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Natuurlijk 
 

Ja 
 

 NIEUWKOOP 
 

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014 
 

Natuurlijk weer in de raad! 
 

Omdat we staan voor: 
- transparant bestuur; 

- een grote betrokkenheid van de burgers bij het bestuur; 

- verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving; 

- bevordering verstandige recreatie en een duurzame economische ontwikkeling; 

- behoud van de natuur, het landschap en het milieu; 
  

Omdat we vinden dat: 
- uw mening serieus moet worden genomen; 

- leefbaarheid en een veilige woonomgeving van groot belang is voor uw welzijn en 

welbevinden; 

- iedereen tijdig moet worden betrokken bij het maken van plannen die van invloed 

zijn op uw woonomgeving; 

- we moeten streven naar een harmonieuze en duurzame samenleving; 

- de gemeente Nieuwkoop een groene gemeente moet zijn, waar inwoners en 

recreanten zich thuis voelen. 
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 VOORWOORD 

Dit is het verkiezingsprogramma van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente 

Nieuwkoop. We doen na vele jaren weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. We willen met een 

sociaal-liberale insteek werken aan een goed lokaal bestuur. Ons liberale hart is gehecht aan particulier 

initiatief. Ons sociale karakter wil de kwaliteit van voorzieningen, het welzijn en welbevinden van de 

burgers minimaal handhaven, en waar gewenst ontwikkelen. Duurzame oplossingen voor vraagstukken 

op het gebied van milieubeheer, en een zorgvuldig beheer van de gemeentelijke begroting zijn belangrijke 

speerpunten die we op de raadsagenda willen zetten de komende jaren. Om dat te bereiken sluiten we de 

samenwerking met geen enkele partij uit. 

 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen! Dit betekent dat we goede initiatieven van bewoners en 

bedrijven willen bevorderen, maar ons niet met de uitwerking willen bezighouden. Daarom is het van 

belang dat er goed contact is tussen de toekomstige raadsfractie en bewoners en bedrijven.  

We zien de gemeente Nieuwkoop met 14 unieke kernen
1
 met eigen identiteit als onderdeel van de regio, 

het land en Europa. We zoeken nadrukkelijk samenwerking op deze schaalniveaus. In ons 

verkiezingsprogramma komt deze manier van denken onder andere tot uitdrukking in de inzet op ‘groene’ 

dus verstandige recreatie binnen de gemeente Nieuwkoop waarvan ook inwoners van andere gemeenten 

gebruik kunnen maken, zoals wij gebruik kunnen maken van de culturele voorzieningen in andere 

gemeenten.  

Mensen moeten zoveel mogelijk en volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving. Zelfredzaamheid 

is daarbij het uitgangspunt. Beperkingen in zelfredzaamheid moeten worden gecompenseerd door goed 

bereikbare voorzieningen en passende individuele ondersteuning. Vrijwilligers en mantelzorgers 

verdienen waardering! 

D66 streeft naar een gemeente Nieuwkoop als voorbeeld voor duurzaam en harmonieus samenleven. 

Om dit te bereiken moeten we ons iedere keer afvragen wat de effecten zijn van ons handelen op de 

lokale sociaal-culturele structuur, de economie, de ruimte, het ecosysteem en het klimaat. Deze effecten 

moeten we bij besluitvorming op een pragmatische wijze mee laten wegen. We Koesteren de 

grondrechten en gedeelde waarden . Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Dit betekent dat 

er verschillende oplossingen zijn voor diverse doelgroepen. 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.  
 

 
D66: natuurlijk vernieuwend voor een leefbare, groene gemeente! 
 
Dat zie je terug in onze standpunten: 

- De gemeente en de ambtelijke organisatie zijn er voor de burgers! We willen een 
klantvriendelijke en productgerichte gemeentelijke organisatie; 

- De gemeente opereert open, eerlijk en betrouwbaar; 
- De burger heeft maximale invloed op de besluitvorming. Belangengroepen en 

verenigingen worden in een vroeg stadium betrokken bij plannen De gemeente maakt 
optimaal gebruik van de voorstellen van de plaatselijke werkgroepen en de inspraak van 
de klankbordgroepen; 

- De gemeente zorgt voor een doelmatige, leefbare en ‗groene‖ inrichting van onze 
dorpskernen en het buitengebied; 

                                                           
1
 D66 rekent de te legaliseren recreatieparken mee als kern 
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- De gemeente werkt duurzaam en energiezuinig; 
- De gemeente zet zich maximaal in voor een veilige leefomgeving; 
- De gemeente investeert in voorzieningen en cultuur, in zorg en onderwijs, in woningbouw 

en kwaliteit  van de leefomgeving, in wijken en dorpen, in natuur en milieu, en in 
veiligheid zonder de burgers op te zadelen met te hoge lasten; 

- De gemeente zet zich in voor het bevorderen en het in stand houden van het 
vrijwilligerswerk en de vrijwilligersorganisaties; 

- De gemeente is een agrarische groene gemeente. Natuurbehoud, agrarisch toerisme en 
recreatie, agrarische activiteiten en agri-business moeten pragmatisch met elkaar 
worden gecombineerd; 

- De gemeente zorgt voor het behoud van het bestaande cultuur historisch landschap; 
- De gemeente dient milieu- en horizonvervuiling en verrommeling van het landschap te 

voorkomen; 
- D66 denkt  in doelgroepen, niet in etnische groepen; 
- D66 houdt niet van one-liners en kretologie!  Bijvoorbeeld: het roepen van ―meer blauw 

op straat‖ is inspelen op onterechte angstgevoelens, en niet op het aanpakken van 
misstanden. Belangrijker is meer blauw in de wijk, waarmee bedoelt wordt: waterpartijen 
en visvijvers. 

 

BESTUUR 

De gemeente en de ambtelijke organisatie zijn er voor de burgers! We willen een efficiënte, 

effectieve, maar vooral klantvriendelijke gemeentelijke organisatie. 

Rechtstreekse contacten, en luisteren naar de burgers geven de meeste kans op goede 

besluitvorming. 

De kwaliteit van de besluiten en van de besluitvorming bepaalt of die besluiten gedragen worden 

en effect sorteren. De betrokkenheid van burgers moet vorm krijgen door hen vanaf het begin bij 

voornemens en plannen te betrekken en niet achteraf te confronteren met nagenoeg vaststaande 

besluiten. 

Het is de taak van het bestuur om de burgers te betrekken, om met belangenorganisaties en 

klankbordgroepen te spreken en hen te betrekken bij de besluitvorming op basis van hun eigen 

verantwoordelijkheid.  
 

Standpunten: 
- D66 wil dat de gemeente zich richt op haar kerntaken; 
- De gemeente moet zo mogelijk taken overdragen aan het particulier initiatief, maar daarbij haar 

toezichthoudende en controlerende taken behouden; 
- D66 staat voor een klantvriendelijke en efficiënte gemeentelijke organisatie; 
- D66 streeft naar vermindering van de regeldruk voor burgers, verenigingen en organisaties; 
- D66 wil het inschakelen van externe adviesbureaus en deskundigen zo veel mogelijk beperken 

en dezen alleen inzetten na toestemming van de gemeenteraad; 
- D66 wil dat de gemeente adviesorganen (zoals cliëntenraden, WMO-raad, klankbordgroepen, 

etc.) faciliteert, in een vroeg stadium bij de besluitvorming betrekt en hun adviezen serieus 
neemt; 

- D66 wil digitalisering van de dienstverlening van de gemeente, zoals het mogelijk maken van 
aanvragen van vergunningen en paspoorten en het doen van aangiften, niet alleen bij de 
gemeentelijke loketten maar ook bij de plaatselijke supermarkten en gezondheidscentra; 

- D66 vindt dat raadsvergaderingen altijd openbaar dienen te zijn; 
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- D66 wil dat er aan het collegeprogramma een kolom wordt toegevoegd met gerealiseerde 
punten. Dit overzicht moet up-to-date gehouden worden en via de website openbaar worden 
gemaakt; 

- Informatievoorziening moet in een vroeg stadium gebeuren op een voor de burgers 
aantrekkelijke en toegankelijke manier; 

- Het gemeentebestuur moet streven naar draagvlak bij de burgers voor besluiten en het 
besluitvormingsproces en daarmee voorkomen dat belanghebbenden zich toeleggen op verzet 
tegen voorgenomen besluiten; 

- Om de burger bij de besluitvorming te betrekken wordt bij ingrijpend nieuw beleid een 
referendum gehouden; 

- De afstand tussen bevolking en de gemeente moet zo klein mogelijk zijn. De klankbordgroepen 
zijn een goed voorbeeld.  

- D66 wil dat er een internetforum wordt opgericht waar inwoners over actuele thema‘s en 
beleidsvoornemens hun mening kunnen laten horen; 

- D66 is voor een Randstadprovincie; met de opheffing van de kunstmatige grens tussen 
Nieuwkoop, Uithoorn, De Ronde Venen en Woerden komen nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden in zicht, met name op het terrein van veiligheidsregio‘s; 

- D66 is niet voor een verdere herindeling. Samenwerking met andere gemeenten is prima maar 
dient niet leiden tot meer bureaucratie; 

- D66 is voor een ondernemersloket met efficiënte dienstverlening voor bedrijven; 
- D66 wil optimale dienstverlening aan de burgers. Dat betekent publieksbalies op 3 plaatsen in de 

gemeente die ten minste twee dagen per week open zijn van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook moet 
nagegaan worden of burgers die aan huis gebonden zijn, thuis bezocht kunnen worden. 
 

LEEFBAARHEID 

Voor D66 is een leefbare gemeente  een gemeente waarin bewoners zelf keuzes kunnen 

maken over de wijze waarop zij hun leven willen inrichten. De overheid biedt hierbij 

mogelijkheden en randvoorwaarden. D66 wil dat de overheid een preventieve rol speelt 

wanneer het gaat om zaken als veiligheid, vuiligheid en geluidsoverlast maar ook bij 

rampenplannen en calamiteitenbestrijding. Burgers dienen zich thuis te voelen in onze 

gemeente. Burgers moeten zich individueel of in verenigingsverband kunnen ontplooien 

op terrein van cultuur, sport en ontspanning. Zij moeten gemakkelijk contact kunnen 

leggen met elkaar en in verenigingsverband. Burgers moeten zich ook veilig voelen in hun 

woonomgeving en op straat. De gemeente moet een open oor hebben voor de klachten en 

opmerkingen van de inwoners. 

 
Standpunten: 

- D66 wil dat de gemeente actief vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ondersteunt; 
- D66 wil dat er een nieuw, eigentijds jeugd- en jongerenbeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd, 

waarbij de Brede school een belangrijke rol speelt. Kern van het beleid is de behoefte aan ruimte 
voor ontplooiing. De gemeente stelt waar nodig voorzieningen beschikbaar om ook kwetsbare 
doelgroepen te laten deel nemen aan het verenigingsleven; 

- D66 wil niet dat hangjeugd morrelt aan de leefbaarheid van onze kernen. De jeugd moet van 
mogelijkheden voorzien worden zodat ze bij elkaar kunnen komen op een plek waar anderen er 
geen last van hebben. Wangedrag en drugsgebruik worden niet gedoogd. De gemeente moet 
deze ontwikkeling deskundig begeleiden. Vermeden moet worden dat jongeren ervaren 
niet welkom te zijn als belangrijk deel van de samenleving. Daarom moet er met hen en 
niet over hen gesproken worden.; 

- D66 wil het openbaar vervoer tenminste handhaven op het huidige niveau en, waar mogelijk, 
het openbaar vervoer aanpassen aan de (individuele) wensen van de burgers; 
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- D66 wil dat de gemeente alert is op onveilige plekken en in overleg met de bewoners 
maatregelen neemt; 

- Voor slachtoffers van geweld moet de gemeente in samenwerking met de politie opvang mogelijk 
maken; 

- De gemeente moet aanturen op actieve integratie van migranten om slechte 
levensomstandigheden van migranten te voorkomen; 

- D66 wil dat er meer aandacht wordt besteed aan veiligheid middels voorlichting op scholen; 
- D66 vindt dat de gemeente afspraken moet maken met zorg- en welzijnsinstellingen die 

aansluiten op aanbevelingen en evaluaties vanuit de WMO-raad, cliënten(organisaties) en 
klankbordgroepen. 

- Verkeersveiligheid moet verder bevorderd worden, vooral voor de zwakkere verkeersdeelnemers. 
Op diverse plaatsen in de gemeente is de verkeersveiligheid voor fietsers, voetgangers, ouderen 
en rolstoelgebruikers onvoldoende. D66 wil dat dit door verkeersdeskundigen geïnventariseerd 
wordt en dat er vervolgens verbeterplannen worden gemaakt en uitgevoerd. 

 

NATUUR EN MILIEU 

Nieuwkoop is een groene agrarische gemeente en dat moet zo blijven. Binnen woonkernen is de 

aanwezigheid van groen belangrijk als speelgebied voor kinderen, voor ontspanning van 

volwassenen en als een visuele verrijking van de ruimte. 

De visie van D66 is dat we zuinig moeten zijn op ons milieu. Ruimte is schaars, schone lucht en 

water ook. Dit moet in balans worden gebracht met het steeds grotere beroep dat de bevolking 

hier op doet. Het is (steeds meer) van belang om duidelijke grenzen aan te geven. Waar mag 

worden gebouwd en ontwikkeld en waar niet. D66 Nieuwkoop vindt de huidige bebouwing van 

de kernen de grens. 

D66 pleit voor een duurzame samenleving, waarbij het woord duurzaamheid geen inhoudsloos 

begrip is. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen voor het in standhouden en waar 

mogelijk uitbreiding van ecosystemen, natuurgebieden, kleine landschapswaarden en 

(traditionele) landbouw en voor het waarborgen van een kwalitatief goede leefomgeving als 

voorwaarde voor individuele gezondheid en welzijn. 

Kleinschalige recreatieve voorzieningen moeten ecologisch verantwoord in het landschap worden 

ingepast. 

 
Standpunten 

- Buiten de huidige bebouwingsgrenzen mag niet worden gebouwd: de groene grens trekken! 
- Natura 2000 en Habitatrichtlijnen dienen te worden gerespecteerd; 
- Beeldbepalend groen en/of openbaar toegankelijk groen moet behouden blijven; 
- D66 wil een energiezuinige en duurzame gemeente Nieuwkoop; 
- D66 wil inbreiding en geen uitbreiding van kernen; 
- D66 wil door onafhankelijke en actieve voorlichting bewerkstelligen dat burgers en bedrijven 

zoveel mogelijk alternatieve energiebronnen gebruiken en energie besparen; 
- D66 wil een strikte naleving en handhaving van de voorgeschreven milieunormen en wetgeving 

(o.a. wet Milieubeheer); 
- D66 wil dat de gemeente initiatieven ontwikkelt op het terrein van zonne-energie en 

aardwarmtepompen (ook voor gemeentelijke gebouwen); 
- D66 wil horizonvervuiling voorkomen en het toeristische karakter van de gemeente vergroten en 

is van mening dat er in de gemeente Nieuwkoop dus geen geschikte locaties zijn voor 
windmolens; 

- Het principe: de vervuiler betaalt juicht D66 toe; 
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- D66 vindt dat geluidsoverlast zoveel mogelijk aan banden moet worden gelegd. In afgegeven 
vergunningen dient het maximaal te produceren geluidsniveau in dB‘s te worden vermeld. Bij 
Schiphol moet worden aangedrongen op het handhaven van de voorgeschreven routes en 
hoogtes; 

- D66 wil bevorderen dat met name bij nieuwbouw regenwater actief gebruikt wordt in de 
huishoudens; hemelwaterafvoer op het riool moet worden voorkomen; 

- Door onafhankelijke en actieve voorlichting bewerkstelligen dat burgers en bedrijven maatregelen 
nemen om het gebruik van drinkwater te beperken. We zijn voor ruime vergoeding aan 
verenigingen voor oud papierinzameling;  

- D66 is voorstander van het separaat inzamelen van plastic afval.  Het moet de burger wel 
makkelijk gemaakt worden. De huidige frequentie (1 x maand) dient wat D66 betreft te worden 
opgevoerd tot 1 x per 2 weken of aparte ondergrondse afvalverzameling moet worden 
aangelegd; 

- Kleinschalige recreatieve voorzieningen zoals wandelpaden over dijken en rond kernen, het 
plaatsen van middels fietspaden bereikbare vissteigers, ruiterpaden en parkeerplaatsen langs 
fiets- en wandelroutes moeten worden aangelegd; 

- Voor ondernemers uit de Noordse Buurt die op een andere locatie binnen de gemeente 
duurzamer en dus efficiënter willen ondernemen moet er ruimte elders worden gereserveerd. Het 
kiezen van de locatie hiervoor verdient kritische aandacht, en inspraak.  

 

ECONOMIE EN TOERISME T 
 

Bedrijven vervullen een belangrijke rol bij de inrichting van onze samenleving. Naast hun 

economische waarde en de werkgelegenheid die ze scheppen, vervullen ze ook een 

maatschappelijke rol. De overheid kan door het scheppen van voorwaarden en het uitbesteden 

van taken een rol spelen bij het ontwikkelen van een duurzame economie. 

De gemeente kan de bedrijvigheid en daardoor de werkgelegenheid stimuleren door een 

voorwaardenscheppend beleid te voeren. Uiteraard moet in deze speciale aandacht zijn voor 

milieu, dierenwelzijn én productkwaliteit. Kortom: duurzaam en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. 
 

Standpunten: 
- D66 wil de bestaande agrarische activiteiten en agri-business, de kleinschalige handel en 

industrie en het toerisme en de recreatie in stand houden; 
- Nieuwe bedrijvigheid moet passen in de bestemmingsplannen (o.a. buitengebied.). D66 wil geen 

nieuwe grootschalige bedrijventerreinen maar oude bedrijventerreinen revitaliseren en lege 
plekken invullen; 

- D66 wil bedrijven ondersteunen o.a. door ―regellichtheid‖ en een gunstig ondernemersklimaat, 
zeker ook voor boeren die nevenactiviteiten willen beginnen. De beheerders van het Groene Hart 
mogen niet vertrekken!  

- D66 wil recreatie in onze gemeente stimuleren. Daartoe moet er goed gekeken worden naar 
duurzame vormen van recreatie. De gemeente kent nog veel plekken waar intensievere recreatie 
(Aarweide / Aarkanaal) zou passen, op andere plaatsen is natuurbehoud en extensieve recreatie 
meer gepast (Nieuwkoopse plassen). Overleg met beheerorganisaties is nodig; 

- D66 wil dat in samenspraak  met winkeliers, horeca en klankbordgroepen de openingstijden 
worden vastgesteld, zodat aan de wensen van de klant tegemoet wordt gekomen; 

- D66 wil geen nieuwe grootschalige perifere detailhandelsontwikkelingen die ten koste gaan van 
voorzieningen in de (kleine) kernen of van ondernemers in de bestaande winkelcentra; 

- D66 is tegen beleid van gedogen. Permanente bewoning op recreatieparken moet derhalve 
worden gelegaliseerd, zodat de misstand wordt opgeheven. Deze parken dienen vervolgens als 
één woonkern te worden beschouwd; dat wil zeggen alle relevante wet- en regelgeving moet 
worden toegepast en gehandhaafd. De omvang van de parken ligt na legalisering vast.   
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ONDERWIJS EN JEUGD 
 

Goed onderwijs is een investering in de mens en in de toekomst. Elk individu moet de kans 

hebben om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. 

De gemeente voert op afstand de regie om de onderwijsloopbaan van jongeren tussen 2 en 18 jaar 

zonder onderbreking te laten verlopen. Het leerplichtbeleid en de uitvoering ervan vormen een 

belangrijke functie bij het voorkomen van schooluitval. 

Onze samenleving vraagt opvang van kinderen van ouders, die overdag werken. Scholen 

ontwikkelen zich tot brede scholen, waarin ook kinderopvang plaats vindt. D66 onderstreept deze 

ontwikkelingen en vindt dat de gemeente waar mogelijk op actieve wijze hieraan moet bijdragen. 
 

Standpunten: 
- D66 is voorstander van één schoolbestuur, ten minste een samenwerkingsverband, voor alle 

basisscholen in de gemeente;  
- D66 wil schoolgebouwen in principe ook gebruiken voor andere (o.a. educatieve en culturele) 

activiteiten, in overleg met het bestuur en de schoolleiding;  
- D66 vindt dat het gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid erop gericht moet zijn om onderwijs, 

kinderopvang, hulpverlening, sport en culturele activiteiten op de best mogelijke manier op elkaar 
af te stemmen.  

- D66 wil dat de gemeente middelen beschikbaar stelt voor het realiseren van combinatiefuncties 
rond onderwijs, sport en cultuur. 

 

SPORT, RECREATIE EN GEZONDHEID 
 

Binnen onze gemeente bestaat een bloeiend verenigingsleven zowel in sport als in andere 

recreatieve bezigheden. Dit verenigingsleven is een belangrijke bindende factor voor veel mensen 

en dient, waar mogelijk en gewenst, door de gemeente ondersteund te worden. 

Sport levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van onze inwoners. D66 wil dat de 

gemeente een actieve rol speelt bij het stimuleren van de inwoners om deel te nemen aan het 

verenigingsleven. D66 vindt dat naast de traditionele verenigingen ook ruimte moet zijn voor 

meer hedendaagse verenigingen, die zich met name richten op de jeugd. In de kernen kan dit wat 

D66 betreft leiden tot het ontstaan van Omni-verenigingen met een breder aanbod van 

activiteiten. Ook het actief participeren in het verschaffen van faciliteiten voor bestaande 

sportverenigingen in andere kernen kan leiden tot een verbreding in het aanbod van activiteiten 

voor ondermeer de jeugd. D66 is van mening dat er voor de gemeente een belangrijke taak is 

weggelegd bij het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met name bij de 

begeleiding en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies voor projecten en bij het aanvragen 

van vergunningen voor de organisatie van evenementen. 

De gemeente heeft ook op het terrein van de volksgezondheid een belangrijke taak. Met 

beperkingen overigens, want D66 vindt dat het individu zelf bepaalt hoe hij of zij wil leven en 

wat gezondheid voor hem of haar betekent. De gemeente heeft wel een actieve taak in de 

voorlichting ten aanzien van roken, drinken, overgewicht en drugs. 

 

D66 wil een goede spreiding van de gezondheidsvoorzieningen in de regio, die voor iedereen uit 

onze gemeente goed bereikbaar zijn. In toenemende mate zullen ouderen en zorgbehoeftigen 

langer in hun eigen woonomgeving (willen) blijven. D66 zal zich samen met de betrokken 

instellingen inzetten voor de totstandkoming van projecten die wonen en zorg kunnen waarborgen 
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Standpunten: 
- Inwoners met een te klein budget voor het beoefenen van een sport, dienen te worden geholpen 

met een financiële ondersteuning. Dat geldt in ieder geval voor kinderen die hun zwemdiploma 
willen halen (schoolzwemmen is immers afgeschaft); 

- D66 maakt een speerpunt van subsidiëring ten behoeve van de jeugd. Verder wordt subsidie 
gegeven aan zaken die van belang zijn en die niet zouden bestaan zonder subsidie. De 
subsidiecriteria moeten helder aan de inwoners bekend gemaakt worden; 

- De verenigingen moeten actief gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen tot omni-
verenigingen,  om zo het aanbod van activiteiten voor de jeugd, in alle kernen, breder te maken; 

- D66 wil dat er beleid wordt vastgesteld voor de ondersteuning van vrijwilligers en van de 
vrijwilligersorganisaties; 

- De gemeente dient er voor te zorgen dat er voldoende capaciteit bij het maatschappelijk werk 
aanwezig is om problemen, zoals voortkomend uit overmatig alcohol- en drugsgebruik, op te 
lossen; 

- Zorgvragen moeten zo veel mogelijk via één gemeentelijk loket beantwoord kunnen worden; 
- Aanrijtijden en kwaliteit van ambulancediensten moeten worden gegarandeerd en actief 

gemonitord. 
 

  

RUIMTELIJKE ORDENING 
 

Specifieke eigenschappen van stedelijke en landelijke gebieden, landschappen en natuur moeten 

behouden of versterkt worden en er moet bij ruimtebeslag consequent uitgegaan worden van de 

gedachte: zuinig zijn en versnippering van ruimtegebruik voorkomen. Waar mogelijk pleit D66 

voor inbreiding in plaats van voor uitbreiding. 

De verdeling van schaarse ruimte brengt onvermijdelijk belangenconflicten met zich mee. 

Daarom zijn democratische procedures belangrijk: duidelijk, openbaar en controleerbaar. 

Er wordt geïnvesteerd in woningen, bedrijfsruimten en infrastructuur. We mogen daarbij niet 

vergeten te investeren in een groene infrastructuur. Bij gebiedsontwikkeling mag het niet primair 

om een zo hoog mogelijk  bedrijfseconomisch rendement gaan, maar om optimaal 

maatschappelijk rendement. Het maatschappelijk resultaat staat dan ook centraal in de 

ontwikkeling. Het gaat naast de economische ontwikkeling om werkgelegenheid, ruimtelijke 

kwaliteit, natuur en cultuurlandschap, duurzaamheid en leefbaarheid. Bij vestigingscriteria zijn 

duurzaamheidprincipes en de versterking van de natuur- en landschapsstructuur belangrijk. Zeker 

in een groene, landelijke gemeente als Nieuwkoop moeten we het landelijke karakter behouden 

en versterken. 

De woningbehoefte moet zoveel mogelijk worden aangepast aan de vraag van de eigen inwoners 

of van diegenen die een binding hebben met Nieuwkoop.  Een prettige leefomgeving is daarbij 

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, en aan 

verkeers- en sociale veiligheid. 

Een prettige leefomgeving kan ook bereikt worden door het voorzieningenpeil, dat past bij het 

karakter van onze kernen, te behouden en te versterken. 
 

Standpunten: 
- Bij het ontwikkelen van nieuw grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening en 

volkshuisvesting vinden we het belangrijk dat belanghebbenden vanaf het prille begin worden 
betrokken bij het tot stand komen van de besluitvorming; 
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- D66 wil extra aandacht voor lokale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 
met als doel de eigen, specifieke identiteit van de kernen te behouden; 

- Voor alle nog te bouwen woningen moet gelden dat ze aanpasbaar en duurzaam zijn. Sociale 
woningbouw moet bovendien betaalbaar blijven. Aanpasbaar wil zeggen dat woningen op een 
eenvoudige wijze verbouwd kunnen worden als de doelgroep verandert—van jongeren naar 
ouderen bijvoorbeeld. Duurzaam en voor ander gebruik aanpasbaar verbouwen van de 
bestaande woningvoorraad dient te worden gestimuleerd; 

- Er dienen in alle kernen betaalbare (huur)woningen te blijven/komen voor de eigen inwoners De 
mogelijkheid om zelf te bouwen moet ook steeds worden meegenomen. Meer aandacht voor 
starters en alleenstaanden met woningen tussen de € 140.000,-- á € 180.000,-- v.o.n. is gewenst; 

- Hergebruik / herinrichting van woonfuncties binnen de kernen op eigen initiatief moet actief 
worden gestimuleerd; 

- D66 is niet voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis – met de moderne ICT-middelen is het 
goed mogelijk om de bestaande gemeentehuizen te blijven gebruiken en toch het beoogd 
schaalvoordeel te behalen; 

- Het voormalige terrein van ―Camping de Roerdomp‖ moet pro-actief en kosten-neutraal 
herontwikkeld worden; 

- D66 vindt dat de ruimte voor ruimteregeling zeer beperkt moet worden toegepast, namelijk alleen 
voor verplaatsing van glastuinbouw binnen de gemeente. Nieuwe grootschalige glastuinbouw in 
het Groene Hart is uit den boze. Overleg met buurgemeenten op dit punt is gewenst; 

- D66 vind dat de structuurvisie 2040 als één van de leidraden voor ruimtelijke ordening moet 
gelden.  

 

CULTUUR EN WELZIJN 
 

Goede en makkelijk bereikbare sociale en culturele voorzieningen en het bestaande 

verenigingsleven vormen  het bindmiddel voor de locale samenleving en geven invulling aan de 

wensen van de burgers op dat terrein.  Het is van belang dat de huidige voorzieningen blijven 

bestaan en dat alle inwoners kunnen deelnemen aan de activiteiten en voorzieningen. 

De gemeente dient de voorwaarden te scheppen voor deze voorzieningen en, waar nodig, 

vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. 
   

Standpunten 
- D66 wil dat de bestaande organisaties op het terrein van welzijn en cultuur hun niveau van 

dienstverlening tenminste handhaven op het huidige niveau; 
- D66 wil dat uitbreiding van de dienstverlening van organisaties vooral gericht is op ondersteuning 

van projecten om met name groepen die tot nu weinig gebruik maken van de faciliteiten te 
betrekken; 

- D66 wil meer (permanente) voorlichting over de dienstverlening van de(culturele en welzijns-) 
organisaties; 

- D66 vindt dat de basis muzikale vorming betaalbaar moet zijn; 
- Een goede en betaalbare bibliotheekvoorziening in de hele gemeente is voor D66 een 

basisvoorziening. De inzet van vrijwilligers moet behouden blijven. De overige diensten die de 
bibliotheek wil aanbieden moeten kostendekkend zijn en zonder financiële bijdrage van de 
gemeente kunnen bestaan. 
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VERKEER EN VERVOER 
 

Alle burgers moeten zich veilig kunnen verplaatsen. Goed (openbaar) vervoer en goede wegen 

zijn voor een landelijke gemeente van groot belang voor de economische ontwikkeling en voor de 

deelname van de burgers aan de samenleving, maar veroorzaken ook schade aan natuur, milieu en 

de leefomgeving. 

Goederen moeten zonder de kernen te belasten aan- en afgevoerd kunnen worden, burgers 

moeten dagelijks veilig naar hun werk, naar sociale en culturele voorzieningen en naar school 

kunnen met betaalbaar openbaar vervoer, op de fiets of met de auto. 

Vervoeren en verplaatsen heeft ook nadelen: lawaai, luchtverontreiniging, onveiligheid en schade 

aan natuur en milieu. 

D66 streeft ernaar de vervoerscapaciteit te optimaliseren en de nadelen ervan zoveel mogelijk te 

beperken. 

Het toenemende vervoer en vooral het vrachtverkeer zorgen ook voor een onveilige situatie voor 

de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat betekent dat er voortdurend aandacht moet zijn voor de 

verkeersveiligheid in het algemeen en voor de kwetsbare verkeerdeelnemers in het bijzonder. 
 

Standpunten 
- In het kader van versterking van de recreatieve functie is het van belang bezoekers voldoende en 

goed bereikbare parkeergelegenheid te bieden. Een gereguleerde camperovernachtingsplaats 
kan worden gerealiseerd op het parkeerterrein aan de Nieuwveense weg. . 

- D66 wil het openbaar vervoer tenminste handhaven op het huidige niveau  en, waar mogelijk het 
openbaar vervoer aanpassen aan de wensen van de burgers. 

- D66 vindt de verkeersveiligheid van groot belang en wil in samenwerking met de inwoners de 
onveilige plekken voor de zwakke verkeersdeelnemer, fietsers, voetgangers, schoolkinderen, 
ouderen en gehandicapten inventariseren. Het gaat daarbij om rotondes, onveilige kruisingen en 
oversteekplaatsen.  

- Doorgaand (vracht)verkeer door de kernen moet actief worden ontmoedigd; 
 

FINANCIËN 
 

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

belangrijke voorwaarde voor goed gemeentelijk (meerjaren)beleid. 

Alle uitgaven van de gemeente dienen te worden opgenomen in een sluitende jaarbegroting, 

waarin tevens is aangegeven hoe de reserves en voorzieningen worden opgebouwd en besteed. 

Het is zinvol dat onze gemeente zelf vergelijkingen van gemeentelijke lasten aan haar burgers 

kenbaar maakt op het moment dat een nieuw OZB-tarief wordt vastgesteld. Uitgaande van een 

efficiënte bedrijfsvoering dienen de tarieven voor gemeentelijke diensten kostendekkend te zijn 

en te blijven. Het dient helder en logisch te zijn waarom een bepaalde dienst geld moet kosten. 

Vooral dit laatste betekent dat regelmatig bekeken moet worden of er aanleiding is om de tarieven 

aan te passen. Een correctie aan de hand van het inflatiepercentage mag geen automatisme zijn. 

Kostendekking moet het uitgangspunt zijn.  
 

Standpunten: 
- Gemeentelijke tarieven moeten kostendekkend zijn; 
- De komende jaren moet er een voorzichtiger financieel beleid gevoerd gaan worden, zeker 

gezien het nog steeds toenemend aantal taken dat de gemeente krijgt toebedeeld, zonder dat de 
landelijke overheid daarbij financiële middelen verstrekt; 
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- Het beheer van de openbare financiën moet voor iedereen inzichtelijk zijn. 
- Voor elke uitgave dient een inkomst te staan; 
- Het effect van de bestede middelen moet duidelijk worden uit de vergelijking tussen de kosten en 

resultaten van de activiteiten. Het moet helder aan de burgers gemaakt worden welk deel van de 
uitgaven beïnvloedbaar is en welk deel dat niet is. Hierdoor kan het beleid worden getoetst en 
eventueel aangepast. Scherpe kostenbewaking en efficiency van de gemeentelijke administratie 
acht D66 gewenst; 

- Het financiële beleid moet gericht zijn op een sluitende meerjarenbegroting. Dat betekent niet dat 
elk jaar zonder tekort moet worden afgesloten. Voor duurzame investeringen mag gebruik 
gemaakt worden van de reserves. Het houdt in dat over een aantal jaren quitte gedraaid dient te 
worden; 

- D66 is er op tegen dat ad hoc bedragen worden vrijgemaakt om problemen van structurele aard 
cosmetisch te verhelpen (bijvoorbeeld verkeerssituatie scholen kern Nieuwkoop); 

- De tarieven voor de belastingen en heffingen moeten zo laag mogelijk gemaakt worden; 
- D66 is in principe voorstander van het overzichtelijk houden van het aantal voorzieningen en 

reserves.   
- D66 wil duidelijkheid over de aanwezige reserves en voorzieningen, met name over de                    

            opbouw ervan, de planning van de uitgaven en de beschikbare ―vrije‖ ruimte. 
- D66 wil dat de gemeenteraad beslist over de opbouw en de besteding van alle reserves en alle 

voorzieningen en de aanpassingen daarvan, ook die van de opbrengsten uit de verkoop van 
NUON- aandelen. 

- Gronduitgifte voor woningbouw moet in beginsel dienen om in huisvestingsbehoeftes te    

voorzien. Het kan nooit primair als middel dienen om begrotingstekorten op anders onrendabele 

projecten weg te werken. Deze manier van begroten is in strijd met het duurzaamheidbeginsel 

van D66.  
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