer uitgeven dan er 

binnenkomt en voldoende rekening houden met tegenvallers en risico’s; 
 D66 staat voor het voorkomen van lastenverhoging vanwege gemeenschappelijke 

regelingen op het gebied van zorg, onderwijs en milieu. Ook de decentralisaties van 
rijkstaken horen binnen het budget te blijven. D66 is in dit kader daarom voorstander van 
zorgvuldig opgestelde dienstverleningsovereenkomsten in plaats van gemeenschappelijke 
regelingen; 

 D66 staat voor democratische controle bij de uitvoering van maatschappelijke taken. Dat is 
een reden te meer om garantstellingen en samenwerkingsverbanden van de gemeente te 
beperken.   

 D66 staat voor het afstoten van niet-kerntaken van de gemeente (zoals bijvoorbeeld 
kavelcoaches); 

 D66 staat voor een doelmatig en transparant subsidiebeleid met eigen verantwoordelijkheid 
en kortlopende verplichtingen in de vorm van projecten als uitgangspunt; 

 D66 staat voor risicomijdend begroten, zeker gezien het nog steeds toenemend aantal 
taken dat de gemeente krijgt toebedeeld, zonder dat de landelijke overheid daarbij 
afdoende financiële middelen verstrekt;   

 D66 staat voor innovaties in duurzame technieken die besparingen opleveren (bijvoorbeeld 
LED-straatverlichting; groen/gas of elektriciteit voor het gemeentelijke wagenpark); 

 D66 staat voor het verlagen van de kosten van het bestuur; in ieder geval terug naar 3,2 fte 
wethouder,  en het afschaffen van de fractiebudgetten; 

 D66  staat voor het integreren van particuliere investeringen binnen gemeentelijke 
projecten; 

 D66  staat voor het handhaven van een vorm van rekenkamer om de gevolgen en risico’s 
van beslissingen van het college objectief te beoordelen; 

 D66  staat voor een hervorming van de rekenrente-systematiek. De gemeente rekent op dit 
moment met 5% rekenrente terwijl ze leent tegen ruim 1%. Dit geeft een vertekend beeld 
van het vertraagd of niet uitvoeren van bouwprojecten; 

 D66 staat voor bouwen om te voorzien in huisvestingsbehoeften en niet om de financiering 
van onrendabele projecten, zoals de Noordse Buurt, weg te werken. Deze manier van 
financieel beheer is in strijd met het duurzaamheidbeginsel van D66. 


