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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 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. 

 

D66 Blaricum wil de unieke Blaricumse omgeving en het onderling contact in alle wijken 

verbeteren. Door te investeren in natuur, warmtevoorziening voor de toekomst en passende 

woningen. Extra aandacht willen we voor goede zorg, onderwijs, sport, het verenigingsleven, 

vervoer en cultuur. In de buurt boodschappen doen en elkaar ontmoeten. 

 

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; 

• extra aandacht 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 een essentiële sector wordt en bereikbaar is voor iedereen. 

 

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. 
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inwoners meer ondersteunen door expertise, deskundig en onafhankelijk 
advies over verduurzaming om inwoners de juiste weg op te helpen. D66 
Blaricum ziet verduurzaming van de woningvoorraad als dé maatschappelijke 
opgave van het komende decennium.  

 

 
een masterplan voor warmtevoorziening in alle dorpswijken, te beginnen met 
de Bijvanck. 

 

ENERGIETRANSITIE EN DUURZAAM LEVEN 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

kiezen 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. 

 
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. 

 
minder schakels en betere samenwerking in de jeugdbeschermingsketen. 

 
extra inzet voor mantelzorgers. D66 Blaricum denkt dat Blaricum een 
zilvergrijze toekomst aan kan dankzij de binding die dorpsgenoten met elkaar 
hebben.  

 
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. 

 

ZORG EN ONDERSTEUNING 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

D66 Blaricum wil 

D66 Blaricum wil 

https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/energietransitie-en-duurzaam-leven/
https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/zorg-en-ondersteuning/
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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. 

GOED WONEN 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

D66 Blaricum wil 

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

 
wil zich richten op de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst met 
passende keuzes voor onze eigen bedrijventerreinen en aandacht voor 
duurzaam ondernemen. 

 
in alle wijken een winkel voor dagelijkse voorzieningen, dit zorgt voor 
verbinding, werkgelegenheid en minder autoverkeer als winkels dichtbij te 
bereiken zijn. 

 
stimuleren dat er voor thuiswerkers meer flexibele werkplekken worden 
ingericht in leegstaande gebouwen, buurthuizen, verenigingen of in 
samenwerking met de horeca. 

 

LOKAAL ECONOMISCH BELEID 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

D66 Blaricum wil 

https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/goed-wonen/
https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/lokaal-economisch-beleid/
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dat mensen die zich kunnen ontwikkelen, weerbaar worden en vorm kunnen 
geven aan hun eigen leven en daarmee bijdragen aan hun geluk. D66 Blaricum 
ziet investeringen in onderwijs, gezond opgroeien, sport, cultuur en welzijn als 
investeringen in dit geluk. 

 
 

in alle dorpswijken toegang tot speelruimte, sport en cultuur voor elk kind en 
wil daarom extra aandacht voor speelplaatsen, trapveldjes en gymzalen. 

 
meer aandacht voor de toegankelijkheid van het aanwezige aanbod voor 
mensen met een beperking of mensen met minder financiële draagkracht.  

 

ONDERWIJS, BEWEGEN EN ONTWIKKELING 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

goed openbaar vervoer dat het eigen dorp en de omringende steden en 
voorzieningen beter bereikbaar maakt voor de inwoners van Blaricum. 

 
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. 

 
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. 

 

MEER FIETSEN EN OPENBAAR VERVOER 

MINDER AUTO’S 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

D66 Blaricum wil 

D66 Blaricum wil 

https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/onderwijs-bewegen-en-ontwikkeling/
https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/meer-fietsen-en-openbaar-vervoer-minder-autos/
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het openbaar groen en de natuur in onze gemeente goed onderhouden en 
waar mogelijk groen uitbreiden. D66 Blaricum is voorstander van het 
versterken van openbaar groen en natuur, samen met het GNR. 

 
het Goois Natuur Reservaat financieel blijven ondersteunen. 

 
de beleefbaarheid van de natuur in onze omgeving uitbreiden door te 
investeren in uitbreiding van wandel- en fietspaden. 

 
meer aandacht voor de RIVM-regels over houtstook en waar mogelijk 
experimenteren met filters om overlast tegen te gaan. 

 
stimuleren om apparaten voor groenonderhoud te gebruiken met een 
maximum van 70 decibel. 

GROENE GEZONDE OMGEVING 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

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

 
inwoners op moderne wijze betrekken bij het lokale bestuur door meer 
participatie, het oprichten van buurt- of wijkverenigingen en contact zoeken 
met de inwoners. 

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

 

ZEGGENSCHAP INWONERS: DEMOCRATIE 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

D66 Blaricum wil 

D66 Blaricum wil 

https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/groene-gezonde-omgeving/
https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/zeggenschap-inwoners-democratie/
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de communicatie met inwoners vergemakkelijken en digitaliseren. Alle stukken 
van college en raad moeten ook online terug te vinden zijn voor de inwoners. 

 
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. 

 
dat formulieren van de gemeente begrijpelijk en eenvoudig in te vullen zijn en 
een meldpunt  moeilijke  inrichten voor inwoners, bedrijven en 
verenigingen. 

 
wil zorgen uiten over de toekomstbestendigheid van de BEL Combinatie. 

dat de gemeenteraad een actieve rol speelt in het vaststellen van lokale 
veiligheidsprioriteiten die ingebracht worden bij de lokale driehoek. 

 
dat de politie dicht bij onze inwoners staat. 

 
wil preventie door middel van whatsapp groepen en buurtpreventie 
verenigingen aanvullend is op preventie door politie en  

 
dat ons brandweer korps in de top van Nederland staat, als het gaat om 
aanrijdtijden,  en kostenefficiency. 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

SAMENWERKING, COMMUNICATIE EN 

DIENSTVERLENING 
 

klik hier voor meer informatie op de website 

D66 Blaricum wil 

D66 Blaricum wil 

https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/openbare-orde-en-veiligheid/
https://d66.nl/blaricum/verkiezingsprogramma/samenwerking-communicatie-en-dienstverlening/
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