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Samen naar de toekomst 
Onze speerpunten voor de raadsperiode 2022 tot en met 2026 

 

. 

  

Goed wonen 
We verfraaien het centrum van Best en creëren kansen op de woningmarkt 

voor jong en oud. We vinden het belangrijk dat iedereen goed kan wonen in 

Best en doen wat daarvoor nodig is. We zetten in op betaalbaarheid, kwaliteit 

(duurzaamheid) en kwantiteit. Van de één miljoen woningen die landelijk 

beloofd zijn, gaan we er in Best ruim 3500 bouwen voor starters, gezinnen én 

senioren. 

Beter klimaat 
We staan voor een gezonde leefomgeving en maken  forse stappen vooruit in 

de energietransitie en de stikstofreductie. We staan voor een toekomst met 

perspectief en ondersteunen de acties en ambities -op lokaal, nationaal en 

zelfs mondiaal niveau- op het gebied van duurzaamheid.  We maken ons hard 

voor het eerlijk verdelen van de lusten én lasten. 

Voor D66 is groen en duurzaam de norm. Groen zorgt niet alleen voor een 

prettige omgeving, we bieden daarmee ook veel meer ruimte aan de planten 

en dieren, dus aan de biodiversiteit. Bomen zorgen voor verkoeling, schonere 

lucht en een groener straatbeeld. 

Best Samen 
D66 wil dat iedereen meedoet. Participatie is de sleutel tot succes bij alle 

opgaven die in dit document naar voren komen. Of het nu gaat om de 

energietransitie, het klimaat, het bouwen van huizen en woonwijken, de 

centrumontwikkeling of het aanbod van cultuur, muziek en sport: om stappen 

te maken is leiderschap via inwonersparticipatie noodzakelijk. 

In Best doen we het samen. Samen met de inwoners, met andere overheden, 

bedrijven en met partners. 

We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.   
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Beste kiezer, 
 

Voor u ligt het Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van D66 Best. Namens onze leden wil ik collega's, partijgenoten, 

inwoners, buurtgenoten, winkeliers, stedenbouwers, zorgmedewerkers, kappers en alle anderen bedanken voor de vele 

gesprekken die we samen over Best hadden. Deze gesprekken zijn een bron van inspiratie voor dit D66-

verkiezingsprogramma ‘Samen naar de toekomst’. 

 

D66 treedt met vertrouwen de grote uitdagingen voor Best tegemoet. Zoals de woningnood, de mobiliteits-opgaven en de 

energietransitie. D66’ers grijpen die opgaven met beide handen aan. Zij staan midden tussen de mensen. Niet om iemand 

naar de mond te praten, maar om te luisteren. Om samen met de inwoners te werken aan een nog mooier, duurzamer en 

beter Best. De beste initiatieven ontstaan in de samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat we inwoners de ruimte moeten 

geven. Mensen willen zeggenschap en regie over hun eigen leefomgeving. Dat vraagt om oprechte bewonersparticipatie. 

En dat is waarom D66 Best meer dan ooit nodig is in de lokale politiek. 

 

We komen de effecten van de coronacrisis weer te boven, ook in Best, daarvan ben ik overtuigd. Wat D66 betreft bouwen 

we samen verder aan de beste voorschoolse voorzieningen en aan het beste onderwijs in Best. We blijven investeren in een 

groen straatbeeld. We zorgen voor een uitstekende leefomgeving. Daar hoort groen en veel bomen bij. We stimuleren het 

fietsen door aanleg en onderhoud van uitstekende fietsverbindingen. We investeren in de verduurzaming van Best. 

Daarnaast beschermen we de natuur, de cultuur, de parels in ons buitengebied en het dorpse karakter van Best. 

Het speerpunt in dit verkiezingsprogramma is ‘bouwen voor jong en oud’. Best is een gemeente met veel (grote) 

gezinswoningen. D66 Best gaat voor meer jongerenhuisvesting en seniorenappartementen. Zo ontstaan er kansen op de 

woningmarkt voor alle leeftijden. Hier in Best gaan we ervoor zorgen dat we ruimschoots ons aandeel nemen in de landelijk 

te bouwen één miljoen woningen, door er in Best de komende tien jaar minimaal 3.500 te gaan bouwen. 

 

Een aantal jaren geleden hebben we de Hoofdstraat autoluw gemaakt. Een deel van het centrum is sindsdien veel meer tot 

leven gekomen. Op die koers willen we verder varen. Met terrasjes, winkels, een bibliotheek en appartementen. Samen met 

inwoners gaat D66 de komende jaren het centrum van Best nog beter vormgeven. En wat ons betreft hebben we het dan 

over het héle gebied dat loopt van Den Ekker tot en met het station. 

 

Waar je ook door Best fietst, overal om je heen zie je ontwikkelingen: diverse woningbouwprojecten, de aanleg van nieuwe 

wegen, fietspaden en woningen, ontwikkelingen op onze bedrijventerreinen, bij C-Park Bata en in het buitengebied. De 

ondernemingsgeest van Best en het samenwerken is groots. Daar is D66 trots op, daar ben ik trots op! Zo werken we 

samen aan de toekomst. 

 

 

Marius Ekamp 

Lijsttrekker D66 Best 

 

 

 

 

  

Top 5 kandidaten D66 van links naar rechts: Marius Ekamp (1), 

Pieter Meeuwis (5), Marlie Bongaerts (3), Meine Stoker (4) en  

Sjoerd Vrijburg (2) 
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Goed wonen 
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Goed wonen 
 

Van de één miljoen woningen die landelijk zijn beloofd gaan we er in Best de komende tien jaar ruim 3500 bouwen voor 

starters, middeninkomens én senioren. Niet alleen aan de randen van ons dorp is nog ruimte voor nieuwe woningen. 

Ook in bestaande wijken van Best liggen uitstekende bouwlocaties. D66 wil dat bouwplannen worden vlotgetrokken en 

kiest zo veel mogelijk voor de bouw van kleinere woningen. 

 

Aanvalsplan duurzaam wonen 

De woningmarkt zit muurvast en is oververhit. Een geschikte woning vinden is voor velen bijna onmogelijk geworden. De 

vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. De woningmarkt is absoluut niet duurzaam. Bouwen is weliswaar een 

nationale opgave, maar zeker geen opgave die enkel een landelijke aanpak vraagt. Een samenspel tussen landelijke en 

lokale maatregelen. Zeker lokaal kan en moet het verschil worden gemaakt. Het schreeuwend tekort aan betaalbare 

woningen vraagt om concrete actie. Het gebrek aan mogelijkheden voor doorstroming vraagt om ideeën met durf. Er moet 

gebouwd worden! De urgentie van het woningtekort is hoog. Als D66 Best richten we ons op vijf kernonderwerpen: de 

omgevingsvisie en het buitengebied, vrijheid op de woningmarkt, kansen creëren, dorpsuitbreiding met een nieuw 

centrumplan en mobiliteit. 

 

Omgevingsvisie en buitengebied 

D66 staat achter de kernopgaven van de Omgevingsvisie "Best 2040: dorp van formaat”. Namelijk Ruimte voor comfortabel 

wonen, versterken van de groene leefomgeving en accommoderen van een vitale en schone economie. Toch wil D66 veel 

steviger inzetten op woningbouw, verduurzamen, langzaam verkeer, schonere leefomgeving en de transitie van het 

buitengebied. Ons programma staat vol met ideeën om dit voor elkaar te krijgen.  

 

In het bestemmingsplan Buitengebied Best wordt actief ingezet op het versterken van kringlooplandbouw, landschappelijke 

kwaliteit, passende herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), stikstofreductie, het reduceren van 

gezondheidseffecten van veehouderijen en duurzame energie(bronnen) in het buitengebied. D66 heeft ook al in het 

verleden paal en perk gesteld aan bedrijven die niet passen in het buitengebied (industriële productie, goederenopslag, 

grotere detailhandel) om het buitengebied te beschermen, en zal dat ook de komende periode blijven doen. 

 

Vrijheid op de woningmarkt 

Vrijheid op de woningmarkt begint met een woning kunnen krijgen. De kansen op de woningmarkt zijn niet gelijk. Dat heeft 

onder andere te maken met het aanbod van woningen. In Best staan veel rijtjeswoningen, tweekappers en vrijstaande 

woningen. Als alleenstaande of als starter kom je er daar daarom bijna niet tussen. Dat is ongewenst, want veel 

jongvolwassenen worden zo gedwongen in andere gemeenten te gaan wonen.  

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ Er moet gevarieerder worden gebouwd. Er moeten veel meer kleinere woningen gebouwd worden:  meer studio’s en 

appartementen, ook in uitbreidingswijken waar het kan. 

■ Bestaand overtollig vastgoed moet omgebouwd worden tot woningen. Inbreidingslocaties zoals bijvoorbeeld de locatie 

van de Wig of de voormalige schoollocatie de Schakel in Naestenbest lenen zich vaak uitstekend voor 

eenpersoonshuishoudens en seniorenwoningen. 

■ Studio’s met deelauto’s in het centrum van Best kunnen bijdragen om honderden(!) mensen te voorzien van een 

passende woonoplossing op ca. 15 minuten van het centrum van Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.  
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■ Door innovatieve mobiliteitsconcepten toe te staan in nieuwbouwprojecten, zoals deelauto’s in combinatie met wonen, 

kunnen de parkeernormen worden verlaagd. Dit maakt het mogelijk meer woningen te realiseren met dezelfde ruimte. 

Een win – win situatie. 

■ Ook de sociale woningvoorraad moet worden aangevuld. Woningcoöperaties moeten meer gesteund worden door de 

gemeente.  Er zijn vaak onvoldoende geschikte locaties beschikbaar voor coöperaties om te bouwen. De gemeente 

moet hen nieuwe, geschikte locaties aanbieden. 

 

Kansen creëren  

In de nieuwbouwwijken zit de gemeente Best vast aan diverse bouwclaimovereenkomsten uit het verleden. D66 wil nieuwe 

kansen creëren, zodat er aanbod voor alle leeftijden toegevoegd wordt aan de woningvoorraad. Zoals studio’s en 

appartementen voor jongeren. Ook alternatieve woonvormen staan we toe. De vergrijzing in Best gaat in rap tempo. 

Senioren moeten de kans krijgen om door te kunnen stromen naar een seniorenwoning. De afgelopen jaren zijn er echter 

nauwelijks seniorenwoningen bijgebouwd. Door onvoldoende aanbod komen senioren ‘vast te zitten’ in grote 

gezinswoningen. Absoluut geen vrije en duurzame situatie wat D66 betreft. Door senioren te voorzien van meer aanbod 

ontstaat er doorstroom en daardoor nieuwe kansen voor tal van woningzoekenden. 

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ Doorstroming op gang brengen door de bouw van meer seniorenwoningen. Locaties hiervoor zijn onder meer de JP-

Coenstraat (de plek van de inmiddels gesloopte muziekschool) en diverse andere voormalige schoollocaties. 

■ We willen de mogelijkheden voor woningsplitsing verruimen. Dit biedt meer inwoners een dak op hetzelfde aantal 

vierkante meters. Belangrijk is wel dat effecten op gebied van parkeerdruk kritisch meegewogen worden. 

■ Flexibel wonen (of duo-wonen/woningdelen): senioren kunnen beneden wonen en jongeren zouden boven kunnen 

wonen. Ook mogelijkheden van flexwonen willen we verruimen. 

■ De afgelopen periode is de starterslening flink verruimd. Er kunnen nu meer starters gebruik van maken. D66 wil de 

starterslening behouden en staat sympathiek tegenover het verhogen van het beschikbare budget.  

■ D66 wil dat de gemeente kleine woningbouwinitiatieven van grondeigenaren beter faciliteert. Wij denken in kansen: 

stap voor stap naar meer woningaanbod.  

■ D66 ziet graag dat er meer woningen worden toegevoegd voor mensen met een middeninkomen. Hiermee kunnen we 

starters en mensen met een middeninkomen, die niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, een 

betere kans geven op de woningmarkt in Best. 

■ We zijn voor regelingen om woningen levensloopbestendig te maken. Hiermee kunnen inwoners langer zelfstandig thuis 

blijven wonen in de eigen woning in de eigen wijk.  

 

Dorpsuitbreiding 

Landelijk is de ambitie om één miljoen woningen te bouwen. In Best gaan we minstens 3500 woningen bouwen de komende 

tien jaar. Behalve deze 3500 woningen zijn er nog meer kansen.. De gemeente moet voorop lopen bij wooninitiatieven en 

uitgaan van vertrouwen. De gemeente is aanjager van deze plannen en begeleidt in de procedures. Ook moet de gemeente 

initiatieven van onderop, de zogenaamde privaat ontwikkelinitiatief (POI’s (of PPI’s) de ruimte geven. 

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ We willen de open plekken in het gebied tussen Steegse Velden, Aarlesche Erven en Heivelden gereed maken voor 

woningbouw. 

■ D66 is ervan overtuigd dat wanneer inwonersparticipatie effectief wordt vormgegeven en als initiatieven serieus 

worden genomen, dat die het resultaat en het draagvlak ten goede komen. Zo kom je tot betere plannen met meer 

draagvlak. 

■ De rekenkamer heeft in 2021 onderzoek gedaan naar het woonbeleid in Best. De rekenkamer constateerde dat 

processen als ‘traag en stroperig’ worden ervaren. Dat is zorgelijk, want als particulieren en bedrijven willen bouwen, 
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kunnen zij niet snel genoeg verder. D66 heeft eerder ingestemd met het vrijmaken van geld om dit soort processen te 

versnellen. Binnen 100 dagen zou een initiatiefnemer moeten weten waar hij of zij aan toe is. Op deze manier 

vergemakkelijken we ook processen voor tijdelijke of alternatieve woonvormen. 

■ In het centrum van Best (rond het huidige gemeentehuis en in het stationsgebied) is ruimte voor appartementen. D66 

wil een programma dat aansluit bij de historische schaal en maat van Best. D66 wil dat samen met inwoners wordt 

gewerkt om te komen tot concrete plannen voor dit gebied.  

 

Centrumplan 

Best heeft momenteel de unieke kans om het hele centrumgebied (van stationsomgeving tot Den Ekker) te vernieuwen en 

verfraaien. Het stations- en centrumgebied moeten onder één stedenbouwkundige visie integraal uitgewerkt worden, 

waarbij ruimte is voor groen, inspirerende verblijfsruimte, architectonische kwaliteit en ondergronds parkeren. Wij gaan 

samen met inwoners de plannen voor het gebied verder uitwerken. Begin 2021 heeft D66 bijgedragen aan een 

initiatiefvoorstel om te komen tot een gemeenschappelijke stedenbouwkundige visie van het Dorpsplein. De inzet van D66 

blijft - onverminderd - dat toegewerkt wordt naar één stedenbouwkundige visie van het centrum (van Den Ekker tot en met 

het station). 

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ D66 vindt dat een nieuw gemeentehuis niet - voor heel veel gemeenschapsgeld - op het Dorpsplein moet komen. Een 

gemeentehuis/kantoor kan ook elders in het centrum gerealiseerd worden, bijvoorbeeld in het stationsgebied. Zo 

behouden we mogelijkheden voor parkeren, woningbouw of andere initiatieven (denk zelfs aan een digitaal 

gemeentehuis, zoals in Molenwaard). 

■ D66 ziet graag dat zo’n gebouw wordt ontworpen als een modern kantoor. Dit kan mogelijk door een professionele 

verhuurder gebouwd worden, waarna de gemeente, en andere partijen, de ruimtes kunnen huren. We voorkomen zo dat 

we als gemeente vast komen te zitten aan een heel specifiek gebouw.  

■ Een modern kantoor met publieksfuncties en vergadermogelijkheden past wat D66 betreft het beste in het 

stationsgebied. De gemeente wordt dan mede-gebruiker van zo'n flexibel gebouw. In combinatie met andere 

gebruikers, zoals de deelnemende organisaties in Bestwijzer, de bibliotheek, flexibele kantoorconcepten voor bedrijven, 

studenten, ZZP-ers (zoals door Seats to Meet). Het stedenbouwkundige programma en het inrichtingsplan zorgen zo 

voor een aantrekkelijk, duurzaam en innovatief woon-, werk- en verblijfsgebied. 

■ Naast appartementen ziet D66 in het centrum kansen voor verschillende commerciële functies zoals horeca, 

detailhandel, bioscoop en andere functies. Dit zorgt ervoor dat het centrum een plek is waar je beleeft en waar je wilt 

zijn. 

■ Via een Integrale gebiedsontwikkeling moet de oost- en westzijde van het stationsgebied als een samenhangend 

geheel uitgewerkt worden in een structuurvisie. 

■ De nieuwe stedenbouwkundige ‘massa’ in het centrum dient aan te sluiten op de omliggende (historische) structuur en 

schaal.  

■ Het stationsgebied krijgt wat D66 betreft een groene stadsader die een versterking van het groen en bomen rond het 

centrum oplevert met een goede verblijfskwaliteit. 

■ Het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp zorgt ervoor dat het stationsgebied een verbindende schakel vormt tussen 

beide zijden van het spoor. 

■ De verkeersverbinding van de Oirschotseweg/Hoofdstraat met de Willem de Zwijgerweg zal bestaan uit aantrekkelijke 

fiets- en loopstructuren en een geschikte oplossing bieden voor autoverkeer en openbaar vervoer. 

■ Het stationsgebied functioneert als (regionaal) vervoersknooppunt met voldoende (parkeer)voorzieningen voor fietsers 

en automobilisten, waarbij zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn voor het parkeren aan een of meerdere 

overstappunten(HUB's) met goede OV-verbinding met het stationsgebied.  
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■ De parkeerplaatsen voor het station zijn bestemd voor bewoners, kortparkeerders en forenzen. De nieuwe 

appartementen en eventuele andere nieuwe bouwprogramma’s dienen in hun eigen parkeerbehoefte te voorzien. 

Bundelen van parkeerfuncties ten behoeve van bewoners en treinreizigers wordt toegelaten. 

 

Mobiliteit 

Bestenaren begeven zich ook buiten de gemeentegrens. Zij wonen, werken en recreëren vaak ergens in het stedelijke 

Brainportgebied. De uitstekende ligging van Best en diverse fiets-, auto- en treinverbindingen versterken de binding van 

Bestenaren met de regio. Er liggen volgens D66 grote kansen om Best op het gebied van mobiliteit nog te verbeteren. Zo 

biedt de Brainportlijn - een zelfrijdend duurzaam openbaar vervoerssysteem - mogelijkheden om toplocaties in Best, zoals 

de Philips Healthcare campus en het station van Best, rechtstreeks te verbinden met Eindhoven Airport. Door in te zetten op 

hoogwaardig en duurzaam vervoer dragen we tegelijkertijd bij aan onze klimaatdoelstellingen.  

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ D66 heeft de ambitie om van Best de meest fietsvriendelijke gemeente van Nederland te maken. Bij ruimtelijke plannen 

wordt helaas nog te vaak gedacht vanuit perspectief van de automobilist. Wat D66 betreft staan niet langer autoroutes 

maar fietsroutes centraal bij planvorming.  

■ D66 wil investeren in hoogwaardige openbaar vervoersvoorzieningen. Zo ziet D66 graag een rechtstreekse 

busverbinding van station Best, via de Philips Healthcare campus, richting Eindhoven Airport. We willen ook dat Best 

een strategische hub wordt van waaruit mensen met het OV (verder) kunnen reizen naar het werk. 

■ We zetten volop in op mogelijkheden voor elektrisch rijden en deelauto’s. Daarom wil D66 slimme laadpleinen realiseren. 

O.a. bij het station. 

■ Het station Best ziet D66 als het transferpunt voor economische toplocaties. D66 wil het gebied upgraden naar een 

hoogwaardig knooppunt. Het station heeft de potentie om een intercitystation te worden.  

■ D66 wil dat gevaarlijke verkeersknelpunten tijdig in beeld worden gebracht en aangepakt. Waar dat nodig is nemen we 

maatregelen om de snelheid te verlagen. Dat doen we zo veel als mogelijk gelijktijdig met groot onderhoud van wegen.  

■ Wanneer de gemeente Best snelheidsmaatregelen neemt, vindt D66 dat de weginrichting daarbij moet aansluiten. 

Bovendien zorgt dit ervoor dat handhaving van de snelheid mogelijk is.  

■ Bij het aanpakken van wegen wordt direct onderzocht of geluid-reducerende maatregelen genomen kunnen worden. 

Te denken valt aan stiller asfalt of een geluidscherm. Zowel binnen als buiten het dorp, denk bijvoorbeeld aan de A2 en 

de A58.  

■ Bij het aanpakken van wegen wordt ook de landschappelijke inpassing (denk aan groen en waterbeheer) integraal 

meegenomen. 
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Beter klimaat 
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Beter Klimaat 
 

In en rondom Best zijn er goede voorzieningen en daardoor is het in Best goed wonen. De natuur rondom ons dorp is 

een plek om te recreëren, te sporten en tot rust te komen. D66 staat voor een schone, veilige natuur en leefomgeving. 

Met meer groen zorgen we niet alleen voor een prettige omgeving, maar bieden we ook meer ruimte aan planten en 

dieren. Bomen zorgen voor verkoeling, schonere lucht en een groener straatbeeld. D66 ziet grote opgaven op het 

gebied van de energietransitie voor het klimaat. Het is niet de vraag óf we in Best iets moeten gaan doen. De vraag is 

hóé en in welk tempo we met inwoners en bedrijven de energietransitie gaan aanpakken voor een beter klimaat.  

 

Een duurzaam en schoon Best 

Geluidshinder van de snelwegen rondom Best, militaire oefenterreinen en Eindhoven Airport moet de gemeente zo veel 

mogelijk tegengaan.  

D66 is blij dat met energiecoöperatie Best Duurzaam de afgelopen jaren meters zijn gemaakt in het verduurzamen van Best. 

Wij koesteren de samenwerking met Best Duurzaam en blijven hierin investeren. D66 vertrouwt op de kracht van inwoners 

en ondersteunt lokale initiatieven. Alleen samen halen we de doelstellingen: energieneutraal en afvalloos.  

 

De energietransitie: hier gaat D66 voor! 

D66 wil dat mensen snel en gemakkelijk zelf groene energie kunnen opwekken. D66 wil zo veel als mogelijk zonnepanelen 

op daken helpen realiseren. D66 wil dat in begrijpelijke taal inwoners worden meegenomen in de energietransitie. We helpen 

bij het investeren in verduurzaming. Inwoners moeten invloed hebben op de keuze hoe zij hun woning willen verwarmen. De 

gemeente moet hier de regie in gaan nemen, zodat de mogelijkheden en feiten kunnen worden aangedragen bij de 

inwoners. Zo kunnen zij een weloverwogen keus maken. Soms is dit een keuze voor een collectieve oplossing. Inwoners 

moeten mee kunnen denken en kunnen profiteren van schone energie. Alleen samen krijgen we de energietransitie voor 

elkaar.  

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ Het creëren van betrokkenheid en draagvlak bij inwoners is de basis voor een succesvolle energietransitie. D66 ziet 

kansen voor een burgerforum duurzaamheid. Het burgerforum bestaat uit inwoners. Zij geven gevraagd en ongevraagd 

advies aan de gemeente vanuit het perspectief van de inwoner over waar zij op gebied van duurzaamheid tegenaan 

lopen. 

■ D66 gaat ervoor zorgen dat inwoners weten waar ze aan toe zijn wat betreft de overgang van gas naar gasloos. 

Duidelijkheid over wat de gemeente doet en wat de inwoner zelf kan doen, staat hierbij voorop.  

■ D66 wil dat er een lokaal programma isolatie komt. Daarmee willen we de vooruitstrevende lijn in het landelijke 

regeerakkoord 2022-2025 voor Best concreet maken. Mensen worden actief benaderd voor het bundelen van vraag en 

aanbod, te beginnen bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn. We bieden (extra) ondersteuning aan huishoudens 

met een laag- en middeninkomen.  

■ We meten hoe succesvol maatregelen zijn. Dit doen we onder andere door in beeld te brengen hoeveel duurzame 

energie wordt opgewerkt en hoeveel gas en elektriciteit we als gemeenschap (minder gaan) gebruiken. Het gaat niet 

alleen om energie duurzaam opwekken; de sleutel zit vooral in besparen. Vooral bij oudere woningen valt veel winst te 

behalen. D66 wil woningbezitters en woningcorporaties uitdagen om hun woningen te isoleren. De gemeente denkt 

mee over de plannen, adviseert en stelt subsidie- en financieringsmogelijkheden beschikbaar.  

■ D66 kiest voor een aanpak van hittestress door meer ruimte voor groen en blauw (water) in bebouwd gebied. 

■ D66 zet volop in op het benutten van kansen voor energieopwekking op daken. Dit heeft de voorkeur boven energie op 

land.  
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■ De ligging van Best aan de A58 en de A2 biedt kansen voor warmtewinning. De warmte van de snelweg kan mogelijk 

worden gebruikt om huizen te verwarmen. Wat D66 betreft worden de mogelijkheden om hiermee huizen te verwarmen 

onderzocht. 

■ Voor energie-opwekking door windmolens staat D66 open voor initiatieven die van lokale inwoners/ondernemers 

komen op locaties die in de Regionale Energie Strategie als zoekgebieden zijn voorgesteld.  

■ Coöperaties (zoals Best Energie) van buurtgenoten en agrarische bedrijven of andere inwoners zorgen ervoor dat bij 

grootschalige energieopwekkingsprojecten er sprake is van minstens 50% lokaal eigendom.  

■ Wat D66 betreft zet de gemeente Best zich actief in om de netwerkcongestie, waardoor op dit moment een aantal 

energieprojecten niet gerealiseerd kunnen worden, zo snel mogelijk te laten oplossen. 

 

Het klimaat  

Een groene omgeving is goed voor de mens en dier. Met meer groen zorgen we niet alleen voor een prettiger leefklimaat, 

maar bieden we ook veel meer ruimte aan planten en dieren in onze gemeente. Groen, groener, groenst is daarbij het motto 

van D66 Best. Bij vernieuwing in de openbare ruimte is groen de norm. Meer groen zoals bomen en gevelbegroeiing, zorgt 

voor een groener straatbeeld. D66 wil ruimte maken voor meer kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. De 

energietransitie wordt alleen een succes als ook aan circulariteit, biodiversiteits- en natuurherstel gewerkt wordt en als de 

landbouw verduurzaamd wordt. 

En daarnaast moet niet langer de auto, maar de fiets en het openbaar vervoer centraal staan bij stedenbouwkundige 

ontwikkelingen. 

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ Nederland wordt steeds warmer en het weer wordt steeds extremer. We dragen met plannen om energie te besparen 

en groene energie op te wekken bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Echter zal Best zich ook moeten 

aanpassen aan een warmer klimaat. D66 wil daarom dat de gemeente samenwerkt met partners zoals het IVN en 

waterschappen om Best meer ‘klimaat adaptief’ te maken. Groen op straat en een aan de nieuwe tijd aangepast 

waterbeheer horen hier zeker ook bij.  

■ D66 wil groene daken aantrekkelijker maken via een subsidieregeling. 

■ D66 wil (66) nieuwe bomen planten in iedere wijk van Best. Zo dragen we bij aan schonere lucht, groenere wijken en 

verkoeling van de buitenruimte. 

■ We willen zoveel mogelijk regenwater in de grond hebben. Dat zorgt namelijk voor een goed grondwaterpeil en 

daarmee gaan we verdroging tegen. Daarom stimuleren we inwoners om de regenwaterafvoer af te koppelen van het 

riool. Dat willen we doen door bijvoorbeeld mee te betalen aan de aanschaf van een regenton. Regentonnen vangen de 

piekbelasting op en zorgen voor minder belasting van het riool. Verder stimuleren we tuinen met minder tegels. 

■ Bij vernieuwing in de openbare ruimte is meer ruimte voor groen de norm. 

■ De landbouwtransitie raakt onvermijdelijk ook Best. De gemeente moet ruimte bieden aan onder meer 

kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, kleinschalige toerisme- en recreatievoorzieningen, zoals bed & 

breakfast of een boerencamping, en die met het oog op de toekomst faciliteren. D66 vindt het belangrijk dat in de 

komende periode aandacht besteed wordt op welke wijze dit soort initiatieven kunnen worden bevorderd, hoe de 

gemeente deze initiatieven kan ondersteunen en hoe voorkomen kan worden dat dit soort initiatieven sneuvelen in het 

bureaucratische regelwoud van ambtelijke regelgeving. 

■ Door veel Bestenaren wordt al hard gewerkt aan het goed scheiden van het afval. Helaas is er nog veel teveel afval in 

Best. Het gaat D66 erom dat er zo weinig mogelijk afval wordt verbrand. Op die manier wil D66 bovendien zorgen dat 

afvalinzameling betaalbaar blijft.  

■ D66  pleit ervoor dat  in de komende periode weer actief gewerkt  wordt aan stappen om Best afvallozer te maken, dat 

de klankbordgroep weer wordt ingesteld en dat inwoners en maatschappelijke organisaties actief bij de te nemen 

stappen betrokken worden. 



Samen naar de toekomst. Goed wonen, beter klimaat, Best samen. 

   Verkiezingsprogramma D66 Best - 2022 - 2026  13 

■ Ook schone lucht draagt bij aan een beter leefklimaat. De gemeente Best heeft daarom ook het Schone Lucht Akkoord 

ondertekend. D66 wil dat in de komende periode meer aandacht is voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Best. 

Samenwerking met  het regionaal Meetnetwerk ZO-Brabant moet worden  geïntensiveerd. Voor projecten om dit te 

realiseren zijn landelijke subsidiemogelijkheden beschikbaar.  
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Best samen 
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Best Samen 
 

In Best moet iedereen mee kunnen doen. Zichzelf kunnen zijn. D66 steunt daarom ook het regenboogakkoord. En D66 

vertrouwt op de eigen kracht van haar inwoners. D66 maakt zich hard voor gelijke kansen en zet in op participatie, 

cultuur, onderwijs en sport. We investeren en behouden belangrijke voorzieningen voor onze inwoners in Best. Grote 

vraagstukken op gebied van mobiliteit, woningbouw en economie moet de gemeente niet alleen aanpakken, maar 

samen.  

 

Best in beweging 

D66 staat voor gelijke kansen voor alle inwoners. We zien een belangrijke taak voor de gemeente om te investeren in goede 

sportvoorzieningen en cultuur(onderwijs). Cultuuronderwijs staat als basis voor de culturele ontwikkeling van ieder kind. En 

wat sport betreft draagt Best met uitstekende sportvoorzieningen positief bij aan de breedtesport. Dat is belangrijk, want 

zonder breedtesport ook geen topsport. De kracht van Best is een sterk verenigingsleven dat een grote bijdrage levert aan 

goede sportruimtes en een dekkend cultureel aanbod. D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en hun mogelijkheden 

om voorzieningen voor de gemeenschap zelfstandig aan te bieden. De gemeente denkt hierin mee en ondersteunt waar 

nodig. D66 wil zowel jeugd als ouderen in beweging krijgen. 

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ Om kinderen in beweging te krijgen gaan we ‘grasveldjes opknappen naar ‘speel- en beweegtuinen’. Niet alleen in 

nieuwbouwwijken zoals Dijkstraten en Steegsche Velden, maar juist ook in bestaande wijken.  

■ Voor alle leeftijden maken we sport toegankelijker, bijvoorbeeld via een sportpas, en realiseren we ook een beweegtuin 

voor ouderen. We investeren in initiatieven van sportverenigingen die hieraan bijdragen.  

■ Kunst en cultuur geven Best een gezicht. D66 ziet graag dat er daarvoor opnieuw een percentageregeling kunst en 

cultuur komt. 

■ Bij al onze plannen denken we na over toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel of een andere beperking. Zo 

zorgen we dat in Best iedereen mee kan doen. Dat is belangrijk omdat iedereen zich veilig en thuis moet kunnen voelen 

in Best. We willen immers een inclusieve gemeente zijn. 

 

Cultuur, sport & onderwijs 

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ D66 blijft het laagdrempelig aanbod van cultuuronderwijs op scholen steunen. 

■ Kinderen moeten de kans krijgen om in de buurt, bijvoorbeeld in het schoolgebouw, muziekonderwijs te krijgen. De 

gemeente faciliteert dit met een rugzakjesmodel.  

■ Het bevorderen van buitenschoolse activiteiten, waaronder dans, toneelspelen, muziek, tekenen/vormgeving, 

stimuleren, zodat die meer toegankelijk worden voor alle kinderen. 

■ D66 wil dat de gemeente samen met partners vormgeeft aan een zogenoemde ‘rijke schooldag’. D66 denkt dat zorgen 

voor een sterke schil rondom school en kinderopvang kan bijdragen om kinderen van alle leeftijden in aanraking te laten 

komen met techniek, cultuur en sport. 

■ We werken aan het beste Bestse cultuuronderwijs. 

■ D66 vindt dat de gemeente een belangrijke aanjaagfunctie heeft op gebied van cultuur en cultuureducatie. 

■ De gemeente is niet alleen facilitator van sportaccommodaties, maar ook een actieve gesprekspartner met betrokkenen 

om gezondheid van Bestenaren te bevorderen. 

■ Gemeenten krijgen volgens het regeerakkoord 2022-2025 de komende jaren meer mogelijkheden om laaggeletterdheid 

aan te pakken. D66 wil de verbinding maken met onder andere maatschappelijk werk en de bibliotheek met als doel een 

zo groot mogelijke taalbeheersing. 
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Voorzieningen 

D66 wil een voorzieningenniveau dat past bij het karakter van Best, zo veel mogelijk lokaal en anders in goede verbinding 

met voorzieningen in de omgeving   

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ D66 wil de bibliotheek niet alleen behouden, maar zelfs toewerken naar een bibliotheek 2.0. De bibliotheek 2.0 is een 

plek om te lezen, studeren en te ontmoeten. Een plek die de geestelijke en sociale ontwikkeling van de mens stimuleert. 

Ging je er vroeger heen om een boek te halen en was je er weg, dan is het nu een plek om met elkaar in gesprek te 

gaan, te studeren, gebruik te maken van digitale voorziening of een kop koffie te drinken en een lezing bij te wonen.  

■ De bibliotheek 2.0 heeft een functie om taalachterstanden ‘bij te spijkeren’. Alles wat met taal en ontwikkeling te maken 

heeft laten we hier op moderne wijze samenkomen.  

■ Wij zien kansen voor een combinatie van de bibliotheek 2.0 met een grand café bij het station, met Seats2Meet 

mogelijkheden om te overleggen of af te spreken. 

■ D66 wil de fietsenstalling in het stationsgebied flink verbeteren en uitbreiden. De huidige buitenfietsenstalling volstaat 

niet.  

■ D66 wil dat het zweminstructiebad ZIB en de Dolfijn behouden blijven. Het ZIB voor zwemlessen, zwemtrainingen, 

baantjeszwemmen en therapie, de Dolfijn als recreatiebad. 

 

Leefkwaliteit 

D66 zet in op optimale leefkwaliteit voor alle Bestenaren. Er is ook in Best helaas een steeds grotere kloof tussen arm en 

rijk. Ook de tweedeling tussen mensen die wel en niet mee kunnen doen in de samenleving wordt groter. D66 wil deze 

situatie voor alle inwoners verbeteren.  

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ We vinden dat de gemeente niet alleen een taak heeft om arbeidsmigranten fatsoenlijk te huisvesten, maar ook om te 

zorgen dat voor hen kansen worden gecreëerd om te integreren in de samenleving. Voor D66 zijn de plannen aan de 

Maas 6 te massaal. Arbeidsmigranten dragen bij aan economische groei in de regio. De huisvestingsopgave die dat met 

zich meebrengt moet daarom ook regionaal worden opgepakt. Het uitgangspunt moet zijn het faciliteren van 

huisvesting op basis van draagkracht van gemeenten. Dat wil zeggen dat een grote gemeente zoals Eindhoven een 

evenredig aandeel heeft in de huisvesting van arbeidsmigranten.  

■ In het landelijk regeerakkoord 2022 – 2025 wordt gesproken over het invoeren van een meldplicht, registratieplicht of 

verhuurvergunning met name voor grotere verhuurders. Daarmee krijgt Best de komende jaren meer mogelijkheden om 

discriminatie en malafide verhuurders gerichter aan te pakken. D66 wil dat de gemeente Best de ontwikkelingen hiervan 

volgt en zo nodig zo’n instrument gaat inzetten.  

■ We zetten in op vroege signalering in het sociaal domein. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Dat geldt in het 

bijzonder bij inkomens- en schuldenproblematiek. 

■ D66 wil dat de menselijke maat wordt toegepast bij de uitvoering van de participatiewet en bij de bijverdiengrens. 

■ D66 wil meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk begeleiden en het aantal beschutte werkplekken 

uitbreiden. 

■ Door de stijgende energie- en gasprijzen dreigt energiearmoede te ontstaan. D66 wil dat de gemeente gezinnen die 

kwetsbaar zijn voor energiearmoede bijstaat in het terugbrengen van hun energielasten door hen te ondersteunen bij 

het isoleren van hun woning of hen te ondersteunen bij de stap naar duurzame energieopwekking. 

■ D66 vindt dat je in een rolstoel of scootmobiel overal in Best terecht moet kunnen. De universele rechten van de mens 

op toegankelijkheid is daarbij het uitgangspunt. We gaan voor een inclusieve gemeente. 
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Meedoen  

Bij alle opgaven die in dit programma naar voren komen is meedoen en participatie de sleutel tot succes. Of het nu gaat om 

de energietransitie en het klimaat, het bouwen van huizen en woonwijken, de centrumontwikkeling of het aanbod van 

cultuur, muziek en sport: om stappen te maken is leiderschap via inwonersparticipatie nodig. Te vaak hebben we de 

afgelopen bestuursperiode gezien dat projecten vastlopen of leiden tot veel weerstand. Dat moet écht anders, vindt D66. 

Inwonersparticipatie moet steeds het uitgangspunt zijn. D66 staat voor oprechte participatie. Alleen met elkaar kunnen we 

Samen naar de toekomst! 

 

Dit wil D66 bereiken: 

■ D66 vindt het van belang dat inwoners invulling kunnen geven aan hun eigen leefomgeving. De bestaande bewoners-

overleggen zijn daarbij een goed instrument.  We willen de contacten met hen intensiveren en ook onderzoeken op 

welke wijze deze een bijdrage kunnen leveren aan de wijkgerichte energietransitie. 

■ D66 is voor uitbreiding van de zogenaamde buurtbudgetten. 

■ D66 is voorstander om het zogenaamde ‘right to challenge’ te bevorderen. Inwoners kunnen wanneer ze dit willen 

hiermee overheidstaken, die ze zelf (beter) willen uitvoeren ter hand nemen. 

■ D66 is een voorstander van zogenaamde POI-initiatieven en vindt dat de gemeente deze middels informatie op haar 

website moet ondersteunen en faciliteren.  

■ D66 vindt dat de gemeente als toezichthouder erop moet toezien dat projectontwikkelaars zich optimaal inspannen om 

het 50% lokaal eigenaarschap bij grootschalige energieopwekkings-trajecten te realiseren. 

■ D66 vindt dat de gemeenteraad de inwoners meer moet opzoeken. Openbare raadscommissies en raadsbijeenkomsten 

kunnen ook ‘op locatie’ houden. En we pleiten voor wijkschouwen, actievere deelname van inwoners bij de 

beeldvormende fase van de besluitvorming, het houden van burgerfora en eventuele referenda. 

 

 

 



 

 

 

Laat 
iedereen 
vrij, maar 
niemand 
vallen 
 


