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Voorwoord 

Beste inwoner van Aa en Hunze, beste lezer, 

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van D66 voor de gemeente Aa en Hunze. De inkt van het regeerakkoord is nog niet 
droog maar dit heeft al effect op onze directe leefomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om te laten zien hoe wij 
lokaal, in onze eigen gemeente een krachtige invulling kunnen geven aan de opgaven die landelijk op de agenda staan. 

Ook in Aa en Hunze zien we namelijk de prijzen van woningen oplopen en de krapte op de woningmarkt toenemen. Als 
landelijke gemeente willen we deelnemen aan de energietransitie zonder ons eigen karakteristieke landschap te verliezen. 
We willen voldoende beschikbaarheid van werk, zorg en onderwijs. Hierbij willen we de creatieve kracht van mensen 
activeren en ze inzetten om ongelijkheid en verschillen te overbruggen. 

Deze grote uitdagingen vragen om een gemeente met kennis en slagkracht en dus willen we de gemeentelijke organisatie 
versterken en slim samenwerken met andere noordelijke gemeenten. Zo vormen we een sterke stem in Den Haag.  

We zijn er van overtuigd dat we dat kunnen in onze gemeente met iedereen die hier graag woont, werkt en leeft. In die zin is 
dit programma dan ook geen statisch verhaal, maar vooral een uitnodiging aan alle inwoners om mee te denken én te 
werken aan een duurzaam leefbaar Aa en Hunze.  

Want we hebben een verantwoordelijkheid om optimistisch te zijn!  

Doe je mee? 

Lijst D66 Aa en Hunze: 

Arie Fonk, Bert Jager,  Jan Willem Brinkhorst, Bob Geudeker, Marita de Groot, Bert Jansen, Mark Schenkel, Marieke de Vries, 
Anton Bardie, Wim Bijsterbosch en Simon Wisselink. 
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Inleiding 

We schrijven dit programma in een nieuwe lockdown als gevolg van de aanhoudende coronapandemie. De directe gevolgen 
daarvan raken ons allemaal: mensen worden ziek, veel van ons verliezen inkomen, vertrouwen en contacten en ons mentale 
welzijn staat onder druk.  

Maar voor wie het nu al kan en wil zien, is dit ook een tijd waarin we veel kunnen leren en een nieuwe balans kunnen zoeken. 
Leren over wat er anders kan straks en wat daarvoor nodig is. Voldoende toegankelijke zorg, kwalitatief onderwijs, 
betekenisvol werk, betaalbaar wonen, maar ook omgaan met verschillen, ongelijkheid en klimaatverandering vragen om 
nieuwe inzichten en oplossingen.  

‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’ noemt dwarsdenker Jan Rotmans dat. 
De tijden veranderen, dus als we slim zijn veranderen we mee.  

D66 ziet kansen om te groeien naar een nieuwe balans. Daarom willen wij in de gemeente Aa en Hunze de komende jaren 
werken aan:  

- Een toekomstbestendige gemeente met betaalbare woningen, leefbare dorpen en toegankelijke zorg.  
- Gelijke kansen voor iedereen op het gebied van onderwijs, wonen en werk.  
- Het tegengaan van klimaatverandering en het stimuleren van de energietransitie met oog voor behoud van ons 

historische landschap en versterking van natuur en biodiversiteit. 

Hoe we dit willen bereiken kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma.  

We hebben gekozen voor een kort programma, met als inspiratiebron de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. We geven onze visie op belangrijke thema’s die op dit moment spelen. Er zullen de komende jaren vast 
ook andere uitdagingen op ons pad komen. Weet dat D66 deze uitdagingen niet uit de weg gaat. 

Ons programma is ook een uitnodiging om met ons in gesprek te gaan over oplossingen voor de problemen van vandaag en 
de uitdagingen voor morgen. D66 is er van overtuigd dat iedereen iets kan bijdragen, hier en nu. Samen maken we het 
verschil, stem D66! 
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Betaalbaar en duurzaam wonen 

De uitdaging op het gebied van wonen is groot. D66 zet zich in voor de beschikbaarheid van passende en betaalbare 
woningen voor jong en oud. Wanneer er gebouwd wordt, moet dit passen binnen het karakter van het dorp. 

De speerpunten van D66 zijn: 
- We stimuleren innovatief bouwen van duurzame en betaalbare huur- en koopwoningen. 
- We stimuleren woningeigenaren bij het verduurzamen van de eigen woning.  
- Het bouwen in meerdere woonlagen behoort tot de mogelijkheden. 
  
Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- We 250 huizen gaan bouwen in de komende vier jaar. 
- De gemeente zijn voorkeursrecht vaker gebruikt om zo huizenbouw voor starters en senioren te stimuleren. 
- We kleinschalige bouw van tiny houses, mogelijk maken. 
- We grote bouwvolumes alleen toestaan in de grotere kernen. 
- We gezamenlijke initiatieven voor het bouwen van woningen in kleine kernen toe juichen. Een knarrenhof of een 

boerenwoonerf zijn voor ons inspirerende voorbeelden. 
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Leefbare dorpen 

Wonen in een dorp is aantrekkelijk als er sterke kernen met voldoende voorzieningen op bereikbare afstand zijn. 
Dorpsinitiatieven en het verenigingsleven vergroten de leefbaarheid in de dorpen. Bij nieuwbouw moeten dorpen hun 
groene karakter behouden. 

De speerpunten van D66 zijn: 
- We ondersteunen duurzame en creatieve initiatieven die de bereikbaarheid en leefbaarheid van dorpen vergroten.  
- We ondersteunen voorzieningen die mede door de dorpsbewoners in stand worden gehouden. 
- We zorgen voor een goede mix in woningen passend bij levensfasen om daarmee de doorstroming te bevorderen. 

Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- D66 verloren groen binnen onze eigen gemeente gecompenseerd wil zien, daartoe schrijft de gemeente een 

bomengroeiplan. 
- We een pilot met dorpsbudgetten starten. 
- We meer in jongerenwerk en buurtwerk investeren. 
- We onze dorpen inrichten met het oog op fietsveiligheid, rekening houdend met nieuwe vervoersmiddelen als de e-bike. 
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Werk, ondernemerschap en toerisme 

Gezonde bedrijven zijn goed voor de hele gemeente. Het midden- en kleinbedrijf is van groot belang en een goed en 
gevarieerd winkelbestand maakt de gemeente aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Na twee jaar pandemie is een 
aantal sectoren hard getroffen, zoals de culturele sector. Bedrijven die vernieuwen en duurzaam werken zorgen dat ze 
zelf gezond blijven en ook in de toekomst werkgelegenheid bieden. 

De speerpunten van D66 zijn: 
- We stimuleren sociaal ondernemerschap.  
- D66 vraagt van de gemeente om mee te denken met de plannen van ondernemers. 
- We willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft als het gaat over de inrichting van werk en het beperken van 

flexwerk. 
- D66 wil dat de gemeente bij inkoop voorkeur geeft aan bedrijven die sterk zijn in hergebruik, recycling en gebruik van 

plaatselijk beschikbare materialen. 
- D66 ondersteunt de ontwikkelingen in (eco)toerisme en recreatie, dit in harmonie met de natuur en landschap. 

Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- We ontmoetingen faciliteren tussen regulier MKB en impactondernemingen. We zoeken hierbij samenwerking met Impact 

Noord en Ik Ben Drents Ondernemer.  
- We een innovatiewerkplaats willen oprichten met een talentencoach, waar jongeren de kans krijgen om samen te werken 

aan oplossingen voor de problemen van de toekomst. 
- We toeristenbelasting voor kinderen tot 12 jaar af willen schaffen. 
- We de culturele sector gaan ondersteunen voor projecten vanuit de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of het 

herintroduceren van ‘Het jaar van ….”. 
- We plannen zoals het opzetten van een ‘hunebedtrail’ en de ontsluiting van de zoutkoepel van Schoonloo ten behoeve van 

toerisme faciliteren. 
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Duurzaam karakteristiek Drenthe 

De inrichting van ons landschap vraagt weloverwogen keuzes. D66 wil het typisch Drentse landschap bewaren voor de 
komende generaties en de benodigde ruimte voor de energietransitie landschappelijk inpassen. Bij deze 
transitieprojecten nemen we de kansen voor verbetering van biodiversiteit mee. 

De speerpunten van D66 zijn: 
- We zetten vol in op duurzame energie en zorgen dat het passend is in het landschap. 
- We stimuleren kringlooplandbouw en diervriendelijke veeteelt. Daarnaast stimuleert D66 alternatieven voor 

bestrijdingsmiddelen. 
- D66 streeft naar ‘nul op de meter’ voor huishoudens. 

Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- We geen ruimte zien voor grote projecten in Natura 2000-gebieden en nationale parken. 
- D66 teelt die niet gericht is op duurzame voedselproductie en/of veel bestrijdingsmiddelen nodig heeft wil ontmoedigen. 
- We bloemstroken op onbenutte gemeentegrond aanleggen en bewust (niet) maaien.  
- We zones langs de beken willen verbreden naar 10 meter met bijvoorbeeld bloemstroken die het insectenleven 

versterken. 
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Toekomstbestendige leefomgeving 

Klimaatverandering is wereldwijd een groot thema. Dit merken we in onze eigen omgeving door zware buien of extreme 
droogte en hitte. Om deze en andere bedreigingen van onze directe leefomgeving een halt toe te roepen moeten 
maatregelen worden genomen. Dit kán niet wachten.  

De speerpunten van D66 zijn: 
- We willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft in het beheer van het eigen vastgoed en duurzame mobiliteit. 
- D66 wil dat de gemeente voorlichtingscampagnes geeft over de klimaatuitdagingen met een realistisch verhaal over wat 

inwoners en ondernemers zelf kunnen doen. 
  
Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- We bij nieuwbouw direct ruimte creëren voor wateropvang in het groen. 
- Industriële activiteiten als vergistingsinstallaties die niet vallen onder de bedrijfseigen agrarische activiteit alleen passen 

op een industrieterrein. 
- D66 wil dat het gehele wagenpark van de gemeente overgaat op waterstof of elektriciteit.  
- We boeren die hun bedrijf sterk willen verduurzamen of willen stoppen, de helpende hand bieden de helpende hand 

bieden. 
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Samen(leving) in beweging 

Bewegen verbindt en stimuleert de lichamelijke en geestelijke gezondheid. D66 wil veranderen dat waar je wieg staat, 
bepalend is voor je toekomst. Inwoners met een actieve leefstijl zijn veelal ook verbonden met hun omgeving.  

De speerpunten van D66 zijn: 
- We willen de toegang tot sport vergroten voor wie dat niet vanzelfsprekend is. 
- We ondersteunen vrijwilligers die zich inzetten voor verenigingen. 
- Aansluitend aan de schooltijd moet er een passend sportaanbod komen waar alle kinderen gebruik van kunnen maken. 
- Ouders worden actief betrokken bij activiteiten voor de jeugd. 

Dit betekent voor Aa en Hunze dat: 
- Inwoners van de gemeente tegen een gereduceerd tarief mee kunnen doen aan activiteiten, bijvoorbeeld de 

‘hunebedtrail’. 
- We ons laten inspireren door het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber: een mens is niet zijn 

ziekte of beperking maar alles dat hij wel kan en wil.  
- We zorgvuldig afwegen of en hoe de beschikbare (sport)accommodaties wel betaalbaar blijven. 
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Preventieve en toegankelijke zorg  

De gezondheidszorg staat onder grote druk. Gemeenten krijgen onvoldoende geld van het rijk om hun zorg- en 
welzijnstaken naar behoren te doen. De wachtlijsten binnen de jeugdzorg en de toenemende kosten voor de WMO zijn 
hiervan duidelijke voorbeelden. Van inwoners wordt vaker gevraagd zelf passende zorg te regelen. Helaas is dat niet 
voor iedereen mogelijk door bijvoorbeeld eenzaamheid, laaggeletterdheid of bureaucratie.  

De speerpunten van D66 zijn: 
- We willen voorkomen dat inwoners van het kastje naar de muur worden gestuurd.  
- D66 zet in op preventie door meer te investeren in jongerenwerk en buurtwerk. 
- We zetten goed opgeleide en betaalde ervaringsdeskundigen in om bewoners te ondersteunen. 
- De huisarts wordt vanuit de gemeente ondersteund voor de preventieve zorg. 
- Geld voor de zorg, ís voor de zorg. 
- D66 maakt zich bij de landelijke politiek hard voor voldoende geld voor de gemeentelijke (zorg)taken.  

Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- We vinden dat preventie en welzijn een plaats moeten krijgen in de dorpsvisies. 
- We willen dat de gemeente rekening houdt met de inwoners die digitaal minder vaardig zijn. 
- De gemeente gaat werken met ‘Kansrijke Start’ om kinderen in een kwetsbare situatie te helpen. 
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Multifunctionele (onderwijs) gebouwen  

De gemeente heeft een beperkte rol als het gaat om onderwijs en is slechts verantwoordelijk voor de 
onderwijshuisvesting. Scholen zijn het sociaal middelpunt van onze dorpen. We zien voorzieningen ontstaan die een 
school, bibliotheek, dorpshuis en zorg combineren. Hier zou ook ruimte kunnen ontstaan voor kunst en cultuur.  

De speerpunten van D66 zijn: 
- We zetten ons in voor goede en toekomstgerichte multifunctionele accommodaties (MFA’s). 
- D66 zet zich in voor behoud en uitbreiding van taken van bibliotheken en voorzieningen op het gebied van kunst en 

cultuur. 
- We stimuleren projecten voor jongeren met bijvoorbeeld de creatieve maakplekken.  

Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- We bij nieuwe huisvesting waar dat kan kiezen voor een multifunctionele invulling. 
- De  gemeente zorgt dat de scholen goed geventileerd en gekoeld kunnen worden. 
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Burger en Bestuur 

De politiek is voor veel mensen onbegrijpelijk of ver weg. D66 wil de kloof tussen burger en bestuur overbruggen door 
inwoners en ondernemers actief te betrekken bij de idee- en besluitvorming. De gemeenteraad als 
volksvertegenwoordiger zit teveel op de stoel van bestuurder. 
Inwoners moeten lang wachten op vergunningen, reactie op WOB-verzoeken en ondersteuning doordat de gemeente 
moeite heeft om voldoende goede ambtenaren aan te trekken. 

De speerpunten van D66 zijn: 
- D66 wil participatie bevorderen door naast de bestaande middelen e-democratie in te zetten. 
- D66 wil dat de gemeente open en transparant is naar inwoners en bedrijven. 
- De gemeente moet financieel gezond blijven. De lasten van inwoners worden slechts bij hoge uitzondering verhoogd.  
- We werken samen met andere gemeenten in de regio om sterk te staan in overstijgende vraagstukken zoals bereikbare 

ziekenhuiszorg en werkgelegenheid. 
- Veiligheidskwesties worden met de gemeenteraad besproken. 

Dit betekent voor Aa en Hunze dat:  
- De gemeente klantgericht werkt en voor klantvriendelijkheid minimaal een acht krijgt van zijn inwoners. 
- De gemeente het burgerpanel nieuw leven inblaast. 
- De gemeente start met een pilot e-democratie. 
- De gemeente een jongerenraad opricht en deze vroegtijdig meeneemt bij beleidsontwikkeling. Daarnaast krijgen deze 

jongeren een eigen duurzaamheidsbudget. 
- De burgemeester een jeugdburgemeester benoemt. 
- D66 vindt dat bij samenwerkingsverbanden de eigen gemeentelijke inbreng helder moet blijven.  
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Ten slotte 

Dit is het verkiezingsprogramma van D66 voor de gemeente Aa en Hunze. We danken je voor je tijd en aandacht. We 
hopen dat je je aangesproken en uitgenodigd voelt om met ons mee te denken en te doen. Begin daarmee door jouw 
stem uit te brengen. 

Er is ruimte voor iedereen in dit programma, ook voor jou! 
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