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Voorwoord Sigrid Kaag
Geachte lezer,
Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze
leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit
voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen
zonder kansen te dichten.
De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een
pragmatische, maar ook een sociaalliberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de
overheid gelijke kansen schept voor iedereen.
Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen
bieden. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving
kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water
voor iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden
voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding,
sport, kunst en muziek

ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig

voelt in de buurt.
Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal
denken verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor

zoveel mogelijk mensen, maar geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met
de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis.
Er staat veel op spel. Wilt u dat Blaricum meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het
onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar
anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heeft u het juiste programma opengeslagen.
D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.
Hartelijke groet en veel leesplezier,

Sigrid Kaag
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Inleiding
In de komende jaren komen er grote

en beslissingen op Blaricum en haar inwoners af. We staan voor een

enorme transitie die vraagt om kennis en durf zodat de juiste beslissingen genomen kunnen worden. D66 Blaricum
heeft deze durf om Blaricum toekomstbestendig te maken en vitaal te houden. Met een optimistisch programma
en de juiste inzichten zodat iedereen mee kan doen.
Belangrijke keuzes moeten gemaakt worden:
•

over de energietransitie;

•

om de woningvoorraad aan te laten sluiten bij de behoefte;

•

dat iedereen de juiste zorg en/of ondersteuning kan krijgen;

•

opdat het sociaal domein betaalbaar blijft en juist de kwetsbaren hulp krijgen;

•

dat er extra aandacht komt voor onderwijs als de basis voor de ontwikkeling van kinderen;

•

dat kansengelijkheid wordt vergroot en armoede en schulden worden tegengegaan;

•

dat Blaricum een goed vestigingsklimaat heeft voor ondernemers en bedrijven;

•

dat de natuur in onze gemeente behouden blijft;

•

dat sport en bewegen erkend wordt als essentiële sector en bereikbaar is voor iedereen.

In dit verkiezingsprogramma wil D66 Blaricum laten zien hoe sectoren versterkt kunnen worden en belangrijke
keuzes voor de toekomst gemaakt worden. Met als doel Blaricum toekomstbestendig te maken en vitaal te
houden. Een duurzaam welvarend dorp voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar
vermogen mee kunnen doen.
In moeilijke tijden, zoals de huidige coronacrisis, is het goed om te herijken welke basisvoorwaarden echt
belangrijk zijn in ons leven. We leven in abnormale omstandigheden door de pandemie en alle gevolgen en
maatregelen die daaruit voortkomen. Niet alleen de mensen in de zorg verrichten wonderen, ook de
mantelzorgers, in het onderwijs en in talloze andere sectoren wordt erg veel gevraagd van mensen. Juist in deze
periode is het belangrijk om te bepalen welke zaken grote invloed hebben op ons geluk en hoe we deze sectoren
toekomstbestendig maken en vitaal houden op een manier zodat iedereen mee kan blijven doen aan onze
samenleving.
Elk mens heeft het recht om zelf vorm te geven aan het leven. Om zelf te kiezen hoe hij of zij wil leven, zelf keuzes
te maken in werk, relaties en vriendschappen en de 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 zij moeten leven. De taak van de
overheid is om goede basisvoorzieningen te creëren die mensen de kans geven om hun talenten en interesses te
ontdekken en ontwikkelen. Mensen die de kans krijgen hun persoonlijkheid en talent te ontwikkelen worden
weerbare mensen. Zij zijn veerkrachtig en bestand tegen de uitdagingen die het leven voor hen in petto heeft.
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.
De gemeente Blaricum ligt op een van de mooiste plekken in het Gooi. Het dorp heeft een oer-Hollands verleden
en heeft zich ontwikkeld van arme boerennederzetting tot aantrekkelijke woon- werk- en recreatiegemeente.
Blaricum heeft een afwisselende omgeving van mooie bebouwing waaronder vele momumenten, agrarische
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gebruik, hei, bos, een meer, een rivier en zelfs een strandje. Het dorpsleven van Blaricum is vitaal en Blaricum is

vooruitstrevend in Nederland met een van eerste gasloze wijken van het land.

De herijking van de strategische visie naar 2030
Uit de herijking van de strategische visie in 2020 kwam naar voren dat de inwoners van Blaricum kiezen voor
behoud van alles wat zij zo waarderen, de natuur koesteren en de groene omgeving. Maar men wenst tegelijk dat
Blaricum een moderne open samenleving met levendige kernen blijft, zorgzaam en vitaal en voor iedereen
toegankelijk.
De kernambitie is een vitale en verbonden samenleving. De overige ambities op het gebied van wonen,
voorzieningen en bedrijvigheid, groen en openbare ruimte, verkeer en mobiliteit en duurzaamheid en klimaat zijn
daaraan verbonden en gerelateerd:
-

Een vitale en verbonden samenleving

-

Blaricum, een dorp voor alle generaties

-

Levendige kernen met een eigen identiteit

-

Een aantrekkelijke groene omgeving

-

Veilig en duurzaam verbonden wijken en buurten

-

Klimaatbestendig en energieneutraal

Blaricum

solidair in een LAT-relatie;
een samenleving voor alle seizoenen;
een expressief veelkleurig palet;

buitengewoon gewaardeerd;
onlosmakelijk

n;

duurzaam vooruit.

stadse

D66 Blaricum herkent zich in deze ambities van de inwoners. We zien Blaricum als een

Een groen

pittoresk dorp gelegen tussen vier grote steden Amersfoort, Almere, Utrecht en Amsterdam, gericht op zichzelf

maar ook op de regio waar het onderdeel van uitmaakt. Inwoners van Blaricum genieten van het leven in het
rustige dorp maar maken ook gebruik van mogelijkheden die het Gooi en de omliggende steden bieden.
Het is plezierig wonen in Blaricum, mede door de nabijheid van de natuurgebieden, het randmeer en de vele
culturele en maatschappelijke voorzieningen in en rondom het Gooi. Goed wonen en gelukkig leven verlangt op
meerdere aspecten aandacht zoals voldoende en betaalbare woningen, goede zorg, werkgelegenheid,
ontwikkelingsmogelijkheden en kansengelijkheid. Maar goed wonen en gelukkig leven bestaat ook iedere dag
weer uit kleine dingen. Een goed contact met buren, vrienden en familie, uitgaan, boodschappen doen, naar het
werk gaan, buitenspelen, thuiskomen in een fijne omgeving en niet bang zijn voor de toekomst. D66 Blaricum wil
de grote onderwerpen stevig aanpakken maar ook de kleine dingen mogelijk maken voor goed wonen en gelukkig
leven.
De gemeente Blaricum is van de inwoners, maar bovenal werkt de gemeente voor en met haar inwoners. Dat
betekent dat ze dichtbij moet zijn in het leven van inwoners. Goed bestuur is investeren in mensen en de
samenleving om kansengelijkheid mogelijk te maken en te werken aan een harmonieuze samenleving, waar
iedereen aan mee kan doen maar waarin mensen ook zelf kunnen beslissen. Investeren in een vitale en verbonden
samenleving is niet alleen een financiële uitdaging maar verlangt juist ook dat zaken eenvoudiger worden
gemaakt, partijen samen worden gebracht en inwoners de juiste kant op worden geholpen. D66 Blaricum wil
minder bureaucratie en regelgeving, meer ruimte voor initiatieven en participatie, waardering en respect naar
inwoners en een heldere omgevingsvisie. D66 Blaricum wil de mensen en de samenleving duurzaam weerbaar
maken, klaar voor de toekomst.
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Aantrekkelijke wijken en buurten
Blaricum heeft drie aantrekkelijke wijken (Dorp, Bijvanck en Blaricummermeent) met ieder hun eigen
karakteristieken, eigen sociale structuur en cohesie. Het gelijk behandelen en verbinden van de verschillende
wijken is van belang voor de toekomst, zodat de wijken samen als

n geheel gezien worden. Voor samenleven en

welzijn is de meeste aandacht onder inwoners gericht op saamhorigheid en diversiteit in de samenleving. Men
hoopt op een goede sociale sfeer, waarbij men rekening houdt met elkaar en elkaar de ruimte geeft en tegelijk
betrokken is en omkijkt naar elkaar. Daarbij speelt het gevoel van identiteit en gemeenschapszin een belangrijke
rol voor inwoners van Blaricum.
In Blaricum wonen enkele families al generaties lang met onderling grote verwevenheid. Door de nieuwe wijken
Bijvanck en Blaricummermeent kent Blaricum ook veel mensen die heel bewust in deze 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. Het samenbrengen van mensen in de verschillende wijken is
een belangrijke opdracht voor het bestuur zodat iedereen zich verbonden voelt aan Blaricum en dagelijks
georiënteerd is op het eigen dorp voor winkels, werk en school. Maar tevens gericht kan zijn op de Randstad en
de mogelijkheden die de grote steden in de omgeving ons bieden. D66 Blaricum wil samen met bewoners werken
aan de leefkwaliteit en de rijke omgeving van Blaricum waarbij iedereen trots kan zeggen: ik woon niet alleen in
Blaricum maar ik ben een Blaricummer.

Wat D66 wil voor de gemeente Blaricum
D66 Blaricum wil dat de unieke Blaricumse 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 blauwe (randmeer,
Meentstroom en water in Bijvanck) 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 wijken of goed bereikbaar met fiets,
openbaar vervoer 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.
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ENERGIETRANSITIE
DUURZAAM
LEVEN
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D66 Blaricum ziet verduurzaming van de woningvoorraad als dé maatschappelijke
opgave van het komende decennium en wil inwoners meer ondersteunen door
expertise, deskundig en onafhankelijk advies over verduurzaming om inwoners de
juiste weg op te helpen.

D66 Blaricum wil een masterplan voor warmtevoorziening in alle dorpswijken, te
beginnen met de Bijvanck.
Visie
Dat de mensheid niet duurzaam omgaat met onze leefomgeving is inmiddels overduidelijk geworden bij een grote
meerderheid van internationale overheden, de wetenschappelijke wereld, onze nationale overheid en onze
provincie. Het ziet er naar uit dat we ons serieus zorgen moeten maken over biodiversiteit, klimaat en de manier
waarop wij aan onze energie komen voor verwarming (aardgas) en apparatuur (elektriciteit) in ons huis. Ook al
lijken deze bedreigingen geen probleem voor vandaag of morgen, toch kunnen we deze niet blijven negeren, ook
al gaat het ogenschijnlijk langzaam. Dat kunnen we ons niet langer permitteren, ook niet in Blaricum.
Behalve onze verantwoordelijkheid voor de generatie ná ons, zullen we ook moeten reageren op stijgende
gasprijzen, het einde aan het Groningse aardgas en de verplichtingen die we, ook in Blaricum, op ons hebben
genomen met betrekking tot de CO2-reductie. We zullen dus delen van onze huidige manier van leven vroeg of
laat moeten aanpassen want deze wereldwijde ontwikkelingen zullen ook niet aan Blaricum voorbij gaan. De
nationale overheid en Europa kunnen zich inzetten om de wereldwijde problematiek aan te pakken maar laten wij
ook in onze eigen gemeente ons focussen op de zaken die wij zelf kunnen beïnvloeden. Uiteindelijk is het niet ofof maar en-en wat we nodig hebben. D66 Blaricum vindt het niet de slimste oplossing om stilletjes af te wachten
hoe

of commerciële partijen dit voor ons gaan oplossen. Zelf inzetten op oplossingen die nu al

voorhanden zijn, is een aanpak die beter bij ons past.
Duurzaamheid en biodiversiteit gaan verder dan het handhaven van de mooie omgeving in en om onze gemeente.
Juist in onze groene omgeving hebben wij de mogelijkheid de neergaande biodiversiteit om te buigen naar meer
kansen voor flora en fauna. Niet alleen ter verhoging van de recreatieve waarde maar juist ook om een Blaricums
steentje bij te dragen aan de verbetering van kansen voor een gezond en robuust ecosysteem waarin wij leven.
Het vereist een aanpassing om de opwarming van de aarde te beperken (minder uitstoot van broeikasgassen),
elektriciteit anders op te wekken en de verwarming van onze gebouwen bij gebrek aan aardgas toch te kunnen
garanderen. Die aanpassing noemen wij de energietransitie. Net als in Bloemendaal en Laren, steekt het
gemiddelde gasverbruik in Blaricum met kop en schouder uit boven alle andere gemeenten in onze provincie. Veel
heeft dat natuurlijk te maken met het aandeel grotere en oudere woningen in onze gemeente. Bovendien vertoont
het jaarlijks gasverbruik een grilliger verloop in Blaricum, in tegenstelling tot het dalende gemiddelde gasverbruik
in de rest van de provincie. Met het inzetten op het isoleren van woningen op korte termijn snijdt het mes aan
twee kanten. De klimaatverandering wordt (bescheiden) beperkt én de energiekosten per woning kunnen, soms
drastisch, dalen. En dat bij een te verwachten stijgende gasprijs de komende jaren.
Er is landelijk besloten dat de gemeente de regisseur is in de energietransitie. In de afgelopen jaren heeft de
gemeenteraad van Blaricum juist besloten vooral niet vooraan te lopen in de aanpak van de uitdagingen van de

Verkiezingsprogramma Blaricum 2022 - 2026

10

Blaricum vitaal en toekomstbestendig
energietransitie. Dat resulteert er onder andere in dat bewoners die geconfronteerd worden met een CVgasinstallatie die aan het eind van de technische levensduur is, nog geen uitzicht geboden kan worden op een
alternatief. D66 Blaricum ziet dit graag anders. Door de bouw van Blaricummermeent heeft de gemeente een
voorsprong maar dat deze wijk aardgasvrij is aangelegd is niet echt een goede reden om de kat voorlopig nog
even uit de boom te kijken.
Natuurlijk moet er nog flink wat werk verzet worden om alternatieve warmtebronnen te zoeken. Dat lukt niet van
vandaag op morgen. De keerzijde is dat Blaricum langer van het aardgas afhankelijk zal blijven, gekoppeld aan
blijvende CO2-uitstoot en een onzekere prijsontwikkeling van het gas. Veel ingrepen tot het verduurzamen van
woningen, zullen bekostigd kunnen worden met lagere energiekosten voor de bewoners én leiden tot een
verbetering van het wooncomfort. Zowel voor huur- als koopwoningen. Maar niet iedereen zal in staat zijn de
vereiste investeringen daarvoor op tafel te leggen. Met name bij oudere woningen zal de kans bestaan dat
investeringen zo hoog zijn dat te verwachten terugverdientijd zeer lang zal zijn. D66 Blaricum ziet hier een rol voor
de gemeente om bewoners meer te ondersteunen en niet af te wachten.
In de Regionale Energie Strategie (RES) van zomer 2021 heeft onze regio een bescheiden bijdrage geleverd die
een landelijke ambitie van 35 TWh/jaar mogelijk maakt. D66 Blaricum kijkt uit naar projecten in Blaricum die een
wezenlijke bijdrage gaan leveren aan de duurzame opwek van elektriciteit. Waar mogelijk dienen bewoners aan
deze projecten mee te kunnen doen zodat lusten en eventuele lasten eerlijker verdeeld zullen worden én
bewoners zelf zeggenschap krijgen.
Uit ervaring weten we dat er onder de bewoners van Blaricum veel kennis aanwezig is over duurzaamheid,
energietransitie, biodiversiteit maar ook over de aanpak van geluidsoverlast en luchtvervuiling. Het mobiliseren
van deze kennis kan een forse bijdrage leveren aan het leefklimaat en de energietransitie in onze omgeving. Dit
vereist dat groepen bewoners die zich inzetten vooraf helder inzicht krijgen in het mandaat. Niet slechts het
dulden van inzet van bewoners maar juist actief de kennis van bewoners zoeken en inzetten waar mogelijk sluit
aan bij de achterliggende gedachte van de omgevingswet.

Uitvoering
•

Het is niet voldoende mooie ambities op te schrijven. Wij zijn aan elkaar en aan volgende generaties
verplicht deze ambities ook waar te maken.

•

De gemeente pakt de rol als regisseur en benut de aanwezige kennis en kunde in de gemeente.

•

Geef ruimte aan bewonersinitiatieven.

•

Natuurbehoud en energietransitie hoeven elkaar niet uit te sluiten. Wél vereist de oplossing creatief
denken waarbij de duurzaamheid van zowel natuur als energie gewaarborgd blijft.

•

Inwoners moeten meer gestimuleerd, gefaciliteerd en geholpen worden om particulier eigendom
verder te verduurzamen. Adequate voorlichting over de mogelijkheden en hulp bij de financiering
voor degene die daar behoefte aan heeft is daarbij nodig. Zo zorgt de gemeente er voor dat iedereen
mee kan doen in de energietransitie. Voor inhoudelijk deskundig en onafhankelijk advies zijn er daarbij
rollen weggelegd voor het duurzaam bouwloket en de lokale energiecoöperatie de Hut van Mie.

•

Alle nieuwbouw gebruikt state-of-the-art isolatietechnieken én wekt zo mogelijk de eigen energie op.

•

De warmtetransitie is onderdeel van de energietransitie. Er moet tijdig zorg gedragen worden voor
een duurzame warmtebron en energiebronnen voor onze inwoners in alle wijken. Het experimenteren
met (ultra)diepe geothermie wordt daarbij ondersteund.
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•

Er moet een masterplan komen voor het omzetten van de warmtevoorziening van alle wijken van gas
naar duurzame energiebronnen, te beginnen met de Bijvanck waar onderzoek plaats moet vinden
naar bestaande warmtesystemen maar zeker ook naar innovatieve mogelijkheden. Aanpassingen nu
moeten toekomstbestendig zijn voor de komende 50 jaar, de toekomst begint nu. D66 Blaricum wil
deze kansen aangrijpen om te onderzoeken en te leren.

•

De gemeente Blaricum geeft zelf het goede voorbeeld door het gemeentelijk onroerend goed te
verduurzamen en gaat verder stappen zetten bij het duurzaam inkopen.

•

D66 Blaricum wil binnen de afspraken van de RES optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om
zonnepanelen te plaatsen op geluidsschermen langs snelwegen en andere infrastructuur, waarbij
bewoners prioriteit krijgen om in coöperatief verband mede-eigenaar te worden.

•

D66 Blaricum wil primair inzetten op zonne-energie op zoveel mogelijk daken, warmte uit de bodem
of andere innovatieve technieken die mogelijk in de komende jaren beschikbaar komen. Alleen waar
mogelijk en wanneer noodzakelijk, kan er naar windturbines gekeken worden. Hierbij is het wachten
op een heldere afstandsnorm tot permanente bewoning, zoals in het nieuwe regeerakkoord ook is
aangekondigd.

•

Na de realisatie van het HOV kan meer behoefte ontstaan aan gebruik van duurzame deelvervoermogelijkheden. Mogelijkheden en haalbaarheid hiervan dienen onderzocht te worden.

•

D66 Blaricum wil continue benadrukken dat in keuzes van de raad de consequenties voor de lange
termijn altijd meegewogen moeten worden. Bij elke keuze of beslissing moet zichtbaar zijn wat de
gevolgen zijn voor milieu en klimaat. D66 Blaricum wil kiezen voor duurzaam en circulair. Het belang
van vermindering van energie- en grondstoffengebruik wil D66 Blaricum continue onder de aandacht
brengen.

Energie en landschap
Vanwege de enorme

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 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 windturbines zorgt voor een dilemma. D66 Blaricum wil voornamelijk inzetten op zonne-energie, warmte uit de
bodem of andere innovatieve technieken die mogelijk in de komende jaren beschikbaar komen.
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D66 Blaricum wil stimuleren dat de woningvoorraad wordt aangepast en ruimte
geeft voor iedereen. Voor alleenstaanden, starters en senioren moet meer
passende woonruimte komen.
D66 Blaricum ziet wijkontwikkeling als investering in welzijn en verbinding tussen
wijken. In iedere wijk moeten voldoende voorzieningen komen, dichtbij en centraal.

Het dorpse karakter van Blaricum
D66 Blaricum koestert de diversiteit in de Blaricumse bevolking. Lokaal geboren en gebleven of later gekomen,
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 wijken. D66 Blaricum wil een woningbestand dat ruimte biedt voor
mensen met verschillende en eigentijdse woonbehoeften.
D66 Blaricum koestert het dorpskarakter van Blaricum. Het behoud van dit dorpskarakter vraagt ruimtelijke keuzes
en actieve bijdrage van onze inwoners. Inwoners willen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar
omzien. Samen zorgen we voor een positieve sfeer en een prettige buurt. De oude traditie om als nieuwe buren
kennis te maken en bij elkaar op de koffie te gaan verdient opleving.
Het dorpskarakter wordt verschillend ervaren in de wijken van Blaricum. D66 Blaricum wil dat er meer verbinding
ontstaat tussen de verschillende wijken het Dorp, de Bijvanck en de Blaricummermeent zodat het wijkgevoel meer
verandert in een gezamenlijk dorpsgevoel. Een manier om dit te verwezenlijken is het duidelijker uitdragen van de
cultuur en eigenheid van ons dorp. Daarbij helpt het om een centrale evenementenagenda beter te communiceren
en mensen uit de verschillende wijken te motiveren deel te nemen aan evenementen door het gehele dorp. Er is
veel te beleven en te doen in Blaricum, maar wanneer, wat en waar ontgaat menigeen op dit moment. D66
Blaricum wil bereiken dat inwoners meer gericht raken op hun eigen dorp dan op de omliggende dorpen of steden,
zonder het aanbod daarvan tekort te doen.

Blaricum groeit nog 20 jaar door maar de samenstelling van huishoudens verandert
Het aantal inwoners van Blaricum groeit de komende 20 jaar nog door. Voor D66 Blaricum is Blaricum geen grote
groeigemeente, daarvoor is de ruimte in het Gooi en de mooie groene natuur in de omgeving te waardevol. Er is
vrijwel geen onbebouwde ruimte beschikbaar om extra te bouwen. Meer ruimte opgeven van de landerijen,
bossen en hei voor nieuwbouw is voor D66 Blaricum onacceptabel. D66 Blaricum wil bouwen binnen de
bestaande contouren van het dorp.
Door de nieuwe wijk in de Blaricummermeent is Blaricum recent flink gegroeid. Toch staan meer dan 1.000
inwoners op de wachtlijst van de woningcorporatie. Blaricum telt ongeveer 5.000 huishoudens, het aantal
huishoudens is sterk gegroeid waarvan er

1.500 huishoudens slechts één persoon telt. D66 Blaricum wil dat

er meer huisvesting voor starters, alleenstaanden en senioren ontstaat. Door in de komende jaren in nieuwbouw
en verbouw naast de traditionele bouwvormen ook extra aandacht te vragen en ruimte te geven voor de bouw van
kleinere woningen of appartementen voor deze groepen in diverse prijsklassen.
Door het veranderen van de samenstelling van huishoudens is meer diversiteit in woonvormen noodzakelijk.
Eengezinswoningen zijn niet langer uitsluitend de norm. Er is onder andere behoefte aan geclusterde
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seniorenwoningen, appartementen voor jong en oud en vooral, kleinere woningen. Nieuwe bouwconcepten en
wijken met deelsystemen voor mobiliteit verdienen ook in onze gemeente aandacht. D66 Blaricum wil ruimte voor
de wens van families en vrienden om samen te wonen en voor elkaar te zorgen of juist de wens om woningen te
splitsen. De mogelijkheden voor mantelzorgwoningen moeten verruimd worden. D66 Blaricum wil de regels en
vergunningen hiervoor vereenvoudigen en de inwoners informeren en faciliteren bij mogelijke stappen of
aanpassingen. Hierbij dient het dorpskarakter van Blaricum te worden gehandhaafd.

Meer woningen nodig, alle mogelijkheden benutten
Het besef groeit dat alleen nieuwbouw onvoldoende is om het woningtekort op te lossen. In de kern hebben we
geen woningtekort maar een woon-organisatievraagstuk. Een betere verdeling van mensen over woningen zou er
toe moeten kunnen leiden dat ons woningtekort flink afneemt. De nota splitsingsbeleid uit 2019 heeft niet
voldoende extra woonruimte opgeleverd. In de komende raadsperiode wil D66 Blaricum de splitsingsnota herzien
waardoor het splitsen van woningen aantrekkelijker wordt en het optimaal benutten van de bestaande bebouwing
beter uitvoerbaar. Op deze manier kan binnen de bestaande bebouwing meer passende en betaalbare
woonruimte gerealiseerd worden voor senioren, alleenstaanden en starters. Een koppeling aan woonplicht kan
voorkomen dat speculanten gebruik maken van deze mogelijkheden en prijzen te hoog worden.
Tevens pleit D66 Blaricum voor een leegstandsverordening in de gemeente zodat leegstaande panden sneller
benut kunnen worden. In 2021 stond ruim 3 procent van de panden leeg. Leegstaande panden kunnen een nieuwe
bestemming krijgen voor onder andere flexwerkplekken of transformatie naar meerdere woonruimtes en op die
manier bijdragen aan de oplossing van het woningtekort.

Tergooi terrein biedt kansen die we gaan benutten
Door de herontwikkeling op het terrein van het Tergooiziekenhuis zullen de komende raadsperiode veel extra
huur- en koopwoningen ontstaan. D66 Blaricum zal maximaal inzetten om bij deze ontwikkeling vast te houden
aan de regionale woonvisie: 1/3 sociale huur, 1/3 middenhuur en 1/3 vrije sector huur en koop. Bij de ontwikkeling
van het Tergooi-terrein is het voor D66 Blaricum van belang dat parkeren ondergronds wordt opgelost en dat het
doel van de oorspronkelijke natuurbrug wordt gerespecteerd en bevorderd. Er mogen niet meer vierkante meters
bebouwd worden dan de huidige oppervlakte van het ziekenhuis plus 16 a 18 vrijstaande woningen.
Bij alle nieuwe sociale bouw wil D66 Blaricum dat de gemeente zich richt op de behoeften van de inwoners en
specifiek voor alleenstaanden, starters en senioren. Bij eerste uitgifte van nieuwe woningen zal de gemeente de
woningcorporaties voor 25% daarvan lokaal maatwerk laten uitvoeren. Hierdoor krijgen woningzoekenden uit
Blaricum of met een binding aan Blaricum voorrang bij toewijzing. Zo wordt doorstroming gerealiseerd die in de
sociale huursector hard nodig is.

Wijkontwikkeling als bron van welzijn
Voor D66 Blaricum zijn wijkontwikkelingen een middel om kwaliteit aan de woonomgeving van onze wijken en
buurten toe te voegen. Een investering in de kwaliteit van de leefomgeving is een investering in het welzijn van
inwoners en de waarde van onze gehele gemeente. De wijken bieden ruimte voor groen en er ontstaat een
prettige leefruimte. Uitnodigend om buiten te zijn en elkaar te ontmoeten. Bij de inrichting en het onderhoud van
de verschillende wijken moet gestreefd worden naar een gevoel van verbondenheid, geborgenheid en veiligheid.
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D66 Blaricum wil dat de openbare ruimte in alle wijken goed onderhouden wordt en dat wordt gekozen voor
straatmeubilair dat een prettige uitstraling heeft en uitnodigend is om te gebruiken. Diversiteit in uitvoering tussen
de wijken kan een wijk een eigen identiteit geven. Dat maakt een bezoek aan een naburige wijk ook interessanter.
Verbinding tussen de dorpsdelen staat centraal en gebruik van de voorzieningen in het hele dorp moet voor
iedereen mogelijk en bekend zijn. Dit geeft verbondenheid tussen alle Blaricummers.
Door online aankopen en thuisbezorgen zijn er veel bezorgdiensten in het dorp gekomen. D66 Blaricum wil
mogelijkheden onderzoeken om de drukte van rijdende bezorgdiensten tegen te gaan door diverse afhaalpunten
in te richten en pakketkluizen bij de ingang van de wijken te laten plaatsen.

De omgevingswet wil vereenvoudigen en versnellen
Naast de decentralisaties in de zorg nadert ook de intreding van de Omgevingswet, die weer is uitgesteld tot
oktober of januari 2023. Het doel van de Omgevingswet is het creëren en borgen van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Voor gemeenten betekent de wet ook een uitbreiding van
uitvoerende taken met betrekking tot geluid, bodem en ondergrond zoals die nu door de omgevingsdiensten
wordt uitgevoerd. De Omgevingswet vraagt om een heel andere werkwijze en denkwijze van overheden, inwoners
en bedrijven. Door de omgevingswet wordt participatie van inwoners en andere belanghebbenden, bij
initiatiefnemers wier plannen buiten het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) vallen, verplicht gesteld.
De invoering van de Omgevingswet geeft ook een kans om kaders voor integrale wijkontwikkeling, die bijdraagt
aan welzijn, samen met inwoners te ontwikkelen en op een heldere, leesbare en begrijpelijke manier vast te
leggen. Inwoners moeten betrokken worden bij plannen en gemeentelijke

moeten getoetst worden op

leesbaarheid voor alle verschillende inwoners in de gemeente zodat iedereen ook daadwerkelijk mee kan doen
aan de participatie.

D66
durft te

veranderen
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ONDERWIJS,
BEWEGEN EN
ONTWIKKELING
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D66 Blaricum ziet investeringen in onderwijs, gezond opgroeien, sport, cultuur
en welzijn als investeringen in geluk omdat mensen die zich kunnen ontwikkelen,
weerbaar worden en vorm kunnen geven aan hun eigen leven en daarmee
bijdragen aan hun geluk.

D66 Blaricum wil in alle dorpswijken toegang tot speelruimte, sport en cultuur
voor elk kind en wil daarom extra aandacht voor speelplaatsen, trapveldjes en
gymzalen.
D66 Blaricum wil meer aandacht voor de toegankelijkheid van het aanwezige
aanbod voor mensen met een beperking of mensen met minder financiële
draagkracht.
Onderwijs
Onderwijs is het begin van alles. De gemeente heeft formeel weinig bevoegdheden waar het gaat om onderwijs
maar de lokale bevolking heeft wel een groot belang bij goed onderwijs voor hun kinderen. Vanuit dat belang moet
de gemeente de samenwerking zoeken met verschillende partijen en kan de gemeente het overleg coördineren
tussen scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, sportverenigingen en andere betrokken partijen. Voor kinderen in
ons dorp dient er voldoende opvang- en onderwijscapaciteit aanwezig te zijn in de eigen gemeente of in de
nabijheid. Door de geboorte en komst van veel jonge kinderen in de Blaricummermeent is er aandacht nodig voor
de onderwijsvoorzieningen in het eigen dorp. D66 Blaricum wil deze raadsperiode in overleg met de
schoolbesturen komen tot een passende huisvesting voor het groeiend aantal leerplichtige kinderen in het dorp.
Voor D66 Blaricum is de leerplicht een leerrecht voor elk kind en moet ervoor gezorgd worden dat alle kinderen
naar school kunnen als zij daartoe in staat zijn. Met scholen moet veel nadrukkelijker overleg gevoerd worden over
mogelijke problemen die zij hebben met hun gebouwen, onderwijspersoneel of onderwijsaanbod. De gemeente
kan dan zoeken waar het kan helpen met extra ruimte, sportlocaties of andere zaken.
Landelijk kampen veel scholen met een groot lerarentekort, het kan niet anders dan dat dit op een gegeven
moment ook de basisscholen in Blaricum gaat raken of al raakt. D66 Blaricum wil nu al nadenken over mogelijke
oplossingen zodat scholen een tekort voor kunnen blijven. Zo kan de gemeente mogelijk helpen bij huisvesting
van leerkrachten of andere manieren om Blaricum aantrekkelijk te maken voor leerkrachten. Maar de gemeente
kan ook ouders stimuleren en subsidiëren wanneer die als zij-instromer het onderwijs in willen gaan.
D66 is voorstander van gratis kinderopvang en een

schooldag. D66 Blaricum wil aanvullende activiteiten op

school stimuleren zoals natuuronderwijs, muziekonderwijs, cultuuronderwijs, zwemlessen en meer mogelijkheden
voor gymlessen en sport. De schoolleiding moet daarin uiteraard zelf keuzes kunnen maken.

Gezond opgroeien
De overheid schept randvoorwaarden voor het gezond opgroeien van alle kinderen met jeugdgezondheidszorg en
Gemeenten spelen daarin een belangrijke rol via hun eigenaarschap en
opdrachtgeverschap van de GGD. In de zorg, maar ook in het onderwijs, is er veel aandacht voor het opsporen en
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aanpakken van

voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het herkennen van problemen en ri

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 investeren in voorzieningen die kinderen sterker maken, naast behoud van het vangnet
van de zorgvoorzieningen.
D66 Blaricum wil werken aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod en aan het verlagen van de drempel
om hulp te vragen. D66 Blaricum wil 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 gezichten in de centra
voor jeugd en gezin: per telefoon, chat of door even langs te gaan. D66 Blaricum wil partijen die advies of
ondersteuning bieden aan gezinnen beter faciliteren en samen laten werken zodat kleine zorgen snel opgelost
worden en geen grote zorgen worden.
D66 Blaricum 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.

Sport en bewegen
D66 Blaricum wil sport en bewegen in de gemeente meer stimuleren en verenigingen steunen in hun financiën. En
ook wil D66 Blaricum inzetten op het actief promoten van een gezonde leefstijl voor jongeren maar ook voor
volwassenen, door meer te bewegen, gezond te eten en aan te sporen tot het nemen van eigen
verantwoordelijkheid hierin. D66 Blaricum wil ook aandacht voor duurzaamheid en sport. Sportcomplexen en
verenigingen kunnen veel duurzamer, denk aan efficiënter energiegebruik, duurzame sportmaterialen en minder
zwerfafval. Voor verenigingen zijn subsidies noodzakelijk voor onder meer zonne-energie, led verlichting, isolatie
en kurk op velden in plaats van rubber.
D66 Blaricum spant zich in voor voorzieningen die ontspanning en ontwikkeling mogelijk maken en wil deze
stimuleren en steunen in hun financiën. D66 Blaricum is 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. Daarnaast wil D66 Blaricum dat er ook een volwassenensportfonds
komt voor volwassenen met beperkte financiële mogelijkheden.
Sport is heel belangrijk voor de samenleving en voor de ontwikkeling van mensen. Sport geeft ons de kans onze
passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom vindt D66 Blaricum sportverenigingen van groot
belang. Ze bevorderen zelfvertrouwen, ze verbinden en ze dragen bij aan samenhang in ons dorp en onze wijken.
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Mensen kunnen elkaar hier ontmoeten en ontspannen. Daarom vindt D66 Blaricum dat deze organisaties omarmd
moeten worden. D66 Blaricum is zelfs van mening dat sport bij de essentiële sectoren zou moeten behoren. In de
coronacrisis heeft sport zich meerdere keren bewezen als een van de weinige dingen die kinderen buiten nog
mochten doen, deze uitlaatklep valt niet te onderschatten.
Speelterreinen en trapveldjes mogen niet alleen gezien worden als kostenpost, ze zijn belangrijk voor de
lichamelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Sportvoorzieningen moeten bereikbaar zijn voor alle
kinderen. D66 Blaricum wil meer aandacht voor gymzalen die gebruikt kunnen worden voor scholen, verenigingen
of sporten en bewegen voor ouderen. D66 Blaricum wil ook meer aandacht voor sporten in de openbare ruimte,
zoals volleyballen op het strandje of de fitnessapparaten in de Blaricummermeent. D66 Blaricum wil onderzoeken
of er op meer plekken sport, speeltuintjes of trapveldje in het openbaar domein mogelijk zijn in alle wijken.
Investeren in sport is belangrijk en kan ook door verenigingen te ondersteunen met aanname van kwalitatief
goede trainers, dit zorgt voor meer plezier en ontwikkeling op korte termijn en meer ledengroei op langere termijn.
Ook kan gekeken worden naar een breder gebruik van kantines bij de sportverenigingen, bijvoorbeeld door ze
overdag open te stellen voor flexwerken, vergaderingen of kinderopvang. Ook kunnen sportfaciliteiten overdag
mogelijk beter benut worden door sport voor ouderen, gehandicapten of andere mensen die om wat voor reden
dan ook overdag hier de mogelijkheden voor hebben. Eventueel kan dit zelfs gekoppeld worden aan
loopbaanadvies of trajecten voor mensen die op zoek zijn naar werk.
Om een verbetering van de kwaliteit van amateursport te bereiken en meer inwoners te laten sporten (jong en
oud, laagdrempelig voor mindervermogende inwoners) vindt D66 Blaricum het belangrijk dat we de
sportverenigingen binnen de gemeente behouden, dit geldt ook voor andere verenigingen zoals scouting,
dansscholen of andere vormen van bewegen. Om dit te bereiken wil D66 Blaricum inzetten om de incidentele
reservering van

250.000,- per jaar te continueren voor accommodatie- en materiaalverbeteringen alsmede

onderhoud. Met deze subsidies kunnen verenigingen en sportcomplexen ook verduurzamen. Gemeente en
verenigingen kunnen samen een plan maken voor klimaatneutraal sporten en welke investeringen hier voor
verenigingen noodzakelijk bij zijn. Hier kunnen verenigingen financieel van profiteren terwijl wij samen werken aan
verduurzaming in ons dorp en in de sport. De aanvraagprocedure voor het verstrekken van deze subsidie moet
vereenvoudigd worden zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid.
Daarnaast wil D66 Blaricum deze subsidie ook openstellen voor het bekostigen van gediplomeerde trainers voor
jeugd, volwassenen en ouderen. Gediplomeerde trainers verhogen de kwaliteit en continuïteit en werken wervend
op het potentieel aan leden. Zij reduceren het aantal blessures. Dit alles komt het lidmaatschap en het plezier ten
goede. Deze subsidie voor gediplomeerde trainers kan gekoppeld worden aan train-de-trainer-trajecten waar de
gediplomeerde trainers niet alleen training geven maar ook zorgen voor opleiding binnen de vereniging om het
niveau van alle trainers te verhogen. Hier kan een vereniging dan langdurig van profiteren en niet alleen
incidenteel.

Kunst, cultuur en erfgoed
In Blaricum is veel belangstelling voor kunst en cultuur en D66 Blaricum vindt dat hiervoor een groter budget
vrijgemaakt moet worden, zoals ook voor sport. Inwoners moeten de mogelijkheid hebben om zich cultureel te
ontwikkelen als zij daar de behoefte aan hebben. Blaricum heeft een rijke culturele geschiedenis en D66 Blaricum
wil deze graag omarmen en koesteren. Sinds 1875 zochten veel kunstenaars, schrijvers, dichters en intellectuelen
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hun toevlucht tot Blaricum. Cultuur is belangrijk en moet beschikbaar zijn voor iedereen, in het openbare leven en
op scholen. D66 Blaricum wil onderzoeken of en hoe er meer samengewerkt kan worden met cultuuraanbieders.
Kunst in de openbare ruimte maakt en houdt Blaricum uniek, net zoals de talloze monumentale gebouwen en
kenmerkende boerderijen. Daar waar het dorp wordt uitgebreid, moet ook het aanbod van kunst in de openbare
ruimte meegroeien. Nieuwe wijken kunnen hiermee een eigen identiteit krijgen maar zich tevens verbonden voelen
met de andere wijken en inwoners van Blaricum. Publiek-private samenwerking en samenspraak met inwoners kan
bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan dit thema. Bij nieuwbouw dient minimaal 1% van het
ontwikkelbudget aan kunst en cultuur voor die omgeving te worden uitgetrokken.
D66 Blaricum wil het monumentaal en landschappelijk erfgoed bewaren en zowel de gemeentelijke als
rijksmonumentenlijst en als de lijst met beeldbepalende panden opschonen en aanvullen. Wanneer gebouwen
behoedt moeten worden voor sloop of drastische verbouwingen is dit een effectief instrument.

Onderwijs
de basis voor
ontwikkeling
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D66 Blaricum kiest voor preventie en zorgteams dicht bij huis om de drempel
voor hulp zo laag mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat kleine zorgen geen
grote zorgen worden.
D66 Blaricum wil landelijke hulp voor de problemen met de WMO maar wil
tevens meer aandacht voor kwetsbaren die door de uitvoering van de WMO
mogelijk in de problemen komen.
D66 Blaricum wil minder schakels en betere samenwerking in de
jeugdbeschermingsketen.

D66 Blaricum denkt dat Blaricum een zilvergrijze toekomst aan kan dankzij de
binding die dorpsgenoten met elkaar hebben. Extra inzet voor mantelzorgers is
nodig.
D66 Blaricum wil snellere signalering van armoede of schulden en mensen in de
bijstand de kans geven om part-time te werken en daarbij minder uitkering te
verliezen. Voorbeeld is de werkbonus in gemeente Rotterdam.
Het social domein
Sinds in 2015 de gemeente verantwoordelijk werd voor zorg en ondersteuning, werkt gemeente Blaricum daarin
samen met Huizen, Eemnes en Laren. De uitvoering wordt gedaan door de Maatschappelijke Zaken HBEL waarvan
het kantoor in Huizen is gevestigd. De taken uitvoeren van de wet maatschappelijke ondersteuning, de
participatiewet en de jeugdwet zijn complex en relatief nieuw. De daarmee gepaard gaande uitgaven stijgen meer
dan werd verwacht. D66 Blaricum wil zorg en ondersteuning beschikbaar houden voor mensen die dat nodig
hebben en het niet zelf kunnen organiseren en/of bekostigen. D66 Blaricum wil de financiële ruimte die de raad de
wethouder Sociaal Domein heeft gegeven heroverwegen en mogelijk passend uitbreiden.
Het sociaal domein houdbaar houden voor de toekomst is van groot belang omdat er inwoners zijn die ervan
afhankelijk zijn voor hun bestaan. D66 Blaricum wil daarbij kiezen 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.

WMO (in 2021 kregen 668 inwoners in Blaricum ondersteuning vanuit de WMO)
In 2015 werd de WMO ingevoerd voor het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en maatwerk in
ondersteuning. Echter dreigt voor acht op de tien Nederlandse gemeenten nu een begrotingstekort. Dit komt
omdat er sinds 2019 een enorme extra toeloop gekomen is in het aantal aanvragen. Dit komt niet alleen door de
vergrijzing, maar vooral doordat het Rijk in 2019 de inkomensafhankelijke bijdrage heeft geschrapt. Vanaf dat
moment betaalt iedereen hetzelfde tarief ongeacht de aard en het aantal uren van de hulp ongeacht het inkomen
of vermogen. Dit heeft geleid tot een groei van 80 procent onder mensen met hogere inkomens die gebruik maken
van hen goedkope huishoudelijke hulp betaald door de gemeente.
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Steeds vaker raakt dit de mensen die deze hulp nou juist echt nodig hebben doordat er meer wachtlijsten
ontstaan, uren teruggeschroefd worden of het opzeggen van huishoudelijke hulpen die het niet meer aankunnen.
Dit landelijke probleem vraagt om een landelijke oplossing, hier maakt D66 zich landelijk hard voor. D66 Blaricum
wil dat er nadrukkelijker gekeken wordt naar de persoonlijke situatie van een inwoner bij het toewijzen van het
aantal uren hulp. Mensen die echt afhankelijk zijn van de hulp mogen niet de dupe worden en D66 Blaricum wil dat
de gemeente snel in contact komt met inwoners die tegen problemen aanlopen.
De eenvoudige begeleiding in de WMO en de jeugdwet wordt binnenkort geheel gedaan door een eigen team
vanuit Huizen (HBEL). Het vraagt oplettendheid van de raad in de komende raadsperiode om te zien wat de
nieuwe

doen ten aanzien van kwaliteit, kwantiteit en kosten maar vooral ook of kwetsbare inwoners

wel de hulp krijgen die ze verdienen.

Jeugdwet (in 2021 kregen 229 jeugdigen in Blaricum jeugdzorg)
D66 wil in onderhandeling met de jeugdzorgorganisaties over de omvorming van de jeugdzorg naar een stelsel dat
kinderen zoveel mogelijk laagdrempelig en in hun eigen omgeving ondersteunt: zo licht als mogelijk en zo zwaar
als noodzakelijk. Het huidige jeugdstelsel in onhoudbaar, dit moet landelijk aangepakt worden en hier maakt D66
zich landelijk hard voor. Er wordt momenteel landelijk gewerkt aan een hervormingsagenda voor de jeugdwet.
Maar ook in de gemeente wil D66 Blaricum strijden voor goede en tijdige zorg en ondersteuning, op de juiste plek
en wanneer dit nodig is. Binnen een beheersbaar en duurzaam financieel houdbaar stelsel.
D66 wil minder schakels in de jeugdbeschermingsketen en niet alleen oog voor het kind maar ook voor de
volwassenen. Het doel is om tijdige en passende hulp en bescherming te bieden aan kinderen en gezinnen. Het is
voor het kind, de ouders en de professionals belangrijk om de jeugdbescherming slimmer en effectiever te
organiseren, als onderdeel van een brede, gezinsgerichte aanpak. Het gezin krijgt één vaste professional die
gedurende de periode van de hulpverlening bij hen betrokken blijft en voor het gezin al het contact met betrokken
instanties overneemt. Dicht bij deze professional staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen,
volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld. Kinderen en gezinnen hoeven dus niet steeds opnieuw hun
verhaal te doen.
Voor de organisatie en financiering van jeugdhulp blijft Blaricum in regionaal verband samenwerken en zet daarbij
in op de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om verantwoorde zorg te bieden. Deze
samenwerking gebeurt in HBEL-verband.
De situatie met de toeslagenaffaire heeft aangetoond hoe gemakkelijk gezinnen geraakt kunnen worden en
hoeveel impact dit heeft voor kinderen. Dit kan iedereen overkomen. Hulp moet daarom laagdrempelig aanwezig
zijn en problemen moeten zo snel als mogelijk in beeld komen. Gezinnen met schulden moeten geholpen worden.
Iedereen werkzaam bij de gemeente moet alert zijn op signalen van armoede, oplopende schulden en passieve
hulpvragen van bewoners. Het gemeenteloket kan deze doelgroep proactief te hulp schieten.
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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Anticiperen op een zilvergrijze toekomst
De bevolking van Nederland en ook van Blaricum wordt
ouder. Dat we ouder worden is in beginsel goed nieuws,
maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. De
meeste ouderen blijven lang vitaal, maar vooral boven

Stijging/daling leeftijdsgroepen gemeente Blaricum 2000-2021:
van 20 - 30
van 30 - 40
van 40 - 60
van 60 - 70
van 70+

daalt
stijgt
daalt
stijgt
stijgt

met
met
met
met
met

25%
25%
30%
30%
88%

van 8% naar 6%
van 12% naar 15%
van 37% naar 26%
van 10% naar 13%
van 9% naar 17%

de 75-80 jaar ligt kwetsbaarheid steeds meer op de loer. De nabijheid 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 leeftijdsgenoten vaak kleiner, met een verhoogd risico op eenzaamheid als gevolg.

D66 Blaricum wil onderzoeken of het aanbod van verenigingen en maatschappelijke organisaties voldoende
toegankelijkheid realiseert van activiteiten voor ouderen. Juist ook in de wijken dicht bij ons allemaal. Bekendheid
met de omgeving en met de inwoners is van grote meerwaarde voor het realiseren van kansen en het betrekken
van vrijwilligers. D66 Blaricum wil investeren in de ondersteuning van verenigingen en andere maatschappelijke
organisaties als zij zich in toenemende mate willen inzetten voor ouderen. Voor ouderen die professionele
ondersteuning nodig hebben moet het gemeentelijk aanbod goed geregeld zijn. De zorg voor het toenemend
aantal mensen met dementie en hun naasten zou een extra speerpunt moeten worden.
Daarnaast hebben mantelzorgers ook meer ruggensteun 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. Ook mensen met een beperking moeten kunnen blijven
deelnemen aan het maatschappelijk leven en toegankelijkheid is daarbij een basisvoorwaarde.

Schuldhulpverlening
Inwoners met schulden moeten geholpen worden. Het is goed om te beseffen dat inwoners met een langdurige
schuldenproblematiek vaak ook andere hulpvragen binnen het sociaal domein hebben. Hoe sneller een inwoner,
particulier of ondernemer, met schulden wordt geholpen de boel op orde te krijgen, des te beter het is. De
wettelijk maximale beslistermijn van acht weken is erg lang als een inwoner kopje onder dreigt te gaan. Hierbij is
een integrale aanpak belangrijk. Er moet worden gekeken naar de hele leefsituatie.
Nog belangrijker is het voorkomen van schulden door inwoners duidelijk te maken welke ondersteuningsregelingen er zijn en inwoners te helpen met het aanvragen van deze ondersteuning. De gemeente moet
voorlichting geven aan jongeren over het belang van omgaan met geld en het voorzichtig omgaan met leningen.
Hulp bij schulden hoeft niet altijd vrijblijvend te zijn. Iedereen moet meedoen als men daartoe in staat is. Bij
voorkeur een betaalde baan of anders een zinvolle dagbesteding of vrijwilligerswerk. Iedereen werkzaam bij de
gemeente moet alert zijn op signalen van armoede, oplopende schulden en passieve hulpvragen van bewoners.
Ook kan het gemeenteloket een antwoord bieden, door deze doelgroep proactief te hulp te schieten.

Participatiewet (in 2021 hadden 106 inwoners in Blaricum recht op bijstand)
D66 Blaricum wil toestaan dat inwoners in de bijstand tot

per maand bij kunnen verdienen zonder dat zij

gekort worden in hun bijstand. Het doel hierbij is dat mensen wennen aan werk, hun baankans vergroten maar ook
dat zij even verlost zijn van het absolute minimum. Op dit moment is het voor mensen met een bijstandsuitkering
soms financieel niet aantrekkelijk om part-time te werken. D66 Blaricum gelooft niet dat inwoners hier misbruik
van gaan maken. De vraag is juist: hoe help je mensen?"
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MEER FIETSEN EN
OPENBAAR
VERVOER,
MINDER AUTO
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D66 Blaricum wil goed openbaar vervoer dat het eigen dorp en de omringende
steden en voorzieningen beter bereikbaar maakt voor de inwoners van Blaricum.
D66 Blaricum wil meer aandacht geven aan de fiets als vervoersmiddel door
betere verbindingen, meer voorrang en te stimuleren dat men de fiets pakt voor
werk of boodschappen.
D66 Blaricum wil Blaricum meer autoluw maken, de snelheid op wegen aanpassen
naar 30 kilometer per uur en anticiperen op de toename van elektrische
vervoersmiddelen door te investeren in een oplaadinfrastructuur.
Mobiliteit is belangrijk
Voor een gemeente als Blaricum die voor het aanbod aan voortgezet onderwijs, ziekenhuizen, culturele
voorzieningen en werkgelegenheid in sterke mate afhankelijk is van de omgeving, zijn goede
vervoersmogelijkheden van levensbelang. Maar er moet een balans gevonden worden tussen mobiliteit en
leefkwaliteit. Invoering van een autoluw centrum en maximale snelheid van 30 kilometer per uur binnen de
bebouwde kom zal de leefkwaliteit verbeteren en hierdoor ontstaat meer ruimte en gelegenheid voor wandel- en
fietsverkeer en om elkaar buiten te ontmoeten. Hierdoor wordt de sociale cohesie versterkt. Het vervangen van
openbare autoparkeerplaatsen door fietsparkeervoorzieningen stimuleert tevens het gebruik van (bak)fietsen.

Openbaar vervoer kan beter
Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer is van groot belang. Inwoners zullen eerder voor openbaar vervoer
kiezen wanneer er goede aansluitingen zijn. Goed openbaar vervoer geeft de inwoners van Blaricum een
alternatief voor de files die zich op de A27 en A1 voordoen.
Goed openbaar vervoer is heel belangrijk voor jongeren uit Blaricum die middelbaar onderwijs, MBO of hoger
onderwijs volgen in de grote steden om ons heen. Op kamers gaan wordt steeds moeilijker. Juist daarin kan het
openbaar vervoer een verschil maken zodat jongeren thuis kunnen blijven wonen en kunnen studeren. Zo kan het
openbaar vervoer zorgen dat het geen ongewenste drempel is voor de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs
voor onze jongeren.
Na jarenlang overleg gaat komende raadsperiode de HOV-bus rijden. Dit geeft ons een betere bereikbaarheid en
aansluiting met treinverbindingen. De implementatie van het HOV in Blaricum moet goed uitgewerkt worden zodat
bij het tracé van de HOV-bus passende maatregelen genomen worden die de veiligheid bevorderen. D66 Blaricum
vindt dat veiligheid hier het belangrijkste is. Inwoners moeten meegenomen worden bij de mogelijke oplossingen,
besluitvorming en implementatie. D66 Blaricum vindt dat verdere aanpassingen in de Blaricummermeent
gerealiseerd dienen te worden nu gebleken is welke onwenselijke en onveilige verkeerssituaties daar zijn
ontstaan.

Fietsen de voorkeur en betere fietsverbindingen tussen wijken noodzakelijk
Nederland is nog steeds een fietsland. We fietsen naar school, naar ons werk, om te sporten en voor ons plezier.
Het stimuleren van de fiets, het lopen en gebruik van elektrische vervoersmiddelen dient samen te gaan met meer
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voorrang geven aan deze weggebruikers. 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. Daarom wil D66 Blaricum de fietsers bij voorkeur voorrang
geven.
Onoverzichtelijke situaties moeten aangepakt worden. De ideeën over verkeersveiligheid blijven in ontwikkeling
zoals fietsstraten, wegen waar de auto te gast is. Het toenemend gebruik van (high-speed) elektrische fietsen
voor woon-werkverkeer voor afstanden van enkele kilometers tot 20 à 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 de gemeente. Om de verbinding tussen wijken te vergroten
en fietsers en wandelaars te ondersteunen wil D66 Blaricum de zogenaamde

door het gehele dorp

van noord bij de Sluis in de Blaricummermeent tot aan zuid bij het kruispunt bij Crailo, maar bij voorkeur ook een
rode loper van oost naar west.
D66 Blaricum wil een nieuwe wijze van verkeer en vervoer introduceren. Niet de auto als uitgangspunt op
erftoegangswegen maar de langzame verkeersdeelnemer. Bij herinrichting van erftoegangswegen wil D66
Blaricum vaker gebruik maken van het principe

te

en dit zichtbaar maken. Dat kan met onderborden,

aan de zone -30- borden en beschildering op het wegdek.

Auto voorlopig nog onmisbaar maar op passende snelheid en niet overal
De auto is op dit moment in onze gemeente nog onmisbaar. In de toekomst maken nieuwe vervoersopties
individueel autobezit hopelijk minder noodzakelijk.

nemen veel kostbare ruimte op wegen, maar vooral ook

door de noodzakelijke parkeervoorzieningen. D66 Blaricum wil de algemene snelheidslimiet binnen de bebouwde
kom terugbrengen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur zodat straten veiliger worden voor fietsers
en voetgangers. Wegen met een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur worden de uitzondering binnen de
bebouwde kom.
zullen steeds vaker rijden op een duurzame energiebron, waarbij elektrisch rijden voor de middellange
termijn het meest kansrijk lijkt. D66 Blaricum wil een doordachte infrastructuur voor het parkeren en opladen van
deze elektrische

met laadpalen op belangrijke plekken, gefaciliteerd door de gemeente. D66 Blaricum wil

experimenteren met het gebruik van lantaarnpalen als oplaadpunten voor elektrisch vervoer, zoals dit ook op
andere plekken gebeurt.
Parkeervoorzieningen zijn belangrijk voor de kleine kernen, vooral wanneer hier ook veel voorzieningen zijn.
Blaricum wil waar mogelijk het parkeren aan de rand van het dorpscentrum vergroten en de dorpskern autoluw
maken met juist aandacht voor de fietser en wandelaar. Dit is al een lang gekoesterde wens en zal in overleg met
de winkeliers vorm dienen te krijgen. Ook bij evenementen dient parkeren aan de randen van het dorp meer
aandacht te krijgen, juist om de dorpskern van Blaricum en de evenementen voor alle inwoners toegankelijk te
houden.
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GROENE
GEZONDE
OMGEVING

Verkiezingsprogramma Blaricum 2022 - 2026

29

Blaricum vitaal en toekomstbestendig

D66 Blaricum is voorstander van het versterken van openbaar groen en natuur in
onze gemeente door goed onderhoud en waar mogelijk groen uit te breiden,
samen met het GNR.
D66 Blaricum wil het Goois Natuur Reservaat financieel blijven ondersteunen.
D66 Blaricum wil de beleefbaarheid van de natuur in onze omgeving uitbreiden
door te investeren in uitbreiding van wandel- en fietspaden.
D66 Blaricum wil meer aandacht voor de RIVM-regels over houtstook en waar
mogelijk experimenteren met filters om overlast tegen te gaan.

D66 Blaricum wil stimuleren om apparaten voor groenonderhoud te gebruiken met
een maximum van 70 decibel.
De groene gemeente is van ons allemaal, het onderhoud daarvoor ook
De omgeving is in Blaricum een belangrijke bepalende factor voor het woongenot van lokale inwoners en van de
aantrekkingskracht voor bezoekers. Groen maakt gelukkig en gezond. Het is de centrale taak van de gemeente
om de leefomgeving en de leefkwaliteit te beheren en te bevorderen. Maar inbreng van inwoners hierbij is ook
belangrijk.
De openbare ruimte is er voor iedereen, deze delen we met elkaar. Het openbaar groen in onze woonwijken
versterkt de totaalkwaliteit van onze groene omgeving. D66 Blaricum vindt dat het groenbeheer in publieke ruimte
anders en beter kan en wil inwoners meer betrekken bij het onderhouden van het groen. Het bermenbeleid en de
actie

het groen binnen de

is in het algemeen belang en blijft aandacht vragen. D66 Blaricum wil dat

versteende wijken meer groen worden om de leefbaarheid in de wijken te vergroten. Er moet meer zicht komen op
het individueel toe-eigenen van delen van de openbare (groen) ruimte. Dit is vanzelfsprekend niet toelaatbaar.
D66 Blaricum is voorstander van het versterken van de natuur door te werken aan 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 aan insecten, vogels en andere kleine dieren.
Door middel van een groencommissie bestaand uit inwoners kan input vanuit inwoners komen over het
actualiseren van het groenbeleid in de gemeente, de wijken en de straten. Om een groencommissie goed te
kunnen laten functioneren als belangrijke adviseur van de gemeente is een structureel genotuleerd overleg met de
wethouder noodzakelijk.
Het vele groen vraagt om regelmatig onderhoud waarbij bladblazers en andere luidruchtige apparaten door
omwonenden als hinderlijk wordt ervaren. D66 Blaricum wil stimuleren om apparaten voor onderhoud te gebruiken
met een maximum van 70 decibel, dit in tegenstelling tot luidere blazers met een geluidsniveau tot 110 decibel.
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D66 Blaricum wil bespreken op welke manier inwoners geholpen kunnen worden om deze overlast te verminderen
en dat bedrijven van de groenvoorziening ook gebruik maken van minder luidruchtig materieel.

Natuur om trots op te zijn
De Blaricumse hei en de omliggende natuurgebieden vormen één van de mooiste natuurgebieden van Nederland.
Het is een gebied van grote ecologische waarde met veel beschermwaardige flora en fauna. Het Gooimeer is een
prachtige aanvulling waar valt te genieten van het water.
De prachtige natuur leent zich voor toegankelijkheid en de drukte met fietsers en wandelaars bewijst dat veel
mensen graag op een gezonde, actieve manier willen genieten van de ruimte, het groen en het water. D66
Blaricum wil de natuur niet alleen onderhouden maar is ook voorstander van het verder investeren in de
beleefbaarheid van deze prachtige omgeving. Voor onze eigen inwoners en voor de rustige toerist en recreant. In
ons toekomstbeeld passen investeringen in recreatieve voorzieningen rondom het Gooimeer en het Stichtse
strandje uitsluitend wanneer dit de natuur geen schade toebrengt. D66 Blaricum is voorstander van het ontwerpen
van een doordachte fiets- en wandelinfrastructuur, waaraan via een langjarig programma gestaag gewerkt kan
worden. Daarbij is regionale samenwerking noodzakelijk.

Gooisch Natuur Reservaat (GNR)
De situatie rond het Goois Natuur Reservaat verdient aandacht. De Provincie Noord-Holland en Amsterdam
hebben zich teruggetrokken en betalen een afkoopsom. D66 Blaricum wil er alles aan doen om deze organisatie
ook op de lange termijn financieel gezond te houden en ideeën te ontwikkelen om dit prachtige gebied in goede
staat te houden. D66 Blaricum is zich bewust van de uitzonderingspositie die het Gooisch Natuur Reservaat ten
opzichte van andere natuurgebieden heeft, namelijk grotendeels betaald door de lokale bevolking, via
gemeentelijke bijdragen. D66 Blaricum wil het Goois Natuur Reservaat geldelijk blijven ondersteunen.
D66 Blaricum pleit voor het leggen van ecologische verbindingen en het verbinden van natuurgebieden. D66
Blaricum wil daarnaast uitbreiding van beschermde gebieden door verwerving dan wel samenwerking. Ondanks
dat het rijk minder geld voor natuurbeleid beschikbaar heeft. De kwaliteit van het Gooi ligt vooral in de
onbebouwde ruimte. Die kwaliteit willen we behouden, in en om Blaricum.

Schone lucht
Luchtverontreiniging, geluid- en stankoverlast hebben een negatieve invloed op onze gezondheid. D66 Blaricum
wil zich hard maken voor schone lucht en een fijne leefomgeving. Daarom vindt D66 Blaricum dat er continue
gekeken moet worden naar de overlast van fijnstofuitstoot door

op de snelwegen, in de wijken en door

uitstoot van houtkachels, barbecues, vuurkorven en open haarden. Het stimuleren van elektrisch rijden, fietsen en
wandelen kan een verschil maken net zoals het verplaatsen van parkeren naar de randen van de dorpskern.
Houtvuren stoten bijna net zoveel fijnstof uit als al het wegverkeer in Nederland. De vrijkomende houtrook is voor
veel inwoners een overlast. Mensen met een longziekte zoals astma of COPD, maar ook gezonde kinderen en
ouderen, zijn risicogroepen. D66 Blaricum is niet voor het totaalverbod op bijvoorbeeld open haarden maar wel
voor méér communicatie en daarmee bewustwording over de negatieve effecten voor de gezondheid, zoals ook
gedaan is over het negatieve effect van roken. Meer aandacht verdienen ook de RIVM-richtlijnen over houtstook
(niet stoken bij mist, motregen of weinig wind), onderzoek naar rookfilters bij haarden en kachels en het
ontmoedigen van haarden en houtkachels bij nieuwbouwprojecten.
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LOKAAL
ECONOMISCH
BELEID
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D66 Blaricum voert lokaal economisch beleid in het belang van de inwoners. Het
zorgen voor werkgelegenheid en de beschikbaarheid van producten en diensten
is ons doel.
D66 Blaricum richt zich op de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst
met passende keuzes voor onze eigen bedrijventerreinen en aandacht voor
duurzaam ondernemen.
D66 Blaricum wil in alle wijken een winkel voor dagelijkse voorzieningen, dit zorgt
voor verbinding, werkgelegenheid en minder autoverkeer als winkels dichtbij te
bereiken zijn.
D66 Blaricum wil stimuleren dat er voor thuiswerkers meer flexibele werkplekken
worden ingericht in leegstaande gebouwen, buurthuizen, verenigingen of in
samenwerking met de horeca.
Werkgelegenheid voor Blaricummers, nu en in de toekomst
Om prettig te kunnen leven in ons dorp moeten basis levensbehoeften bereikbaar zijn. Er moet een inkomen
verdiend kunnen worden, er moeten boodschappen gedaan kunnen worden en diensten kunnen worden
ingekocht.
Een gemeente voert economisch beleid in het belang van haar inwoners: zij biedt kansen voor ondernemers om te
zorgen voor werkgelegenheid en verkrijgbaarheid van noodzakelijke en gewenste producten en diensten.
Ondernemers zijn ieder voor zich en gezamenlijk verantwoordelijk voor het benutten van kansen die zich
voordoen, maar moeten ook vooruitkijken en samenwerken om in de toekomst regionaal, nationaal en
internationaal concurrerend te blijven.
Een deel van de werkende Blaricumse bevolking werkt lokaal, een deel werkt binnen de Randstad of de
omliggende grote steden en een deel werkt nationaal of zelfs internationaal. Blaricum is een dorp van
ondernemers. Alleen al in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan honderden inschrijvingen met
als vestiging Blaricum. Zij werken vanuit een bedrijfspand, een winkel, een kantoor of steeds vaker vanuit huis. Een
groot deel daarvan is ook echt actief in en betrokken bij het dorp. De Blaricumse Ondernemersvereniging (BOV)
brengt deze ondernemers met elkaar in contact zodat zij samen sterk staan. D66 Blaricum wil dat de gemeente
meedenkt met deze ondernemers over faciliteiten en mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen.
D66 Blaricum is van mening dat het bedrijven in de groene Blaricumse 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. Zoals Blaricum ook vooropliep
bij een van de eerste gasloze wijken van Nederland. Wij voeren graag beleid waarin grote en kleine ondernemers
die zich daarop richten een plaats vinden in onze gemeente. Vanwege het blijvende belang van werkgelegenheid
buiten de gemeentegrenzen maakt D66 Blaricum zich hard voor bereikbaarheid van steden, stations en
(lucht)havens met openbaar en eigen vervoer.
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De puzzel van detailhandel en levensvatbaarheid van winkelcentra
Voor de traditionele detailhandel zijn het lastige tijden. Door de coronamaatregelen en de mogelijkheden van
online aankopen is er op- en neerwaartse 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 wijken. D66 Blaricum
vindt het allereerst een verantwoordelijkheid van ondernemers om deze trend te keren. Door middel van innovatief
ondernemerschap en samenwerking is er nog veel mogelijk om de wijken te laten bruisen. De basis voor gezonde
detailhandel ontwikkeling in de wijken wordt in eerste instantie gelegd door de supermarkten, omdat de
klantenstroom naar hen voor dagelijkse boodschappen voorlopig nog groot is.
D66 Blaricum wil dat de gemeente met ruimtelijk beleid stimuleert dat alle wijken een winkel hebben voor de
dagelijkse boodschappen. Dit creëert in elke wijk een centraal punt wat verbinding geeft in de wijk. Daarnaast
trekt het mogelijk andere ondernemers aan om zich te vestigen en kan dit leiden tot meer leven en
werkgelegenheid. Tenslotte zorgt het voor minder autoverkeer in de wijken als inwoners gemakkelijk op de fiets
boodschappen kunnen halen.
De gemeente kan hier 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 wijken en winkelcentra. Zij zijn uiteindelijk de belangrijkste gebruikers en
daarmee ook de

voor investeringen.

Toerisme en recreatie, kansen voor horeca
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen maar ook evenementen versterken het DNA van Blaricum. Inwoners
kunnen hier duurzaam van genieten en bezoekers komen gericht hiervoor naar Blaricum. In de nieuw vastgestelde
beleidsvisie recreatie en toerisme Blaricum komen vier speerpunten naar voren:
1.

Focus op recreatieve ontwikkeling voor inwoners van Blaricum en buurgemeenten.

2.

Blaricum beleefbaar en zichtbaar voor bezoekers.

3.

Benutten van kansen op regionale samenwerking.

4.

Blaricum in balans: geen massatoerisme, maar kleinschalige passende initiatieven.

D66 Blaricum wil de komende raadsperiode de activiteiten en tradities tegen de meetlat van deze beleidsvisie
houden en bezien welke daarvan de draagkracht van de gemeente te boven gaan. D66 Blaricum ziet toerisme als
een van de kansrijke bedrijfssectoren voor Blaricum in de toekomst. D66 Blaricum vindt vooral het rustige natuuren cultuurtoerisme passend in onze omgeving. De plaatselijke recreant is gebaat bij een verdere uitbreiding van
wandel- en fietsroutes en bij een betere toegankelijkheid en gebruik van het water in onze gemeente. Bij dit
natuurtoerisme ziet D66 Blaricum kansen voor de lokale horeca. De gemeente moet waar mogelijk de horeca
ruimte geven om zich verder te ontplooien. Dit zorgt voor werkgelegenheid en inkomen maar ook voor een
bruisend leven voor de inwoners van Blaricum zelf.
Een onderdeel van het toerisme en de recreatie is het voormalig agrarische karakter van het dorp en de
geschiedenis van de Erfgooiers. Het karakter van de oude boerengemeenschap wordt in leven gehouden door het
bestuur en de pachters van de Agrarische Stichting Blaricum (ASB). De toekomst van de ASB in het licht van het
verdwijnen van de actieve boeren uit onze gemeenschap is een punt van zorg. Zoals de subsidie aan het GNR is
het denkbaar dat ook de ASB in de toekomst subsidie nodig heeft om haar doel te blijven bereiken. D66 Blaricum
wil met een gevoel voor de realiteit in gesprek gaan met het bestuur van de ASB over een dergelijke ontwikkeling.
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Bloeiende bedrijventerreinen
Naast een nieuwe woonwijk is bij de Blaricummermeent ook een bloeiend bedrijventerrein gerealiseerd,
BusinessPark 27, dicht bij de snelweg en midden in het centrum tussen veel grote omringende steden. Het is
belangrijk de ondernemers hier te faciliteren met hulp en advies om ervoor te zorgen dat deze bedrijvigheid in
onze gemeente blijft bloeien. Op het bedrijventerrein, maar ook in heel Blaricum, is het belangrijk dat zich bij
voorkeur ondernemers vestigen uit sectoren met toekomstperspectief, die voorop willen lopen bij het creëren van
de schone en circulaire duurzame economie.
Van reeds gevestigde ondernemers verwacht D66 Blaricum een verhoging van de inspanning om duurzaamheid te
omarmen, onder andere door het opwekken van energie door zonnepanelen op de daken van de bedrijfspanden.
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. D66 Blaricum wil graag dat
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 de
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.

Thuiswerken
In de corona crisis is thuiswerken steeds vaker de norm geworden. De verwachting is dat na de coronacrisis
gedeeltelijk thuiswerken zal blijven bestaan. Dit kan gunstig uitpakken voor het milieu, de druk op de wegen en de
leefbaarheid in onze gemeente. Echter het is niet voor iedereen mogelijk om thuis te werken. Daarom vindt D66
Blaricum het belangrijk om flexibele werkplekken in te richten binnen onze gemeente. Dit kan in leegstaande
gebouwen maar mogelijk ook in buurthuizen, bij verenigingen of in samenwerking met de horeca. Op deze manier
ontstaat er een mooie spin-off van het thuiswerken en wordt onze gemeente een fijnere omgeving voor
thuiswerkers.

Economie de basis
voor welvaart en

zelfredzaamheid
Verkiezingsprogramma Blaricum 2022 - 2026

35

Blaricum vitaal en toekomstbestendig

ZEGGENSCHAP
VOOR INWONERS:
DEMOCRATIE
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D66 Blaricum vraagt aandacht voor wederzijds respect tussen politici,
bestuurders, inwoners en media. Ons uitgangspunt moet zijn dat we elkaar
vertrouwen, niet wantrouwen.
D66 Blaricum wil inwoners op moderne wijze betrekken bij het lokale bestuur door
meer participatie, het oprichten van buurt- of wijkverenigingen en contact zoeken
met de inwoners.
D66 Blaricum wil een duidelijke stem voor jongeren en jongvolwassenen in
beleidsontwikkeling en gemeentelijke politiek.
Lokale democratie
In Nederland maken veel mensen zich zorgen 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

gevoerd wordt op sociale

media. D66 zoekt naar manieren om de democratie te vernieuwen. Uit de strategische visie Blaricum 2020 komt
naar voren dat er meer ruimte moet zijn voor verdraagzaamheid en begrip voor elkaar, dat er rekening met elkaar
wordt gehouden en dat mensen elkaar vrij laten.
De D66 Blaricum fractie levert in de gemeenteraad een bijdrage aan de lokale democratie. Hier spreekt en stemt
de D66 fractie namens alle inwoners die op D66 gestemd hebben maar heeft ook oog voor alle andere inwoners.
De inrichting van de democratie verloopt via gekozen volksvertegenwoordigers, maar steeds meer willen inwoners
ook betrokken worden bij de lokale keuzen die worden gemaakt door de raadsleden. Om deze reden heeft D66
Blaricum de afgelopen 8 jaar steeds gehamerd op inwonersparticipatie en is in 2019 een nieuwe nota
inwonersparticipatie vastgesteld. Tevens pleitte D66 Blaricum tot 2018 ieder jaar opnieuw voor een digitaal
inwonerspanel waarmee ideeën voorgelegd kunnen worden aan inwoners om na te gaan hoe men daar tegenover
staat. Dit panel is inmiddels ontstaan naar aanleiding van de herijking van de strategische visie Blaricum 2030.

Een kleine gemeente
Kleinere gemeenten worden over het algemeen gekenmerkt door kortere lijnen, zowel in de organisatie als richting
inwoners, en ze zijn goed in staat om lokaal maatwerk te kunnen bieden. Kleine gemeenten kunnen echter ook
kwetsbaar worden door een groter aantal eenmansfracties en een beperkt aantal ambtenaren. Kleine gemeenten
zijn vaak ook minder goed in staat om specifieke expertise aan te trekken en zijn voor de uitvoering van bepaalde
taken eerder aangewezen op regionale samenwerking. D66 Blaricum kan het beste van twee werelden bieden:
een lokale partij met wortels in alle haarvaten van het dorp maar met een grote landelijke partij als basis die kan
helpen in visie, kennis, uitvoering en ervaring.
De schaal en de kwetsbaarheid van een kleinere gemeente vraagt veel van de raad, het college en het ambtelijk
apparaat om het groeiend aantal wettelijk verplichte taken goed uit te kunnen voeren. Blaricum is nummer 26 op rij
van klein naar groot van de 352 Nederlandse gemeenten. Daarom moet Blaricum goede contacten onderhouden
en samenwerken met andere gemeenten in gemeenschappelijke organisaties, zoals de BEL-organisatie, de regio
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Gooi en Vechtstreek, de Metropoolregio Amsterdam en de samenwerking met Huizen die steeds uitgebreider
wordt.
D66 Blaricum is van mening dat Blaricum niet zonder samenwerking in de regio en daarbuiten kan bestaan, anders
zullen wettelijk verplichte taken van de gemeente de mogelijkheden en deskundigheid van de gemeente boven
het hoofd groeien. Gemeentelijke organisaties ontwikkelen zich steeds meer van organisaties die uitvoering van
taken zelf ter hand nemen naar regie-organisaties. De rol van de gemeente verschuift daarmee naar regisseur en
opdrachtgever. Van ambtenaren en collegeleden vraagt het niet alleen om inhoudelijke expertise over het
onderwerp, maar ook om andere vaardigheden zoals kritisch contracteren, resultaten beoordelen en volgen,
netwerken, coördineren en beïnvloeden. Daarnaast krijg de raad steeds vaker de rol om de kwaliteit van de
besluitvorming te bewaken: is het vraagstuk helder gedefinieerd, ligt er een sluitende overeenkomst met goede
voorwaarden, zijn alle opties geanalyseerd, zijn alle partijen voldoende gehoord, zijn argumenten en belangen
zorgvuldig afgewogen? Dan neemt de gemeenteraad een formeel besluit.

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, politici en burgers vraagt om onderling en wederzijds respect. Een
basishouding van wantrouwen jegens politiek en bestuur, maar ook onderling tussen politici, holt de democratie
als bestuursvorm uit. Als het aanzien van de lokale overheid daalt staan er minder capabele mensen op om een rol
te spelen in het lokale bestuur. En capabele en betrokken mensen zijn noodzakelijk voor ons dorp.
Wantrouwen in welke vorm dan ook 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. Ook voor politici onderling van verschillende partijen geldt dat door samenwerken en
een positieve basisopstelling naar elkaar toe veel meer mogelijk is en bereikt kan worden voor ons mooie dorp
Blaricum.

Participatie en wijk- en buurtverenigingen
D66 is van oudsher een partij die democratische vernieuwing voorstaat. Inwoners willen participeren en
deelnemen aan verschillende keuzeprocessen van de gemeente en D66 Blaricum wil graag dat inwoners ons
weten te bereiken, meedenken en meedoen. D66 Blaricum zoekt altijd inwoners op om het oor te luister te leggen.
Maar participeren is veel meer dan alleen maar luisteren of dingen nog beter uitleggen aan inwoners. Om inwoners
te laten participeren moeten bestuurders durven zich kwetsbaar op te stellen en over hun macht heen te kijken
om samen met inwoners naar oplossingen te kijken. Raadsleden denken te veel als bestuurders en te weinig als
gekozen burgers. De gemeente heeft haar inwoners nodig om de leefbaarheid van het dorp vorm te geven. D66
Blaricum wil meer ruimte geven aan inwonersinitiatieven zodat inwoners, organisaties en ondernemers mee
kunnen denken over een duidelijk en gedeeld toekomstbeeld.
Er zijn goede redenen om burgers veel meer te betrekken bij gemeentelijke besluiten:
1.

Als dragers van kennis: er is veel kennis onder burgers en die kan benut worden om tot betere
besluitvorming en uitvoering te komen.
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2.

Als degenen die de gevolgen van de besluitvorming ondervinden zonder de voordelen daarvan
(bijvoorbeeld omwonenden bij bouwprojecten).

3.

De stem van de burgers komt onvolkomen door bij het bestuur gezien de samenstelling van de Raad
(denk aan leeftijd en opleiding).

D66 Blaricum wil onderzoek naar andere manieren van participeren van inwoners, zoals buurt- of wijkverenigingen
waar inwoners elkaar makkelijker kunnen vinden en hun stem kunnen laten horen. In de voorbereiding van beleid
moeten vertegenwoordigers van buurt- of wijkverenigingen of andere belanghebbende groepen actief betrokken
worden. Met deze werkwijze kan een verbinding gelegd worden tussen de rol van gekozen
volksvertegenwoordigers om het algemeen belang te wegen en de mogelijkheden voor inwoners om rond een
specifiek vraagstuk in het dorp actief te zijn en hun inzichten en belangen rechtstreeks in te brengen bij de
gemeenteraad. D66 Blaricum vindt dat besluitvorming zonder inwonersparticipatie in het proces niet meer voor
moet komen.
D66 Blaricum wil dat raadsleden naast de formele raadsvergaderingen nog veel meer tijd besteden aan het
bezoeken van de wijken, buurthuizen, kantines en ondernemingen om te horen en te bespreken wat er speelt en
dat de inbreng van de inwoners op deze manier nog meer onderdeel wordt van de besluitvoering. 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. Ware democratie houdt rekening met alle
belangen, niet alleen met de belangen die het sterkst worden verwoord door de belanghebbenden.

Een duidelijke stem voor jongeren en jongvolwassenen
De gemeente heeft veel verantwoordelijkheden voor jongeren en D66 vindt 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? D66 Blaricum is voor
een project om de visie van 12-18 jarigen op de sterke en minder sterke punten in onze gemeente te horen, dit
project kan mogelijk resulteren in een permanente invulling van een adviesstem van jongeren via een eigen
jongerenadviesraad. Deze jongerenraad kan een aantal maal per jaar vergaderen en verslag uitbrengen aan de
wethouders en de raad. Ook aan de stem van jong-volwassenen moeten we meer aandacht aan besteden. Dat
moet dan wel met een moderne manier van informatie delen natuurlijk. Hoe precies? Daar hebben de jongeren
vast ideeën over.
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SAMENWERKING,
COMMUNICATIE,
DIENSTVERLENING
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D66 Blaricum wil de communicatie met inwoners vergemakkelijken en
digitaliseren. Alle stukken van college en raad moeten ook online terug te vinden
zijn voor de inwoners.
D66 Blaricum wil de inwoners directer informeren door sociale media te gebruiken
over wat er in de raad besproken wordt, op de agenda staat en welke beslissingen
genomen worden.
D66 Blaricum wil dat formulieren van de gemeente begrijpelijk en eenvoudig in te
vullen zijn en een meldpunt
moeilijke
inrichten voor inwoners,
bedrijven en verenigingen.
D66 Blaricum heeft zorgen over de toekomstbestendigheid van de BEL
Combinatie.
Samenwerken in de regio
Blaricum 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 Blaricum houdt de logica van de
samenwerkingsstructuren in de gaten. Het samenwerken voor meerdere onderwerpen in dezelfde regio is vaak
voordelig.
D66 Blaricum ziet wel een zorg in de BEL Combinatie, het ambtelijk apparaat van Blaricum, Eemnes en Laren. De
organisatie kampt al langdurig met een groot aantal vacatures en een hoog verloop en kan hierdoor kwetsbaar
worden. Daarnaast zijn specifieke signalen uit Eemnes ook zorgwekkend omdat zij zich meer en meer op Eemland
zouden willen richten, mede omdat zij onderdeel zijn van de Provincie Utrecht. Wanneer de BEL Combinatie de
problemen niet voor alle drie de gemeenten kan oplossen, zal dat leiden tot een heroriëntatie op de BEL
Combinatie waarbij zelfs het beëindigen van de samenwerking met Eemnes en Laren tot de mogelijkheden zou
kunnen behoren.
D66 Blaricum vindt het belangrijk om regionaal af te stemmen waar voorzieningen zijn of worden gerealiseerd, niet
elk dorp hoeft een eigen museum of zwembad te hebben. Het samen delen en zo nodig ook samen financieel
dragen van voorzieningen voor alle gezamenlijke inwoners in het Gooi maakt dat we een compleet aanbod kunnen
bieden. Meer gezamenlijke planning en besluitvorming kan dit bevorderen. We leven in een open samenleving
waar voorzieningen niet slechts toegankelijk zijn voor eigen inwoners. Dit is ook goed voor milieu, klimaat en de
toekomst.

Communicatie met inwoners en informatie van de gemeente moet toegankelijker
D66 Blaricum wil de communicatie tussen inwoners, raadsleden en gemeente vergemakkelijken door digitalisering
van de publieke dienstverlening en een ingang op de website www.blaricum.nl voor de raad waar vragen en
opmerkingen kunnen worden gesteld door inwoners en organisaties.
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Via een digitale nieuwsbrief kunnen inwoners geïnformeerd worden over voorbereiding en besluitvorming over
actuele bestuurlijke onderwerpen. Men kan zich hierop abboneren via de website van de gemeente. En D66
Blaricum wil dat in de geest van de wet openbaar bestuur en recent

wet

alle stukken van het college en

de raad online in te zien zijn en dat inwoners hiervoor niet in voorkomende gevallen naar het BEL-kantoor hoeven.
Inwoners zonder toegang tot digitale middelen moeten nog steeds hun weg naar de gemeente kunnen vinden.
Inwoners willen het gevoel hebben dat de gemeente echt luistert en passende antwoorden geeft. De wijze waarop
mensen telefonisch te woord worden gestaan, het nakomen van afspraken, de tijd 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 elementen die bepalen of de burger zich serieus genomen
voelt.
Denk ook aan de manier waarop de gemeente omgaat met de belangen en zorgen van inwoners, zoals 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.
De omgevingswet stelt dat de gemeente in principe binnen een termijn van 6 weken tot toekenning of
beargumenteerd afwijzen van een aanvraag moet komen. Dat versnelt de aanvraagprocedure hopelijk flink.

Gebruik van sociale media
D66 Blaricum wil onderzoeken of de inzet van sociale media kan werken 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 voor een rondetafelgesprek (RTG) om mee te praten. D66 Blaricum ziet sociale media als
kans om makkelijker een vraag te stellen of input te geven. D66 Blaricum ziet vooral kansen voor apps die zich
lenen voor het geven van meningen en argumenten. Zorgen om de privacy mogen daarbij niet vergeten worden.
D66 Blaricum wil vaker verslag doen van raadsvergaderingen via sociale media over onderwerpen die op de
agenda staan, onderwerpen die besproken zijn of beslissingen die genomen zijn. Maar D66 Blaricum wil juist ook
sociale media gebruiken om sommige onderwerpen uit te diepen en achtergronden aan te geven. Op deze manier
kunnen inwoners beter op de hoogte zijn van wat er gebeurt en is het makkelijker voor inwoners om eerder deel te
nemen aan het participatieproces. Daarnaast geeft het ook meer verbinding tussen het bestuur van de gemeente
en de inwoners.

Procedures en formulieren voor inwoners makkelijker maken
D66 Blaricum wil in de komende bestuursperiode de klantgerichtheid van dienstverlening aan de burger een
kwaliteitsimpuls geven. D66 Blaricum wil meer belang geven aan de begrijpelijkheid van communicatie en
procedures. Zo hebben zelfs hoog opgeleide bestuurders van verenigingen moeite met de subsidieaanvragen bij
onze gemeente. Het formulierencircus moet worden vereenvoudigd en aanvragers moeten op alle fronten worden
geholpen bij hun aanvragen bij de gemeente. Formulieren moeten eenvoudig invulbaar worden gemaakt. D66
Blaricum wil een meldpunt

moeilijke

inrichten waarop inwoners en aanvragers aan kunnen geven

waar zij tegenaan lopen, opdat zij ondersteuning krijgen en de gemeente gericht tot vereenvoudiging kan komen.
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OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID
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D66 Blaricum wil dat de gemeenteraad een actieve rol speelt in het vaststellen
van lokale veiligheidsprioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek.
D66 Blaricum vindt het belangrijk dat de politie dicht bij onze inwoners staat.
D66 Blaricum vindt dat preventie door middel van whatsapp groepen en
buurtpreventie verenigingen aanvullend is op preventie door politie en
D66 Blaricum wil dat ons brandweer korps in de top van Nederland staat, als het
gaat om aanrijdtijden,
en kostenefficiency.
Politie Midden-Nederland
Na de totstandkoming van de Nationale Politie is de regio Gooi- en Vechtstreek onderdeel van de politie MiddenNederland geworden. De oprichting van een Nationale Politie mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor
specifieke lokale veiligheidsissues. Daarom wil D66 Blaricum dat de gemeenteraad een proactieve rol speelt in het
vaststellen van lokale prioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek (Burgemeester-Openbaar
Ministerie-Politie).

WhattsApp-groepen en buurtpreventieverenigingen
Voor D66 Blaricum is het vooral belangrijk dat onze inwoners zich veilig voelen. Buurtpreventieverenigingen en
WhatsApp groepen bieden een goed platform om samen met buurtbewoners de objectieve (harde feiten en
cijfers) en subjectieve (ervaren) veiligheid in samenwerking met de politie en de gemeente in de eigen buurt vorm
te geven. Preventieve maatregelen in het kader van bijvoorbeeld het keurmerk veilig wonen kunnen bijdragen aan
veiligheid in en om het huis.

Politie en wijkagent
Daarnaast vindt D66 Blaricum het erg belangrijk dat de politie zichtbaar is in elke buurt van Blaricum. Compacte
wijkteams zijn daarvoor van groot belang: dicht bij onze inwoners, zichtbaar en herkenbaar én die u ook kennen;
die aangifte, terugkoppeling en afhandeling in een hand houden waardoor u weet hoe de politie omgaat met zaken
die voor u belangrijk zijn. Voor inwoners is met name de factor vertrouwen in de buurt van belang voor het gevoel
van veiligheid. Hoe meer iemand zich thuis voelt in de buurt, hoe veiliger hij of zij zich voelt. Het vertrouwen in de
buurt en het gevoel van veiligheid dragen positief bij aan het gelukkige leven in Blaricum.

Brandweercorps met voornamelijk lokale vrijwilligers
Innovaties en aanpassingen aan het wegennet moeten altijd nadrukkelijk worden besproken met de hulpdiensten
zoals de brandweer. D66 Blaricum hecht veel waarde aan snelle aanrijdtijden voor de brandweer. Het is essentieel
dat zij betrokken worden bij plannen voor verschillende verkeerssituaties. De brandweer is een belangrijk
onderdeel van de veiligheidsbeleving voor de inwoners, deels drijvend op vele vrijwilligers, en deels op betaalde
krachten. Dit zijn de helden van het dorp, onzichtbaar en bescheiden. D66 Blaricum wil dat
top van beste korpsen van Nederland staat, als het gaat om aanrijdtijden,

brandweer in de
en

kostenefficiency.

Verkiezingsprogramma Blaricum 2022 - 2026

44

Blaricum vitaal en toekomstbestendig

Richtingwijzers D66
D66 staat voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Dat wil zeggen dat iedereen zoveel als mogelijk zelf kan
beslissen over de wijze waarop zij hun leven leiden en hoe zij samenleven met anderen.
Gelukkig is de overgrote meerderheid daar ook toe in staat. Voor diegene die daarbij hulp nodig hebben, staat de
overheid klaar om die te bieden. Ook als dat een beperking voor een ander betekent. D66 is een sociaal-liberale
politieke partij die staat voor vrijheid en verbondenheid. Wanneer iedereen gelijke kansen krijgt om zich te
ontplooien zoals ieder individu dat wenst, kan je echt vrij zijn. Hierbij hoort ook de verantwoordelijkheid om kansen
en ontwikkelingen van de ander te respecteren.
De overheid stimuleert een democratie waarin ook jouw stem op alle niveaus gehoord wordt. D66 staat voor een
open samenleving waarin iedereen kan profiteren van onze welvaart en waarbij het klimaat en de natuur
voorwaarden zijn voor een duurzame toekomst.
Mensen zijn pas echt vrij als iedereen dat is. Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen
ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als ze zich geen zorgen hoeven
te maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan
meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor generaties na ons.
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf

die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn

opgesteld. Deze richtingwijzers 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;
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving;
Denk en handel internationaal;
Beloon prestatie en deel de welvaart;
Koester de grondrechten en gedeelde waarden.

LANDELIJK EN LOKAAL
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