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Voorwoord lijsttrekker

In maart mag u weer naar de stembus voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoop dat elke 
stemgerechtigde inwoner van onze gemeente 
gebruik maakt zijn of haar kiesrecht. De gemeente 
heeft als eerste overheid veel invloed op uw directe 
leefomgeving: de bouw van woonwijken, het 
onderhoud van buitenruimte, het ophalen van afval 
en het verstrekken van identiteitspapieren kent u vast 
als gemeentetaken. Maar ook de bouw van scholen 
is een gemeentelijke verantwoordelijkheid, net als 
jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en begeleiding 
en dagbesteding voor mensen met een beperking. 
En vergeet ook niet de centrale taak die gemeenten 
komende jaren hebben in de energietransitie. Dat zijn zaken die invloed hebben op uw leven 
en waar u vast een mening over heeft!

Te vaak wordt gedacht dat gemeentebestuur draait om lange vergaderingen over saaie 
teksten. Lange vergaderingen zijn er inderdaad, maar het belangrijkste werk gebeurt 
daarvoor: bij het analyseren van opgaven of problemen, bij het verkennen van opties met 
experts, en bij het praten met inwoners over lokale opvattingen en wensen. 

U bent als inwoner mede-eigenaar van de lokale democratie. Met uw stem bij de verkiezingen 
bepaalt u welke partijen het gemeentebestuur vormen. Door uw stem ook na de verkiezingen 
te gebruiken kunt u invloed hebben op de keuzes die de gemeente maakt bij uitvoering van 
haar taken. Gebruik die invloed. 

In dit verkiezingsprogramma leest u de opvattingen van D66 over de gemeente en de 
toekomst die wij wensen. D66 staat voor optimisme. Voor vertrouwen in de eigen kracht 
van mensen, maar ook voor passende zorg voor hen die het op eigen kracht niet redden. 
Voor het belonen van prestaties, maar ook voor het delen van welvaart. Deze idealen van 
D66 passen prima bij de cultuur van onze dorpen. In de afgelopen jaren hebben we als deel 
van de coalitie veel kunnen bereiken. Voor 2018-2022 leggen wij het accent op het verder 
werken aan Goed wonen, Gelukkig Leven en een Groene omgeving.

Spreekt dit u aan? Doe dan met ons mee: kom eens langs op een fractievergadering of 
word lid. Maar geef ons in ieder geval uw stem op 21 maart 2018. D66 krijgt het voor 
elkaar: samen met u!

Annette Pietersen
Lijsttrekker D66 Nieuwkoop
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De D66 visie op gemeente Nieuwkoop
De gemeente Nieuwkoop heeft een riant grondgebied op één van de mooiste 
plekken in het Groene Hart. De dorpen in onze gemeente hebben een oer-Hollands 
verleden, waarbij grote delen afwisselend moeras, land en water zijn geweest. Het 
gebruik van het gebied als bron van energie voor de steden (turf) heeft prachtige 
natuur als eindresultaat. De strijd tegen het water dat achterbleef nadat het veen 
voor een groot deel was afgegraven toont zich met dijken, polders en sloten. Het 
agrarisch gebruik van de drooggemaakte polders zorgt voor veel open landschap.

Dertien aantrekkelijke kernen
De dertien kernen van de gemeente hebben ieder hun eigen karakteristiek en cultuur 
en elke kern heeft zijn eigen sociale structuur en cohesie. Deze cohesie is sterk 
gebaseerd op familiebanden. In elk dorp zijn families die al generaties in de dorpen 
wonen en onderlinge verwevenheid hebben. Een ander deel van de bevolking bestaat 
juist uit mensen die heel bewust in onze gemeente zijn komen wonen omdat ze wel 
in een stad willen werken, maar er niet (meer) willen wonen of simpelweg een plek 
zochten van waaruit meerdere steden goed bereikbaar zijn.
Er is een groep inwoners die zich sterk gebonden voelt aan het eigen dorp en/of aan de 
gemeente van voor de herindeling en voor het dagelijks leven ook sterk georiënteerd 
is op het eigen dorp en de nabije omgeving voor winkels, werk en school. Een ander 
deel van de bevolking is meer georiënteerd op de Randstad als
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geheel (of zelfs internationaal vanwege de nabijheid van Schiphol). Deze laatste 
groep bestaat voor een belangrijk deel uit mensen die een hogere opleiding volgen of 
afgerond hebben en voor wie passend werk te vinden is op grotere afstand van onze 
gemeente. Nieuwkoop heeft lage migratiecijfers. Jongeren vertrekken soms een aantal 
jaren om te studeren of hun eerste werkervaring op te doen, maar willen daarna vaak 
graag terugkeren. Mensen die op latere leeftijd met de dorpen kennismaken raken 
er vaak aan verknocht en blijven. Nieuwkoop scoort laag op lijstjes met voortijdig 
schoolverlaten, werkloosheid en sociale problemen en hoog op veel lijstjes met 
betrekking tot gezondheid en welbevinden. Mooi!

Wat D66 wil voor de gemeente Nieuwkoop
D66 wil dat de unieke Nieuwkoopse omgeving verder versterkt wordt, dat de sociale 
cohesie en diversiteit in de bevolking blijft bestaan en inwoners nog veerkrachtiger
en gelukkiger worden dan ze al zijn. Daarvoor is nodig dat de gemeente bouwt aan 
randvoorwaarden voor levensgeluk: een fijne groene en gezonde omgeving om in te 
wonen, geschikte en betaalbare woningen voor elke leeftijd en elke portemonnee, goede 
voorzieningen voor opvang, onderwijs en ontwikkeling van kinderen, goed bereikbaar 
onderwijs voor jongeren, winkelvoorzieningen en diensten binnen de dorpen of goed 
bereikbaar met fiets, OV en auto, een stimulerend aanbod aan sportvoorzieningen, 
verenigingen, recreatie en cultuur voor elke leeftijd en elke smaak. De gemeente zorgt 
voor uitstekende basisvoorzieningen en geeft daarmee elke inwoner de vrijheid en 
de kans om persoonlijke levenskeuzes te maken die passen bij eigen interesses en 
talenten. Inwoners die het op eigen kracht niet redden krijgen passende zorg en 
ondersteuning om hun eigen plek in de maatschappij te vinden.
De gemeente zal de sturing op de verschillende beleidsdomeinen nog beter met 
elkaar moeten integreren. Ook moeten we nog beter gebruikmaken van opties voor 
samenwerking: samenwerking tussen gemeenten, maar ook samenwerking tussen 
gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Samen staan 
we sterk.
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Wat hebben we bereikt in 2014-2018?
In de afgelopen raadsperiode was D66 in Nieuwkoop actief met drie raadsleden, 
vijf fractieassistenten en een wethouder. We hebben door onze inzet op goede 
samenwerking in het college, met de raad, met maatschappelijke partners en 
inwoners veel bereikt waar we trots op zijn.

Flinke groei in aantal sociale huurwoningen
In oktober 2016 is er een nieuwe woonvisie vastgesteld met aandacht voor 
evenwichtige opbouw van de woningvoorraad, wonen met zorg en welzijn en 
verduurzaming. De geplande bouwprogramma’s zijn aangepast naar een meer 
evenwichtige programmering in prijsklassen, er wordt gewerkt aan de realisatie van 
225 extra sociale huurwoningen (> 10%) tot 2025, waarvan er al meer dan 100 worden 
opgeleverd in 2017-2018. Er is een proef uitgevoerd met voorrang voor jongeren.

Appartementen voor ouderen in vernieuwd Aar & Amstel
In samenwerking met Woningstichting Nieuwkoop is gebouw Aar & Amstel gerenoveerd 
en zijn 41 appartementen gerealiseerd voor kwetsbare ouderen.

Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders gerealiseerd
Eind 2015 raakte Nederland in een crisissfeer door de opgave om een groeiend aantal 
vluchtelingen op te vangen. Ook Nieuwkoop kreeg te maken met noodopvang en 
later met een extra huisvestingsopgave van statushouders. Veel inwoners hebben 
geholpen rond de opvang in het Koetshuis en meegedacht over de huisvesting van 
statushouders. De emoties liepen daarbij soms op, maar de Nieuwkoopse politiek en 
gemeenschap keken niet weg en hebben op waardige wijze invulling gegeven aan de 
verantwoordelijkheden. D66 is daar trots op.

Breed aan de slag met duurzaamheid
LED in lantaarnpalen, wijkaanpak verduurzaming woningen, advies beschikbaar 
voor nieuwbouwers, 25% legeskorting voor nieuwbouwwoningen met EPC-waarde 
0, duurzaamheid als speerpunt in de ontwikkeling van bedrijventerrein Schoterhoek 
II, verwarming zwembad Aarweide met restwarmte van rioolwaterzuivering, 
hoge duurzaamheidseisen bij nieuwbouw scholen en andere maatschappelijke 
accommodaties, een energieneutraal nieuw Ashram College, regionaal energie-
akkoord: de eerste mooie stappen op weg naar een duurzame toekomst zijn gezet.

Legalisatie permanent wonen in recreatieparken een stap dichterbij
D66 was mede-indiener van een motie om een visie te ontwikkelen op het gebruik 
van recreatiewoningen. Deze visie is inmiddels opgesteld. D66 blijft voorstander 
van legaliseren van permanente bewoning. Omdat dat duidelijkheid schept voor de 
inwoners en omdat het op langere termijn garandeert dat de parken, net als de rest 
van onze dorpen, een kwalitatief goede woonomgeving bieden.
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Nieuwbouw scholen en andere voorzieningen voor kinderen
De voorbereiding van nieuwbouw van het Ashram College is vergevorderd, verwachte 
oplevering 2019. De voorbereiding van de bouw van Integrale Kindcentra voor 
onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning in Ter Aar en Zevenhoven 
is in volle gang, verwachte oplevering 2020. Nieuwveen en Langeraar volgen.

Peuterspeelzaalwerk hervormd
Het peuterspeelzaalwerk is gereorganiseerd en ondergebracht bij kinderopvang-
organisaties. De financiën zijn daarmee gesaneerd. De ouderbijdrage is fors verlaagd, 
dat maakt de drempel om gebruik te maken van de peuterspeelzaal lager en de kans 
dat kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs groter. Als gevolg 
van de hervorming kan de gemeentelijke bijdrage naar verwachting in de komende 
jaren ook omlaag.

OV-bereikbaarheid van onderwijs op de regionale en provinciale agenda
Dankzij de vasthoudende inzet van onze wethouder wordt in de voorbereiding van 
de komende OV-visie voor Zuid-Holland Noord nadrukkelijk aandacht besteed aan 
innovatie voor een verbeterde ontsluiting van onze dorpen en aan de bereikbaarheid 
van met name het mbo- en hoger onderwijs voor jongeren uit onze gemeente. Dat is 
hard nodig.

Stimulansen en ondersteuning voor actieve burgers
Er zijn budgetten gereserveerd voor initiatieven uit de samenleving, waaruit diverse 
waardevolle projecten financiële steun hebben gekregen. Het subsidiebeleid 
is gemoderniseerd met meer aandacht voor brede toegankelijkheid, innovatie 
en samenwerking. Er is meer persoonlijke aandacht voor verenigingen. De 
jeugdvrijwilligersprijs is heringevoerd.

Stimulering sport en beweging voor alle leeftijden
Aanstelling van buurtsportcoaches bij scholen, kinderopvang en Ipse De Bruggen. 
Realisatie van een beweegtuin voor ouderen in Nieuwkoop (ondersteuning initiatief van 
fysiotherapiepraktijk Bakker & De Vos), proef met gezondheidscheck voor ouderen in 
samenwerking met meerdere fysiotherapiepraktijken.

D66 krijgt het voor elkaar
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Betere benutting van De Steupel
door verplaatsing van gymlessen Ashram College (na oplevering nieuwbouw).

(Jeugd)hulp dichter bij huis
Realisatie jeugd- en gezinsteams, meer vraaggerichte inzet jeugdverpleegkundigen, 
TOM in de buurt, inloop bij zorgboerderijen, uitbreiding capaciteit mantelzorg en cliënt- 
en ouderenadviseur, verbeterde inzet op voorkomen en oplossen van dakloosheid, 
huishoudelijke hulp gewoon goed geregeld. Verbouwing van het oude politiebureau 
aan de Achterweg in Nieuwkoop tot 'de Verbinding': een centrale vindplaats voor hulp 
en ondersteuning voor jong en oud.

6-minuten zones voor het redden van levens
Door het strategisch plaatsen van AED's (defibrillators), invoering van een app en 
met inzet van een groot aantal actieve inwoners is een dekkend netwerk voor snelle 
burgerhulp in levensbedreigende situaties gerealiseerd.

Eigentijdse regels en dienstverlening
Zondagsopenstelling winkels is toegestaan. Ruimere avondopenstelling gemeentehuis. 
Eerste plaats in landelijke ranglijst voor digitale dienstverlening door gemeenten!

Opening Meijepark
Het Meijepark met wandelgebied, zwemsteiger en horeca is een groot succes.

Boekhouding opgeschoond
Tussen 2014-2018 zijn financiële koppelingen tussen verschillende (grond)
ontwikkelingen verbroken. De financiële risico’s voor de gemeente zijn daardoor 
overzichtelijker geworden en beter beheersbaar.

D66 krijgt het voor elkaar
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Democratische vernieuwing in praktijk gebracht
De dorpsraden in Woerdense Verlaat, Vrouwenakker, Langeraar/Papenveer doen 
veel goed werk voor de dorpen. Dorpsraad Noorden maakt een frisse doorstart. De 
dorpsraden in Ter Aar/Korteraar en Nieuwveen werken zich in. Een dorpsraad voor 
Zevenhoven staat in de startblokken. De dorpsraden zijn een waardevolle aanvulling 
in de dialoog tussen gemeenteorganisatie, gemeentepolitiek en de inwoners van de 
verschillende dorpen. D66 is daar blij mee.
Bij de ontwikkeling van nieuw subsidiebeleid heeft een groot aantal verenigingsmensen 
in verschillende rondes meegedacht en meegewerkt. In 2017 heeft de gemeenteraad 
in de overwegingen over de toekomst van De Vlinder geëxperimenteerd met een 
nieuwe wijze van vergaderen waarbij na een gedegen inspraakperiode ook in 
de meningsvormende raadsvergadering groepen inwoners en maatschappelijke 
partners met verschillende meningen en belangen actief konden deelnemen aan 
de beraadslagingen. D66 is daar enthousiast over en wil dit soort werkwijzen vaker 
gebruiken en verder verbeteren.

D66 krijgt het voor elkaar
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Goed wonen
D66

zorgt voor een gevarieerde woningvoorraad
voor huishoudens van elke omvang, elke leeftijd en met elke portemonnee.

zorgt voor een gezonde lokale woningmarkt
door te bouwen voor de behoeften van de eigen bevolking maar ook 
rekening te houden met instromers vanuit de steden.

ziet wijkontwikkeling als investering in welzijn
en waarde voor de toekomst en niet primair als inkomstenbron voor de 
gemeentekas. D66 voegt woonwijken toe die een verrijking zijn van onze 
omgeving. Kwetsbare inwoners kunnen dicht bij de dorpskernen wonen.

wil meer ruimte voor creatieve woonvormen
die bijdragen aan zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld op voormalige 
boerenerven.

ziet verduurzaming van de woningvoorraad als dé maatschappelijke 
opgave van het komend decennium
en ondersteunt inwoners daarom met expertise en adviezen over 
verduurzaming. D66 beschermt inwoners tegen monopolisten op de 
energiemarkt van de toekomst.



Goed wonen
D66 koestert de diversiteit in de Nieuwkoopse bevolking. Lokaal geboren of later 
komen wonen, jong en oud, hoog en laagopgeleid, meer en minder welvarend, 
eenieder is wat ons betreft welkom als hij of zij zich thuis voelt in de cultuur van 
een van onze kernen. Wij willen daarom een woningbestand dat ruimte biedt voor 
mensen met verschillende en eigentijdse woonbehoeften.

Groei in aantal huishoudens, verstedelijkingsdruk
Het aantal inwoners van Nieuwkoop groeit in komende jaren bescheiden. Het aantal
huishoudens groeit sterk door een toename van een- en tweepersoonshuishoudens
onder jonge en oudere inwoners. D66 wil daarom in de komende jaren in de nieuwbouw 
veel aandacht voor de bouw van kleine, maar comfortabele woningen in diverse 
prijsklassen. Voor D66 is Nieuwkoop geen grote groeigemeente, daarvoor is de ruimte 
in het Groene Hart te waardevol. Wij bouwen binnen de bestaande contouren van de 
dorpen. We richten ons vooral voor de behoefte van de eigen bevolking, maar we 
houden er in de bouwaantallen rekening mee dat ook inwoners uit de steden zich 
richten op koop in onze gemeente. Door daarop verstandig te anticiperen voorkomen 
we verdringing. De doelstelling om 225 woningen toe te voegen aan de sociale 
huursector tussen 2017 en 2025 realiseren we voortvarend. Bij oplevering gebruiken 
de woningcorporaties lokaal maatwerk om eigen inwoners voorrang te geven. Zo 
creëren we de doorstroming die de sociale huursector hard nodig heeft.
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Wijkontwikkeling en -onderhoud als bron van welzijn
Voor D66 zijn grondontwikkelingen primair een middel om kwaliteit aan de woonomgeving 
van onze dorpen toe te voegen. Het maximaliseren van grondexploitaties om geld te 
genereren is wat ons betreft niet aan de orde. Een investering in de kwaliteit van de 
leefomgeving is een investering in het welzijn van inwoners en in de waardevastheid van 
onze gemeente als geheel. Nieuwe wijken worden niet maximaal bebouwd, ze zorgen 
voor groen en leefruimte en nodigen uit om buiten te zijn en elkaar te ontmoeten. 
Een goed ontwerp van nieuwe wijken en de inrichting en het onderhoud van de 
buitenruimte zorgen voor een gevoel van verbondenheid, geborgenheid en veiligheid. 
D66 kiest voor ruimte in de dorpskernen voor de meest kwetsbare inwoners, zodat 
voorzieningen ook voor hen bereikbaar zijn.
De invoering van de Omgevingswet geeft ons de kans om de kaders voor integrale 
wijkontwikkeling die bijdraagt aan welzijn samen met inwoners te ontwikkelen en op 
een heldere, leesbare en begrijpelijke manier vast te leggen.
In bestaande wijken wordt de buitenruimte goed onderhouden en wordt gekozen 
straatmeubilair dat een prettige uitstraling heeft en uitnodigend is om te gebruiken. 
Diversiteit in uitvoering tussen dorpen mag om een dorp of wijk een eigen identiteit te 
geven. Dat maakt een bezoek aan een naburige wijk of dorp ook interessanter.

Meer diversiteit in woonvormen
Klassieke verschillen in de wensen van verschillende leeftijdsgroepen zullen aan de orde 
blijven, maar de diversiteit binnen de leeftijdsgroepen neemt toe. Eengezinswoningen 
zijn niet langer de norm. Er is behoefte aan appartementen voor jong en oud, kleine 
woningen met een tuintje, hofjes. Nieuwe concepten als tiny houses of wijken met 
deelsystemen voor mobiliteit verdienen ook in onze gemeente aandacht. D66 wil 
ruimte voor de wens van families en vrienden om samen te wonen en voor elkaar 
te zorgen. De mogelijkheden voor mantelzorgwoningen moeten verruimd worden. 
Wij zien ook kansen voor het ontwikkelen van concepten voor het samenwonen van 
meerdere gezinnen op een perceel. Daarvoor zijn in ieder geval oude boerenerven 
geschikt, maar ook op andere plaatsen kan hiervoor ruimte gemaakt worden.

Duurzaam wonen
Nieuwe wijken worden gasloos, energiezuinig en CO2-vriendelijk ontwikkeld.
Verduurzaming van bestaande woningen stimuleren we met beschikbaarheid van 
deskundig en onafhankelijk advies. We bieden dit ook actief aan en ondersteunen 
inwoners bij slimme gezamenlijke inkoop. Er komt een masterplan voor het omzetten 
van de warmtevoorziening van alle wijken van gas naar duurzame energiebronnen. Bij 
het ontwikkelen van alternatieve energieinfrastructuren besteden we speciale aandacht 
aan garanties voor een gezonde energiemarkt. Inwoners mogen niet overgeleverd
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worden aan monopolisten. Een energiecoöperatie met een vorm van zeggenschap of 
eigenaarschap van de eindgebruikers moet worden nagestreefd.
De plannen voor het Noorder- en Zuidereiland in De Verwondering en de recente 
plannen voor Teylerspark bieden kansen op gebied van duurzaamheid door hun ligging 
nabij Schoterhoek waar een innovatief warmtesysteem ontwikkeld wordt. Aansluiting 
is een groot innovatief en complex traject, maar kan dienen als pilot om ervaring op 
te doen met alle vraagstukken die de energietransitie van aardgas naar duurzame 
energiebronnen met zich meebrengt. D66 wil deze kans om te onderzoeken en te 
leren omarmen.

Visie op de kern Nieuwkoop
In 2018 moet de langverwachte visie op de toekomst van de kern Nieuwkoop opgeleverd 
worden. D66 wil de sterke woonzorgzone die langs de Achterweg is gecreëerd afmaken 
door op de vrijvallende locatie van het Ashram College goedkope huurappartementen 
te ontwikkelen, die ook toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen inwoners waarvoor 
de gemeente in de komende jaren een nog grotere verantwoordelijkheid zal krijgen. 
De locatie van Het Koetshuis vinden wij het meest geschikt voor herontwikkeling 
naar koopappartementen en/of vrije sectorhuur. Buytewech Noord wordt wat ons 
betreft een wijk waar duurzaamheid voorop staat en ook ruimte is voor creatieve 
woonvormen. Onze visie op het winkelgebied leest u in de economische paragraaf 
van ons programma.

Herontwikkelingen in Ter Aar en Nieuwveen
In Ter Aar valt na oplevering van de nieuwe sporthal bij het IKC de locatie van De 
Vlinder vrij. In de discussie over de verplaatsing van de sporthal is daarbij de optie 
genoemd om op die plek een gecombineerde complex te ontwikkelen voor horeca 
en appartementen. D66 vindt dat een aantrekkelijke optie die het centrum van Ter 
Aar verder kan versterken. In Nieuwveen wordt in de komende jaren de locatie aan 
de A.H. Kooistrastraat ingevuld. De locatie is van Woningstichting Nieuwkoop, dus 
de ontwikkeling van sociale huur is de primaire focus. Er is al een enquête uitgevoerd 
naar de woonwensen van ouderen in Nieuwveen en omgeving. Bij de herontwikkeling 
van Aar en Amstel is gebleken dat dat een prima basis is voor de ontwikkeling van 
woningen waar huurders blij mee zijn.
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Gelukkig leven
D66

ziet investeringen in onderwijs, gezond opgroeien, sport, cultuur 
en welzijn als investeringen in geluk
omdat mensen die zich kunnen ontwikkelen veerkrachtig worden en in 
staat zijn om vorm te geven aan hun eigen geluk.

wil voortvarend door met de bouw van IKC's
voor onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling, ontmoeting en 
ontspanning van kinderen in de kernen Ter Aar, Zevenhoven, Langeraar 
en Nieuwveen.

wil toegang tot speelruimte, sport en cultuur voor elk kind
en houdt daarom speelplaatsen, trapveldjes en sporthallen open.

wil een duidelijke stem voor jongeren en jongvolwassenen
in beleidsontwikkeling en gemeentelijke politiek

steunt verenigingen en maatschappelijke organisaties
bij hun werk met subsidie en advies via het verenigingsloket. D66 vraagt 
aandacht voor de toegankelijkheid van het aanwezige aanbod voor mensen 
met een beperking. Wij stimuleren organisaties om samen te werken aan 
een sterke toekomst.

werkt aan de toekomst van maatschappelijke accommodaties
door goed te kijken naar de verhouding tussen vraag en aanbod. En 
door maatschappelijke organisaties en verenigingen te ondersteunen bij 
verduurzaming van hun vastgoed.



D66

kiest voor preventie en zorgteams dicht bij huis
om de drempel voor het vragen en krijgen van hulp zo laag mogelijk te 
maken en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat kleine zorgen geen grote 
zorgen worden.

wil dat er een rookvrije generatie opgroeit
en wil dat bereiken via een alliantie van betrokken partijen.

gaat door met de transformatie van jeugdhulp en andere zorg
in regionale samenwerking en met een zakelijke aanpak. De inkoop 
ontwikkelt zich door naar volwassenheid met meer risico voor gemeenten 
en meer ruimte voor cliënten door waar mogelijk te gaan werken met 
persoonsvolgende budgetten.

denkt dat Nieuwkoop een zilvergrijze toekomst aankan
dankzij de binding die dorpsgenoten met elkaar hebben. Extra inzet op 
ondersteuning voor mantelzorgers is nodig.



Gelukkig leven
Elk mens heeft het recht om zelf vorm te geven aan zijn of haar leven. Om zelf te 
kiezen naar welke leidraden hij wil leven, zelf keuzes te maken in werk, relaties 
en vriendschappen en zijn vrije tijd naar eigen keuze in te vullen. D66 heeft 
vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Het is niet nodig om mensen voor te 
schrijven hoe zijn moeten leven. Vrijwel alle mensen houden rekening met elkaar 
en zijn bereid elkaar te helpen in situaties waar dat aan de orde is. De taak van de 
overheid is om goede basisvoorzieningen te creëren die mensen de kans geven 
om hun talenten en interessen te ontdekken en ontwikkelen. Mensen die de kans 
krijgen hun persoonlijkheid en talent te ontwikkelen worden sterke mensen. Zij 
zijn veerkrachtig en bestand tegen de uitdagingen die het leven in petto heeft. 
Zij zijn in staat hun eigen geluk te creëren. De maatschappij als geheel floreert 
ook als elk mens het beste in zichzelf ontwikkelt en benut. Kinderen, jongeren 
en volwassenen die zorg nodig hebben krijgen die zorg. Zo licht als mogelijk, zo 
zwaar als nodig. Laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving.

Onderwijs en ontwikkeling
De gemeente heeft formeel weinig bevoegdheden meer waar het gaat om onderwijs, 
maar de lokale gemeenschap heeft wel een groot belang bij goed onderwijs aan 
kinderen. Vanuit dat belang zoekt de gemeente de samenwerking met relevantepartijen 
en coördineert de gemeente het overleg tussen scholen, peuterspeelzalen en 
kinderopvang via het Lokaal Educatief Overleg. Er is ook overleg tussen de
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gemeenten in de regio en het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs. 
Gemeenten hebben een taak rond het bewaken van de leerplicht en voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten. Voor D66 is de leerplicht een leerrecht voor elk kind. Via 
de overlegtafels moeten afspraken worden gemaakt om ervoor te zorgen dat alle 
kinderen naar school kunnen als zij daartoe in staat zijn. Gelukkig zijn de aantallen 
thuiszitters en voortijdige schoolverlaters voor onze gemeente laag, maar elk kind dat 
thuis zit is er een teveel. Nul thuiszitters is wat ons betreft de enige acceptabele norm.

Voortvarend doorwerken aan integrale kindcentra
D66 heeft in de collegeperiode 2014-2018 fors ingezet op de ontwikkeling van centra 
waar scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheek samenwerken. Er is een 
strategisch plan onderwijs en huisvesting en een plan van aanpak voor de ontwikkeling 
van integrale kindcentra in Ter Aar, Zevenhoven, Langeraar en Nieuwveen. De 
middelen voor de ontwikkeling van deze multifunctionele accommodaties zijn al in de 
gemeentelijke meerjarenbegroting verwerkt. D66 wil in de volgende collegeperiode 
doorgaan met de in gang gezette voortvarende aanpak.

Sport, cultuur en vrije tijd
D66 Nieuwkoop spant zich in voor voorzieningen die ontspanning en ontwikkeling 
mogelijk maken. Wij zijn van mening dat de waarde van dergelijke voorzieningen 
niet in simpele rekensommen is uit te drukken. De mogelijkheid om te spelen, te 
lezen, te sporten, muzikaal of creatief bezig te zijn geven kinderen kansen om gezond 
op te groeien en kinderen en volwassenen de mogelijkheid om hun interesses en 
talenten verder te ontdekken en ontwikkelen. Daar moeten overheid, inwoners 
en maatschappelijke organisaties zich samen voor inspannen. Het gemeentelijk 
subsidiebeleid moet gericht zijn op de ondersteuning van een breed aanbod aan 
verenigingen en activiteiten. Via het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds wordt 
ook aan kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen de kans gegeven om 
mee te doen en zich breed te ontwikkelen.
Speelterreinen en trapveldjes mogen niet alleen gezien worden als kostenpost, ze zijn 
belangrijk voor de lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. In de 
discussie over de betaalbaarheid en het behoud van sporthallen en sportvoorzieningen 
moet bereikbaarheid van sport voor kinderen een belangrijke rol spelen. Zij kunnen 
niet zomaar een dorp verderop om naar hun sportclub te gaan.
D66 wil de bestaande sporthallen open houden. Kostenbesparingen voor sport 
moeten niet gevonden worden in het sluiten van sportvoorzieningen, maar door het 
slimmer en goedkoper organiseren van het beheer. Ook kan gekeken worden naar 
een breder gebruik van kantines bij de sporthallen, bijvoorbeeld voor flexwerken.
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Toekomstbestendigheid verenigingen, subsidie, verenigingsloket
In de visie van D66 past dat verenigingen en andere maatschappelijke organisaties 
zich zelfstandig organiseren en dat deelnemers een realistische bijdrage betalen voor 
deelname aan het aanbod. De gemeente ondersteunt de realisatie van aantrekkelijk 
en toegankelijk aanbod met ruimte of subsidie. Ook speelt de gemeente een rol in 
het adviseren en verbinden van partijen, bijvoorbeeld via buurtsportcoaches, het 
verenigingsloket en de coördinerend cliëntadviseur.

Duurzame maatschappelijke accommodaties
In onze gemeente zijn veel gebouwen waar verenigingen onderdak vinden. 
De eigendoms- en huurconstructies zijn divers. D66 is geen voorstander van 
overheidsregulatie voor dit soort voorzieningen, maar er zijn situaties waar een 
onbalans tussen vraag en aanbod of concurrentie een bedreiging kunnen vormen voor 
de beschikbaarheid van voorzieningen op de langere termijn. De gemeente neemt 
daarin haar verantwoordelijkheid, onder andere met een sociaal-maatschappelijk 
verantwoord huurbeleid voor ruimten in gemeentelijk eigendom.
Ook voor maatschappelijke accommodaties is er de opgave van verduurzaming. De 
gemeente werkt aan verduurzaming van haar eigen vastgoed, en is ook al begonnen 
met een inventarisatie van wensen en mogelijkheden onder verenigingen met eigen 
vastgoed. D66 is voorstander van een programmatische aanpak waarbij clubs 
organisatorisch en financieel ondersteund worden bij het realiseren van maatregelen 
die energie besparen en/of opwekken. Een voorbeeld van zo’n gezamenlijke aanpak is 
het project met gebruik van restwarmte uit de rioolwaterzuivering voor de verwarming 
van zwembad Aarweide. Daarbij heeft de gemeente experts ingeschakeld voor advies 
en aan het zwembad een lening verstrekt met gunstige voorwaarden.

Cultuur, bibliotheek
Het etiket Nieuwkoop – kunstenaarsdorp ziet D66 graag verder uitgebouwd. Initiatieven 
die de naam van Nieuwkoop als vindplaats voor waardevolle beeldende kunst en 
muziek versterken verdienen aanmoediging en ondersteuning door de gemeente. 
D66 steunt de bibliotheek in haar ontwikkeling van een uitleenvoorziening voor 
boeken naar een centrale vindplaats van informatie, een verwijzer naar en organisator 
van cursusaanbod rond taal en digitalisering en een ontmoetingspunt voor groepen 
mensen die werken aan hun vaardigheden op dit gebied.

Gezond opgroeien
De overheid schept randvoorwaarden voor het gezond opgroeien van alle kinderen
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met jeugdgezondheidszorg en vaccinatieprogramma’s. Gemeenten spelen daarin 
een  belangrijke rol via hun eigenaarschap en opdrachtgeverschap van de GGD. Het 
werk van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen maakt een ontwikkeling door van het 
uitvoeren van protocollen naar zorgverlening op maat. De GGD heeft een schat aan 
kennis. Naast de GGD zijn en diverse andere partijen die beschikbaar zijn voor hulp en 
advies aan gezinnen en jongeren: jeugd- en jongerenwerk, HALT, politie en de partijen 
die jeugdhulp verlenen. In de zorg, maar ook in het onderwijs, is er veel aandacht 
voor het opsporen en aanpakken van risico’s voor de gezondheid en ontwikkeling 
van kinderen. Het herkennen van problemen en risico’s is belangrijk, maar voorkomen 
is beter. Er is nog veel meer aandacht nodig voor de factoren die kinderen sterker 
maken: een goed opvoedklimaat, met waardering van de talenten die kinderen 
hebben, ruimte om te spelen en te ontdekken, toegang tot sportvoorzieningen, tot 
boeken, tot muziekonderwijs, met ruimte voor jongeren om gehoord te worden en 
om invloed te hebben. D66 wil door met het investeren in voorzieningen die kinderen 
sterker maken, naast behoud van het vangnet van de zorgvoorzieningen. Verdere 
kwaliteitsverbetering van het voor- en vroegschoolse aanbod hoort daarbij, evenals 
aandacht voor leesbevordering, sportaanbod - ook voor kinderen met een beperking 
- en uitdagende mogelijkheden om buiten te spelen.

Laat kleine zorgen geen grote zorgen worden
D66 wil in 2018-2022 werken aan een nóg betere aansluiting tussen vraag en aanbod. 
aan het verlagen van de drempel om hulp te vragen.  D66 blijft investeren in kwalitatief 
sterke zorgteams dicht bij huis. Opvoeden is een belangrijke taak en elke ouder wordt 
weleens geconfronteerd met een situatie die twijfels oproept over de juiste aanpak. 
Ouders moeten met kleine opvoedvragen makkelijk terecht kunnen bij vertrouwde 
namen en gezichten in de centra voor jeugd en gezin: per telefoon, chat of door 
even langs te gaan. De verschillende partijen die advies of ondersteuning bieden aan 
gezinnen kunnen nog beter samenwerken zodat kleine zorgen snel opgelost worden 
en geen grote zorgen worden. 

Rookvrije generatie
D66 steunt de landelijke campagne voor een rookvrije generatie en wil daar een lokale 
invulling aan geven met een alliantie van betrokken partijen. Een kind dat voor zijn 18e 
niet begint met roken begint meestal helemaal niet meer. Dat is dikke winst voor de 
gezondheid (en ook voor de portemonnee).
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Organisatie en financiering jeugdhulp
De transformatie van de jeugdhulp vraagt tijd, dat is logisch en acceptabel. Nieuwkoop 
blijft in regionaal verband samenwerken en zet daarbij in op de beschikbaarheid van 
voldoende financiële middelen om verantwoorde zorg te bieden, maar ook op zakelijke 
professionele onderhandelingen met de  jeugdzorgorganisaties over de omvorming 
van de jeugdnulp naar een stelsel dat kinderen zoveel mogelijk laagdrempelig en in 
hun eigen omgeving ondersteunt: zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. 
D66 wil de financiering van jeugdhulp in de toekomst inrichten met persoonsvolgende 
budgetten, waarbij keuzevrijheid van cliënten gerealiseerd kan worden zonder 
financiële risico’s voor de gemeente. In de regio moeten gemeenten op termijn 
risicodragend worden voor het lokale zorggebruik om een prikkel te genereren voor 
inzet op preventie. Dat kan wanneer over enkele jaren meer inzicht is in trends in het 
gebruik van hulp. Hopelijk is de landelijke verdeelsystematiek dan ook bijgesteld tot 
een meer adequaat  verdeelmodel dat aansluit bij de werkelijke zorgbehoefte in onze 
regio.
In 2018-2022 wil D66 de problemen die er nog zijn in de overgang tussen de 
Jeugdwet en wetgeving voor volwassenen oplossen. Vooral kinderen met een (licht) 
verstandelijke beperking, met autisme of een andere blijvende beperking, en kinderen 
uit de intramurale jeugdzorg of pleegzorg ondervinden nu nog teveel 'gedoe' met 
regelgeving. Dat moet en kan echt anders.
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Een duidelijke stem voor jongeren en jongvolwassenen
De gemeente heeft veel verantwoordelijkheden voor jongeren en we vinden het 
belangrijk dat jongeren zich goed ontwikkelen. Daarom is het een gemis dat de stem 
van jongeren in het politieke speelveld van de gemeente nauwelijks hoorbaar is. Wij 
begrijpen dat de manier waarop de gemeentepolitiek werkt niet kan concurreren 
met alle leuke en belangrijke dingen die jongeren te doen hebben. Maar we missen 
hun mening wel. Wat vinden zij van het wonen in onze gemeente? Hoe gaat het 
met leren en werken? Is er voldoende te beleven, voelen ze zich veilig als ze in het 
weekend laat onderweg zijn? Wat is goed in onze gemeente en wat kan beter? Het 
lopende project om de visie van 12-18 jarigen op de sterke en minder sterke punten 
in onze gemeente te horen kan hopelijk resulteren in een permanente invulling van 
een adviesstem van jongeren via een eigen jongerenadviesraad of als aandachtgroep 
van de vernieuwde Wmo-adviesraad. Ook aan de stem van jongvolwassenen moeten 
we nog meer aandacht aan besteden. Dat moet dan wel met een moderne manier 
van informatie delen natuurlijk. Hoe we dat moeten doen, daar kunnen de jongeren in 
onze gemeente vast iets leuks voor bedenken!

Begeleiding en dagbesteding voor volwassenen
Tom in de buurt heeft zich gesetteld als zorgaanbieder van begeleiding en ondersteuning 
voor volwassenen. D66 is blij dat er voor begeleiding geen indicatie vooraf nodig is, 
maar wil bij een nieuw aanbestedingsperiode wel meer aandacht voor de keuzevrijheid 
van cliënten voor een zorgaanbieder of zorgverlener die bij hen past. Zorginkoop 
via een persoonsgebonden budget moet de vrije keuze zijn van een cliënt, niet een 
oplossing voor het ontbreken van passend aanbod in natura. D66 wil ook voor de 
financiering van begeleiding en dagbesteding het werken met persoonsvolgende 
budgetten overwegen. 

Anticiperen op een zilvergrijze toekomst
De bevolking van Nederland en ook van Nieuwkoop wordt ouder. In 2014 was 19% 
van de inwoners 65+ en 7% van de inwoners 75+. In 2040 verwachten we 32% 
65+ers en 18% dorpsgenoten van 75 jaar en ouder (bron: woningbehoefteraming 
provincie Zuid-Holland 2013). Dat we ouder worden in is beginsel goed nieuws, maar 
het brengt ook uitdagingen met zich mee. De meeste ouderen blijven lang vitaal, maar 
vooral boven de 75-80 jaar ligt kwetsbaarheid steeds meer op de loer. De nabijheid
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van voorzieningen wordt belangrijker en het tempo van het moderne leven wordt soms 
moeilijker bij te benen. Het sociale netwerk wordt door verlies van familie en bevriende 
en leeftijdsgenoten vaak kleiner, met een verhoogd risico op eenzaamheid als gevolg. 
De vraag is hoe we ons hier als gemeenschap en overheid op moeten voorbereiden. 
Vanwege de kracht van de verenigingen en maatschappelijke organisaties is er in 
onze gemeente nooit een grote professionele welzijnsorganisatie opgebouwd. De 
gemeente Nieuwkoop valt bij onderzoeken op door de bovengemiddelde scores 
op maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. D66 vertrouwt erop dat het 
voorlopig nog mogelijk is om met een aanpassing aan het aanbod van verenigingen 
en maatschappelijke organisaties voldoende toegankelijkheid van activiteiten 
voor ouderen te realiseren. Dat is een optie die beter bij onze kernen past dan het 
organiseren van welzijnsaanbod via professionals. ‘Van ons, door ons, voor allemaal’ 
past bij onze dorpen. Bekendheid met de omgeving en met de inwoners is van grote 
meerwaarde voor het herkennen en realiseren van kansen en het vinden en betrekken 
van vrijwilligers. Dit blijkt voor professionals moeilijk te evenaren. D66 wil investeren 
in de ondersteuning van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties als zij 
zich in toenemende mate willen inzetten voor ouderen. Ook zien wij een opdracht om 
de ondersteuning van mantelzorgers en de voorzieningen voor respijtzorg in de 
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komende jaren uit te breiden. Mantelzorgers hebben ruggesteun nodig, regelmatig 
wat tijd voor zichzelf en af en toe de gelegenheid om echt even rust te vinden. Zonder 
die steun komt hun eigen welzijn en gezondheid in gevaar. Het helpen van een ander 
mag niet zulke gevolgen hebben.
D66 is blij met organisaties die zich niet alleen inzetten met woorden maar ook 
met daden. Zoals de actieve ouderenorganisaties in verschillende kernen, maar 
bijvoorbeeld ook de PGSN die de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen 
met een beperking niet alleen bepleit, maar zich ook zeer actief inzet voor dit doel 
met bijvoorbeeld veiligheidscursussen voor scootmobielrijders en schouwen van 
winkelgebieden. Ook mensen met een beperking moeten kunnen blijven deelnemen 
aan het maatschappelijk leven en toegankelijkheid is daarbij een basisvoorwaarde.Voor 
ouderen die professionele zorg nodig hebben regelen we het gemeentelijk aanbod 
goed. Ook blijven we inzetten op samenwerking met partners die verantwoordelijk 
zijn voor het aanbod dat gefinancierd wordt via de Zorgverzekeringswet en de Wet 
langdurige zorg. De zorg voor het toenemend aantal mensen met dementie en hun 
naasten is daarbij ons eerste speerpunt.
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Brood op de plank
D66

voert lokaal economisch beleid in het belang van de inwoners
het zorgen voor werkgelegenheid en de beschikbaarheid van producten 
en diensten is ons doel.

richt zich op de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst
met passende keuzes voor onze eigen bedrijventerreinen en door het 
bewaken van de bereikbaarheid van werkgelegenheid in de Randstad.

laat ondernemen over aan ondernemers
en ziet het faciliteren via bestemmingsplannen en lokale regelgeving als 
overheidstaak.

hoopt op meer aandacht van lokale ondernemers voor duurzaam 
ondernemen
en wil hen daarbij ondersteunen met advies en expertise.



Brood op de plank
Om prettig te kunnen leven in onze dorpen moeten levensbehoeften bereikbaar 
zijn. Er moet een inkomen verdiend kunnen worden, er moeten boodschappen 
gedaan kunnen worden en diensten kunnen worden ingekocht.

Het belang van lokaal economisch beleid
Een gemeente voert economisch beleid in het belang van haar inwoners: zij biedt 
kansen voor ondernemerschap om er zo te zorgen voor werkgelegenheid en voor de 
verkrijgbaarheid van noodzakelijke en gewenste producten en diensten.
Een gezond ondernemersklimaat is geen resultante van gemeentelijk handelen alleen. 
Ondernemers zijn ieder voor zich en gezamenlijk verantwoordelijk voor het benutten 
van kansen die zich voordoen, maar moeten ook vooruitkijken en samenwerken om 
ook in de toekomst regionaal, nationaal en internationaal concurrerend te blijven 
presteren.

Werkgelegenheid voor Nieuwkopers, nu en in de toekomst
In onze gemeente werkt ongeveer de helft van de werkende bevolking lokaal, de 
andere helft werkt binnen de Rijnstreek en in de Randstad. Sectoren die in onze 
gemeente zorgen voor veel werkgelegenheid zijn de groot- en detailhandel inclusief 
autoreparatie (2006), zorg (1479), bouw (1267), land- en tuinbouw (946) en industrie 
(840). Maar ook logistiek en vervoer (585), zakelijke dienstverlening (565), verhuur 
van roerend goed (418), onderwijs (407) en overheid (313) doen een behoorlijke duit 
in het zakje (bron: CBS en Holland Rijnland). Belangrijke werkgelegenheid buiten de 
gemeente is te vinden op en rond Schiphol, maar ook het Bioscience park in Leiden, de 
Haagse wereld van politieke en bestuurlijke instanties, de Zuidas en Amsterdam Zuid-
Oost met financiële en ICT-bedrijven zijn bereikbare hotspots van werkgelegenheid, 
die bijvoorbeeld relevant zijn voor het relatief hoge aantal hoogopgeleide zelfstandige 
professionals in de Nieuwkoopse bevolking. 
D66 staat een lokaal economisch beleid voor waarin we anticiperen op de 
werkgelegenheid van de toekomst. Denk aan de nieuwe banen die voort zullen komen 
uit de energietransitie, het verwerken en bewerken van data en de robotisering van 
productie. D66 is van mening dat het bedrijven uit de groene Nieuwkoopse omgeving 
past om voorop te willen lopen in schone bedrijfsvoering op weg naar een circulaire 
economie, en in een zakelijke dienstverlening waarin klantgerichtheid, kwaliteit en 
professionaliteit doorslaggevende succesfactoren zijn. Wij voeren graag beleid waarin 
grote en kleine ondernemers die zich daarop richten een plaats vinden in onze 
gemeente. Bedrijven zullen samen met het grote aantal specialistische zelfstandige 
professionals die onze gemeente rijk zullen in staat zijn om een broedplaats te gaan 
vormen voor ontwikkeling van de economie van de toekomst. 
Vanwege het blijvende belang van werkgelegenheid buiten de gemeentegrenzen 
maakt D66 zich hard voor bereikbaarheid van de steden met OV en eigen vervoer.

23



De puzzel van detailhandel en levensvatbaarheid van winkelcentra
Voor de traditionele detailhandel zijn het lastige tijden. Door de mogelijkheden van 
online-aankopen is er druk op de omzet, terwijl de huurprijzen van het vastgoed 
hoog blijven. Leegstand van winkelpanden dreigt en dat is niet bevorderlijk voor de 
leefbaarheid van de kernen. D66 vindt het allereerst een verantwoordelijkheid van 
de ondernemers om deze trend te keren; middels innovatief ondernemerschap en 
samenwerking, ook met horecaondernemers, is er nog veel mogelijk om de kernen te 
laten bruisen. De ontwikkeling van een BIZ in het centrum van Nieuwkoop is een goed 
voorbeeld van eigen initiatief en het bundelen van krachten om samen te werken aan 
versterking van een winkelgebied. Dit voorbeeld verdient navolging.
De basis voor gezonde detailhandel-ontwikkeling in de dorpen wordt in eerste instantie 
gelegd door de retailers (supermarkten), omdat de klantenstroom voor dagelijkse 
boodschappen voorlopig nog groot is. De gemeente dient met het ruimtelijk beleid dus 
te stimuleren dat de A-kernen één centrumgebied met supermarkt(en) ontwikkelen of 
behouden.
Voor de kern Nieuwkoop geldt een bijzondere situatie; daar zijn nu twee winkelcentra. 
Ook hier geldt wat D66 betreft het adagium dat de ondernemers ondernemen en dus 
het initiatief nemen tot eventuele plannen voor ruimtelijke reorganisatie. Wanneer de 
ruimtelijke kwaliteit van hun plan veelbelovend is en de kostendragers voor een
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ontwikkelingsplan gevonden worden, kan de gemeente haar verantwoordelijkheid 
nemen door het bestemmingsplan aan te passen en investeringen te plegen in de 
openbare ruimte, bijvoorbeeld voor parkeermogelijkheden. Inwoners moeten kunnen 
meepraten over de ontwikkeling van dorpskernen en winkelcentra. Zij zijn uiteindelijk 
de belangrijkste gebruikers en daarmee ook de ‘dragers’ voor investeringen.
Los hiervan is D66 voorstander van een autovrij Reghthuysplein. Wanneer 
ontwikkelingen vanuit de ondernemers op zich laten wachten, zal er op niet al te 
lange termijn geïnvesteerd moeten worden in een alternatieve parkeermogelijkheid. 
Dit kan de eventuele ruimtelijke reorganisatieplannen van ondernemers doorkruisen; 
des te meer urgentie om de ondernemers te stimuleren om snel met uitgewerkte 
plannen te komen. Het voorlopig gezamenlijk investeren in een ‘centrum-manager’ 
om mogelijkheden te verkennen en planvorming te stimuleren getuigt van een 
meedenkend gemeentebestuur.

Horeca, recreatie en toerisme
D66 ziet toerisme als een van de kansrijke bedrijfssectoren voor Nieuwkoop in de 
toekomst. D66 vindt vooral het rustige natuurtoerisme passend in onze omgeving en 
ziet kansen om het Natura 2000 predikaat veel beter te benutten. D66 is enthousiast 
over de activiteiten van het Netwerk Ontdek Nieuwkoop (NON) dat zich inzet voor 
bundeling van krachten van partijen en op een moderne en toegankelijke manier de 
activiteiten in de gemeente promoot.
De plaatselijke recreant is gebaat bij een verdere uitbreiding van wandel- en fietsroutes 
en bij een betere toegankelijkheid van het water in onze gemeente. In Nieuwkoop is 
in de afgelopen jaren van veel geïnvesteerd. In Langeraar en Noorden liggen kansen. 
In Langeraar vooral om het water beter toegankelijk te maken voor lokale inwoners. In 
Noorden zijn er mogelijkheden om de kracht van het dorpsplein dat al een pleisterplaats 
is voor lokale inwoners én recreanten verder te versterken.

Bloeiende bedrijventerreinen
In de afgelopen bestuursperiode is door werkgroepen gewerkt aan thema’s uit een 
economische actieagenda, waaronder de revitalisering van bedrijventerrein Bovenland. 
D66 rekent erop dat ondernemers op Bovenland de schouders zetten onder de 
uitvoering van de goede ideeën die zijn genoteerd. De oplevering van Schoterhoek II
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levert hopelijk een impuls aan ondernemers om ook de aantrekkelijkheid van 
Schoterhoek I verder te verbeteren.

Duurzaam ondernemen is het ondernemen van de toekomst
Op lokale bedrijventerreinen vestigen zich bij voorkeur ondernemers uit sectoren 
met toekomstperspectief, die voorop willen lopen bij het creëren van de schone 
circulaire economie van de toekomst. Van reeds gevestigde ondernemers verwacht 
D66 een verhoging van de inspanning om duurzaamheid te omarmen. Niet alleen 
uit ideologische overwegingen, maar vooral omdat prestaties op gebied van 
duurzaamheid en circulaire economie in toenemende mate de concurrentiepositie 
van ondernemingen zullen bepalen. Ook voor ondernemers kan de gemeente een rol 
spelen door te ondersteunen met advies en expertise. Wij doen dat vooral graag als 
ondernemers ook gezamenlijk speerpunten kiezen om aan te werken, bijvoorbeeld 
verduurzaming van bedrijfsgebouwen of van hun logistiek. Er liggen grote kansen 
voor lokale bedrijven om in te spelen op komende energietransitie en de acties van 
de gemeente die gericht zijn op verduurzaming van woningen en maatschappelijk 
vastgoed. Daarmee wordt een marktvraag opgewekt waar lokale ondernemers een 
goed aanbod op kunnen ontwikkelen.
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Mobiliteit
D66

wil veel beter openbaar vervoer
voor jongeren om naar school te kunnen en voor volwassenen om zorg 
en andere voorzieningen bereikbaar te houden. Wij zetten ons in voor veel 
betere en creatievere oplossingen voor bereikbaarheid in de volgende OV-
concessie voor Zuid-Holland Noord.

wil ruimte voor de fiets
als vervoermiddel voor woon-werkverkeer en voor recreatief gebruik. Er 
moet een toekomstgericht verbeterplan komen voor betere en veiligere 
fietsverbindingen die rekening houden met gewone, snelle en kwetsbare 
fietsers.

wil verstandig anticiperen op de toename aan elektrische auto’s
door een doordachte infrastructuur te ontwerpen voor het opladen.

wil een visie op de toekomst van Schiphol
waarbij het economisch belang en het belang van omwonenden meer 
in balans zijn. Wij werken hiervoor samen met onze partijgenoten in de 
provincie, de tweede kamer en het kabinet.



Mobiliteit
Voor een gemeente als Nieuwkoop die voor het aanbod aan onderwijs, ziekenhuizen, 
culturele voorzieningen en werkgelegenheid in sterke mate afhankelijk is van 
steden in de omgeving zijn goede vervoersmogelijkheden van levensbelang.

Openbaar vervoer moet beter
Onze D66 wethouder heeft in 2017 in de regio aandacht gevraagd voor de 
bereikbaarheid van voorzieningen vanuit het landelijk gebied in de provincie en in het 
bijzonder voor de bereikbaarheid van het middelbaar onderwijs, het mbo en het hoger 
onderwijs. Jongeren uit Nieuwkoop moeten vaak ver reizen voor hun opleiding en 
de bereikbaarheid van onderwijs met het openbaar vervoer is vaak niet gemakkelijk, 
waardoor gezinnen allerlei creatieve oplossingen moeten organiseren en veel extra 
kosten moeten maken. Op kamers gaan is voor leerlingen van het mbo meestal 
geen optie, voor leerlingen in het hoger onderwijs is het sinds de invoering van het 
leenstelstel erg kostbaar. Het gebrekkige openbaar vervoer vormt langzamerhand een 
zeer ongewenste drempel voor de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor 
onze jongeren.
Het resultaat van deze inspanning in de afgelopen bestuursperiode is dat in het plan 
van aanpak voor de ontwikkeling van een nieuwe OV-visie voor Zuid-Holland Noord 
expliciet aandacht is voor nieuwe oplossingen voor een betere ontsluiting van het 
landelijk gebied. D66 spant zich met alle mogelijke middelen in om het belang van 
onze scholieren op de agenda te houden en betere OV-oplossingen gerealiseerd te 
krijgen voor onze jongeren!

Fietsen blijft en verandert
Nederland is nog steeds een fietsland. We fietsen naar school, naar ons werk, om te 
sporten en voor ons plezier. Fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer en tussen fietsers 
bestaan grote verschillen in fietsvaardigheid en snelheid. De veiligheid van fietsende 
kinderen, jongeren, fietsers met beperkingen en ouderen verdient continue aandacht. 
Onoverzichtelijke situaties moeten aangepakt worden, obstakels goed te passeren. 
De ideeën over verkeersveiligheid blijven in ontwikkeling. Fietsstraten en/of wegen 
waar de auto te gast is vinden wij mooie innovaties. Het toenemend gebruik van 
(high-speed) elektrische fietsen voor woon-werkverkeer voor afstanden van enkele 
kilometers tot 20-30 kilometer is een winstpunt vanuit duurzaamheidsoptiek, maar 
ook dat moet wel veilig zijn. Het fietsnetwerk in onze gemeente moet met al deze 
aandachtspunten opnieuw goed onder de loep genomen worden. Een analyse van 
verschillende fietsbehoeften en vereiste veiligheid moet de basis zijn onder een 
toekomstgericht verbeterplan voor het fietsnetwerk in onze gemeente.
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Auto voorlopig onmisbaar
De auto is op dit moment in onze gemeente onmisbaar. Het is niet voor niets dat 
Nieuwkoop het hoogst scoort binnen de regio waar het gaat om 17-jarigen die 
hun rijbewijs halen. Een rijbewijs geeft bewegingsruimte. In de toekomst maken 
nieuwe vervoersopties individueel autobezit hopelijk minder noodzakelijk. Auto’s 
nemen veel kostbare ruimte op wegen, maar vooral ook door de noodzakelijke 
parkeervoorzieningen. Zover is het nu nog niet.
D66 wil meer aandacht voor OV en fiets, zoals hierboven betoogd. Auto’s zullen 
steeds vaker rijden op duurzame energie, waarbij elektrisch rijden voor de middellange 
termijn het meest kansrijk lijkt. D66 wil een doordachte infrastructuur voor het parkeren 
en opladen van deze elektrische auto’s. Het plaatsen van laadpalen op individuele 
aanvraag is voor de aantallen van de nabije toekomst geen werkbare oplossing meer. 
Op verschillende plaatsen in Nederland en het buitenland wordt geëxperimenteerd 
met het gebruik van lantaarnpalen als oplaadpunten voor elektrisch vervoer. D66 wil 
die optie ook in Nieuwkoop uitproberen en indien succesvol in nieuwe woonwijken 
standaard toepassen.

Schiphol, een medaille met twee kanten waar de glans af is
Nieuwkoop heeft al langer een dubbelhartige relatie met Schiphol. De nabijheid van 
het vliegveld zorgt voor arbeidsplaatsen en afgeleide kansen voor bedrijven, maar het 
steeds verder toenemend aantal vluchten zorgt ook voor geluidsoverlast. D66 is blij 
met de alliantie van Groene Hart gemeenten die op initiatief uit Nieuwkoop is ontstaan 
en die aandacht vraagt voor de balans tussen de economische waarde van Schiphol 
en het belang van behoud van stilte en rust. D66 is een partij die waarde hecht aan 
het nakomen van afspraken. Wij verwachten van grote bedrijven een bewustzijn van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker van een bedrijf waarin ook overheden 
participeren. Wij verwachten daarom van een partij als Schiphol dat zij zich daarin 
een voorbeeld tonen en de afspraken over aantallen vluchten en geluidsoverlast 
respecteren. 
Wij onderhouden over de toekomst van Schiphol contact met onze partijgenoten in 
de provinciale en zullen er samen op aandringen dat er op afzienbare termijn een 
doordachte visie wordt ontwikkeld op Schiphol en de toekomst van internationaal 
transport.  Met aandacht voor relevante innovaties in zowel het vliegverkeer als het 
snelle spoor en ontwikkelingen die mogelijk in aantocht zijn zoals bijvoorbeeld de 
hyperloop.
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Groene omgeving
D66

is voorstander van het blijven versterken van de natuur in en 
rondom onze gemeente
door mee te werken aan toevoeging van natuurgebieden, door een 
milieuvriendelijke manier van onkruidbeheersing, door gebruik van 
bloemrijke gewassen in bermen en perkbeplanting die aantrekkelijk is om 
te zien en onderdak en voedsel geeft voor bijen en andere nuttige dieren.

wil de beleefbaarheid van de ruimte, het water en de natuur in onze 
omgeving uitbreiden
door te investeren in voorzieningen om het water beter bereikbaar te 
maken, door uitbreiding van wandel- en fietspaden.

is voorstander van een voortvarende aanpak van de energietransitie
in de komende bestuursperiode moet een Nieuwkoops plan om in 2050 
(maar liever eerder) gasloos en energieneutraal te zijn opgeleverd worden 
en moeten de eerste concrete stappen daarnaartoe gerealiseerd zijn. Een 
uitdagende opgave!



Groene omgeving
De omgeving is in Nieuwkoop een belangrijke bepalende factor voor het woongenot. 
van lokale inwoners en van de aantrekkingskracht voor bezoekers. Groen maakt 
gelukkig en gezond.

Natuur op trots op te zijn
De Nieuwkoopse Plassen vormen één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. 
Het is ook een gebied van grote ecologische waarde met veel beschermwaardige flora 
en fauna. De Groene Jonker en Ruygeborch zijn prachtige aanvullingen. Ook rond de 
Langeraarse Plassen valt te genieten van wolken, wind en water. De weidegebieden 
in onze gemeente zijn ruim, maar de natuurwaarde van de weides is in de afgelopen 
decennia wel achteruitgegaan. Gelukkig zijn er steeds meer boeren die werken aan 
bloemrijke bermen en/of weidevogelbescherming.

Beleefbaarheid kan beter
Helaas is de beleefbaarheid van de natuur en ruimte in onze gemeente nog niet wat het 
zou kunnen zijn. Dat de meest kwetsbare natuurgebieden in onze gemeente gesloten 
blijven voor bezoekers staat niet ter discussie. Wij zijn blij met de boswachters van 
Natuurmonumenten die de moderne media gebruiken om toch heel veel mensen te 
laten meegenieten van wonderschone plekken. Andere natuur leent zich wel voor 
toegankelijkheid. Het succes van het Meijepark en -strand in Nieuwkoop en de drukte 
met fietsers en wandelaars bewijst dat veel mensen graag op een gezonde, actieve
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manier willen genieten van de ruimte, het groen en het water.
D66 is voorstander van het verder investeren in de beleefbaarheid van deze prachtige 
omgeving. Voor onze eigen inwoners en voor de rustige recreant. In ons toekomstbeeld 
passen investeringen in recreatieve voorzieningen rondom de Langeraarse plassen, 
evenals een uitbreiding van het aantal gebieden met nieuwe natuur. Wij zijn voorstander 
van het ontwerpen van een doordachte fiets- en wandelinfrastructuur, waaraan via een 
langjarig programma gestaag gewerkt kan worden. Daarbij is regionale samenwerking 
en het vinden van externe co-financiering nodig.

Ook het groen om de hoek doet ertoe
Het openbaar groen in onze woonwijken versterkt de totaalkwaliteit van onze groene 
omgeving en wordt daarom goed onderhouden. Met de keuzes voor beplanting en 
onderhoud bevorderen we de biodiversiteit. Het openbaar groen is aantrekkelijk om te 
zien en biedt woon- en leefruimte aan insecten, vogels en andere kleine dieren.

Het nieuwe boeren
In onze visie past ook aandacht voor de agrarische sector. Deze sector zal zichzelf om 
meerdere redenen, waaronder klimaat, milieu en dierenwelzijn, moeten heruitvinden 
en een nieuw en duurzaam toekomstperspectief moeten ontwikkelen. De tijd van de 
eenzijdige druk naar steeds grootschaliger en goedkoper produceren loopt op zijn eind. 
De consument heeft steeds meer aandacht voor de herkomst en duurzaamheid van 
het voedsel dat hij eet, en daarmee komt er ruimte voor een nieuw toekomstperspectief 
in de sector. Het zou mooi zijn als in de aanpassing van de bedrijfsvoering ook meer 
ruimte komt voor gastvrijheid en wandelroutes door het boerenland.

Energie en landschap
Vanwege de enorme risico’s van klimaatverandering en om geopolitieke redenen moet 
er een einde komen aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Welke energiebronnen 
over enkele decennia beschikbaar zijn valt nu niet met zekerheid te zeggen. Voor 
de korte termijn zijn wind, zon, biomassa en warmte uit bodem, lucht en water voor 
onze regio realistische opties. Deze energiebronnen vragen ruimte en zijn zichtbaar 
in het landschap. Met name de plaatsing van windmolens zorgt voor een dilemma. 
Windmolens leveren met de huidige stand van de techniek de meest rendabele 
energiebron, maar zijn ook het meest zichtbaar in het landschap. Dat roept gemengde 
gevoelens op.  Er is een groep mensen die voorstander is van het gebruik
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van windenergie en geen moeite heeft met de zichtbaarheid van de molens, of deze zelfs 
passend vindt in ons land dat voor een groot deel tot stand is gekomen door gebruik 
van wind. Anderen ervaren de zichtbaarheid van de molens als een aantasting van het 
gebied en/of het welzijn van de inwoners. D66 Nieuwkoop is van mening dat de inzet 
van wind, naast gebruik van de andere genoemde bronnen, in de komende 20-30 jaar 
onvermijdelijk is. Hopelijk zijn er daarna aanvullende en/of efficiëntere energiebronnen 
beschikbaar.Als het gaat om het realiseren van energiebronnen in onze gemeente, dan 
zal er een zorgvuldige afweging plaats moeten vinden van de lokaal best passende 
opties. Bij de uitwerking van keuzes voor een mix aan energiebronnen zal ook veel 
aandacht besteed moeten worden aan een gezonde balans tussen winst en verlies. 
Daarbij past bijvoorbeeld het ontwikkelen van een eigen energiecoöperatie waarin 
inwoners meeprofiteren van de opbrengsten van wind of zon, of het compenseren 
van het verlies van landschappelijke kwaliteit in één gebied door het extra investeren 
in de kwaliteit van een ander (nabijgelegen) gebied. D66 wil in 2018-2022 een 
energietransitieplan opleveren en aan de slag met de realisatie daarvan. Volgens 
landelijke akkoorden moeten we in 2050 de energietransitie afgerond hebben. Dat lijkt 
ver weg. Anderen waarschuwen dat 2030 het jaar waarin we CO2-neutraal zouden 
moeten zijn als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Er is in ieder geval geen tijd 
meer te verliezen. Handen uit de mouwen.
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Democratie en dienstverlening
D66

wil inwoners op moderne wijze betrekken bij het lokale bestuur
door de werkwijzen van de gemeenteraad aan te passen.

maar zal ook de belangen van inwoners die minder actief deelnemen
aan de mogelijkheden voor inspraak en participatie altijd meewegen in de 
besluitvorming.

wil dat ook de dagelijkse dienstverlening van de gemeente
gemoderniseerd wordt, waarbij snelle en adequate reacties gegeven 
worden op (aan)vragen van onze inwoners en procedures klantvriendelijker 
en eigentijdser worden ingericht.

wil beter gebruikmaken van social media
om vorm te geven aan zowel de formele democratie als aan de 'democratie 
van alledag'.

vraagt aandacht voor wederzijds respect
tussen politici, bestuurders, inwoners en media. Ons uitgangspunt moet 
zijn dat we elkaar vertrouwen, niet wantrouwen.



Democratie en dienstverlening
Er zijn in Nederland veel mensen die zich zorgen maken over het politieke klimaat 
en de democratie. Sommige mensen voelen zich niet gehoord en schreeuwen 
steeds harder, anderen maken zich zorgen over de manier waarop we elkaar 
zijn gaan bejegenen in het debat, dat steeds meer buiten de klassieke arena’s 
gevoerd wordt op social media. Nederland zoekt naar manieren om de democratie 
te vernieuwen. Vooral in de lokale politiek zijn participatie en nieuwe democratie 
veelgehoorde begrippen.

Nieuwe democratie
D66 is van oudsher een partij die democratische vernieuwing voorstaat. D66 
Nieuwkoop is van mening dat de democratie die de burger wenst maar ten dele te 
maken heeft met de behoefte van burgers om zich te kunnen mengen in de lokale 
politieke besluitvorming. Het aantal burgers dat contact zoekt met politieke partijen, 
met burgemeester en wethouders, deelneemt aan discussiebijeenkomsten of 
inspreekt in raadsvergaderingen is beperkt. En we zien vaak dezelfde gezichten. Het 
is de vraag of we met meer inloopavonden en inspraakmogelijkheden in de bestaande 
procedures meer burgers zullen verleiden om zich te laten horen.

Nieuwe werkwijzen voor de gemeenteraad
D66 wil verder met het experimenteren met nieuwe werkwijzen voor de raads-
vergaderingen. De besluitvorming over de toekomst van De Vlinder, en vooral de 
meningsvormende raad waarbij groepen belanghebbenden voorbereid en actief 
konden deelnemen aan de vergadering was een geslaagde aanpak. Met deze werkwijze 
werd in onze ogen een uitstekende verbinding gelegd tussen de rol van gekozen 
volksvertegenwoordigers om het algemeen belang te wegen en de mogelijkheden 
voor inwoners om rond een specifiek vraagstuk in een dorp actief te zijn en hun 
inzichten en belangen rechtstreeks in te brengen bij de gemeenteraad. Dit smaakt 
naar meer.
In de visie van D66 moet de gemeente Nieuwkoop doorgaan met het experimenteren met 
nieuwe wijzen van besluitvorming. Wat ons betreft zijn de formele raadsvergaderingen 
in de toekomst zo kort mogelijk en gebruikt de raad zijn tijd vooral om de wijken, 
buurthuizen, kantines en ondernemingen te bezoeken om te horen en bespreken 
wat er speelt. Ook moet de raad actief op zoek (blijven) naar het belang van de 
minderheid en/of de stille inwoners. Niet elke inwoner of inwonersgroep manifesteert 
zich even sterk in het politieke speelveld. Een beoordeling of een inwonersgroep heeft 
ingesproken in de raadsvergadering mag nooit het beoordelingskader zijn voor het 
belang dat een inwonersgroep heeft of voelt. Ware democratie houdt rekening met 
alle belangen, niet alleen met de belangen die het sterkst worden verwoord door de 
belanghebbenden.
Gemeenteraadsleden krijgen in ons toekomstperspectief steeds minder de rol van 
inhoudsdeskundige en meer de rol om de kwaliteit van besluitvorming te bewaken: is

35



het vraagstuk helder gedefinieerd, zijn alle opties geanalyseerd, zijn alle partijen 
voldoende gehoord, zijn argumenten en belangen zorgvuldig afgewogen? Dan neemt 
de gemeenteraad een formeel besluit.

Gebruik van social media
Het is de moeite waard om te onderzoeken of de inzet van sociale media werkt om 
bredere en directere betrokkenheid van inwoners bij het lokaal bestuur te realiseren. 
Veel inwoners hebben of gunnen zich niet de tijd om naar het gemeentehuis te komen 
om mee te praten. Wij zien social media als kans voor om makkelijker een vraag te 
stellen of input te geven. Inwoners stellen al vragen aan de gemeentelijke organisatie 
via Facebook en whatsapp en vrijwel alle raadsleden maken gebruik van Twitter. dus 
de basis is er. D66 ziet vooral kansen voor apps die zich lenen voor het geven van 
meningen en argumenten. Een stem-app lijkt misschien eenvoudig, maar er is weinig 
besluitvorming die zich leent voor een voor/tegen stem zonder nadere onderbouwing.

Dienstverlening als democratie van alledag
D66 denkt dat het gevoel van tevredenheid van onze inwoners over zeggenschap 
en gehoord worden niet hoofdzakelijk bepaald wordt door de mogelijkheden voor 
betrokkenheid bij besluitvorming van de gemeenteraad, maar veel meer door wat 
wij noemen de ‘democratie van alledag’. Het gevoel van de burger dat de gemeente 
luistert en passende antwoorden geeft. De wijze waarop mensen telefonisch te woord 
worden gestaan, het nakomen van (terugbel)afspraken, de tijd die verstrijkt tussen 
het stellen van een vraag en het krijgen van een antwoord, het ontvangen van een 
antwoord dat echt past bij de vraag die is gesteld en niet primair bij de geldende 
procedures, dat zijn allemaal elementen die bepalen of de burger zich serieus genomen 
voelt. Denk ook aan de manier waarop de gemeenten omgaat met de belangen en 
zorgen van burgers, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een omgevingsvergunning of 
een Wmo-voorziening. Inwoners willen weten waar ze aan toe zijn. Bij voorkeur krijgt 
iemand per omgaande een passend antwoord, wanneer er uitzoekwerk te doen is of 
een procedure gevolgd moet worden dan wordt dat duidelijk toegelicht en worden 
vervolgtermijnen afgesproken en nagekomen.
Een speciaal aandachtspunt is het afstemmen van communicatie vanuit de organisatie 
en de griffie aan bewoners. Voor interne mensen zijn de organisatie en de raad twee 
verschillende organen. Voor inwoners is niet altijd duidelijk waarom hij of zij twee 
uitnodigingen of brieven krijgt. Voor hen is de gemeente één geheel. D66 wil in de 
komende bestuursperiode de klantgerichtheid van de dienstverlening aan de burger 
een kwaliteitsimpuls geven. D66 wil daarbij meer belang geven aan de begrijpelijkheid 
van communicatie voor de inwoner dan aan formaliteiten vanuit verschillende 
bevoegdheden.
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Transparantie en burgerschap
Lokale bestuurders hebben een verantwoordelijkheid om transparant te zijn in 
hun werkwijzen en besluitvorming. Zij maken informatie toegankelijk en leggen 
verantwoording af aan wie daarom vraagt. Dat hoort bij een publieke rol en taak. Wat 
niet bij een publieke rol of taak zou moeten horen is het ontmoeten van wantrouwen 
als basishouding. De verhouding tussen bestuur en burgers vraagt om wederzijds 
respect. Een basishouding van wantrouwen jegens politiek en bestuur, soms ook 
van de zijde van de media, holt de democratie als bestuursvorm uit. Als het aanzien 
van de lokale overheid daalt staan er steeds minder capabele mensen op om een rol 
te spelen in het lokale bestuur. En capabele en betrokken mensen zijn nodig om de 
beste toekomst voor onze dorpen te realiseren. Vrijheid van meningsuiting is een groot 
goed, maar laten wij inzetten op volwassen burgerschap en op politieke discussies 
waarbij het verzamelen van informatie voor er geoordeeld wordt de standaard is. 
Wantrouwen kost energie die we beter kunnen besteden aan andere zaken. Vrijwel 
alle mensen willen het beste voor elkaar en voor de samenleving als geheel, laten 
we vanuit die realiteit gezamenlijk onze energie inzetten voor samenwerking aan het 
vormen van juiste beelden, mooie plannen en rechtvaardige democratische besluiten.

Regionale samenwerking
Nieuwkoop is een sterke en financieel gezonde gemeente met een mooie schaal om 
benaderbaar en herkenbaar te blijven voor inwoners. Sommige taken zijn echter te 
complex, te duur of komen te weinig voor om alleen te organiseren. Voor dergelijke 
taken werkt de gemeente samen in gemeenschappelijke regelingen of andere regionale 
samenwerkingsverbanden. Voor de gemeenteraad is het soms ingewikkeld om goed 
zicht te houden op de ontwikkelingen in deze samenwerkingsverbanden.
D66 houdt de logica van de samenwerkingsstructuren in de gaten. Het samenwerken 
voor meerdere onderwerpen in dezelfde regio is vaak een voordelig, maar mag niet 
leiden tot blikvernauwing. De gemeente Nieuwkoop ligt aan de buitengrens van de 
provincie en ook altijd aan de buitengrens van samenwerkingsverbanden. Wij moeten 
aandacht houden voor de werkelijke leefwereld van onze inwoners die niet altijd 
aansluit bij de oriëntatie van de samenwerkingsverbanden.

Goed wonen - Gelukkig leven - Groene omgeving
D66 krijgt het voor elkaar
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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.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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Tekst & redactie
D66 Nieuwkoop

Contact met de afdeling?
bestuur@d66nieuwkoop.nl

Contact met de fractie?
fractie@d66nieuwkoop.nl

Volg ons online 
Nieuwkoop.D66.nl (website)
@D66 Nieuwkoop (Facebook)
@d66nieuwkoop (Twitter)


