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Inleiding - elk dorp is anders
Dit is het verkiezingsprogramma van D66 De Ronde Venen: Een fijne plek om te wonen.
De Ronde Venen bestaat uit acht verschillende dorpen met ieder een eigen karakter. De Ronde Venen is een
gemeente met ruimte om te leven. Een gemeente waar zowel rust als levendigheid te vinden is. D66 staat
voor een gemeente waar het fijn en veilig wonen, werken en recreëren is, voor een gemeente waar kinderen
naar hartenlust kunnen spelen, voor een gemeente met aandacht voor jongeren. De Ronde Venen heeft
uitstekende scholen, er is groen en er wordt gezond geleefd. In de Ronde Venen ontmoeten we elkaar,
bijvoorbeeld op het terras of bij een vereniging. Omliggende dorpen en steden zijn goed bereikbaar. De
Ronde Venen is een fijne plek om te wonen.
D66 staat voor leefbaarheid in alle dorpen in onze gemeente De Ronde Venen:
● met voor iedereen een huis om in te wonen,
● waar kinderen onderwijs krijgen in een inspirerende en veilige omgeving,
● waar we bijdragen aan een beter klimaat door energie te besparen en duurzaam op te wekken,
● waar we elkaar ontmoeten en waar iedereen mee kan doen,
● een plek waar we niemand laten vallen,
● waar we gezond kunnen leven,
● met een prachtig buitengebied waar natuur, ruimte, rust en recreatie binnen handbereik zijn.
● met een dienstverlenende gemeente die er is voor haar inwoners,
● waar het veilig is en
● met ruimte om te ondernemen

Deze tien thema’s zijn onze leefomgeving en samen bepalend voor de leefbaarheid van onze gemeente. Onze
leefomgeving moeten we, met alle dilemma's en soms met tegenstellingen, samen zo optimaal mogelijk
houden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en voor iedereen die ooit in onze prachtige
gemeente komt wonen. In dit verkiezingsprogramma zetten wij aan de hand van deze tien thema’s uiteen hoe
D66 ervoor zorgt dat De Ronde Venen een fijne plek om te wonen is en een fijne plek om te wonen blijft.
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Wonen - voor iedereen een woning
Er is een tekort aan woningen in De Ronde Venen. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen stijgen waardoor er op
de huizenmarkt onvoldoende ruimte is voor starters en jonge gezinnen. Ouderen hebben bovendien moeite
met het vinden van een huis dat past bij hun woonwensen waardoor de doorstroming op de huizenmarkt
verder stagneert.
Om voor iedereen een huis om in te wonen te bieden moeten we andere keuzes durven maken. Nieuwe
woonvormen en anders bouwen moet mogelijk worden gemaakt. D66 ziet in tijdelijke woningbouw en
modulair bouwen mogelijkheden om sneller huizen beschikbaar te maken. De gemeente heeft hierin een
voortrekkersrol. Het splitsen van woningen, het creëren van generatiewoningen en het bewoonbaar maken
van bedrijfspanden zijn, passend binnen de ruimtelijke ordening, oplossingen voor het woningtekort.
Meer betaalbare woningen kunnen volgens D66 het best gerealiseerd worden door de schaarste aan
woningen te verminderen. De gemeente kan hiervoor zelf grond kopen om projecten te ontwikkelen ook al
brengt dit risico’s met zich mee. Bij nieuwbouw is een gevarieerd aanbod van huizen belangrijk. D66 staat
voor een gemengd woningaanbod waarbij veel betaalbare woningen gebouwd worden. Minimaal 2/3 van de
koop- en huurwoningen moet onder de €355.000 (NHG) zijn. De doelstelling van 30% sociale huur blijft.
Inbreiding, dus bouwen binnen de bebouwde kom, heeft het voordeel dat het buitengebied wordt ontzien. De
mogelijkheden tot inbreiding zijn helaas beperkt en verhouden zich moeilijk met de groene leefomgeving die
D66 ook in de dorpskernen wil behouden. Groen is ruimte voor rust en recreatie en voor sport en spel.
Bovendien is groen belangrijk voor biodiversiteit en het tegengaan van wateroverlast. D66 is voorstander van
bouwen aansluitend op de bebouwde kom waardoor het groene buitengebied tussen de kernen en de groene
dorpskernen behouden blijven.
Duurzaamheid is ook op het gebied van woningbouw een speerpunt van D66. Snel en duurzaam bouwen
gaan hand in hand. Modulaire woningbouw levert goedkopere en duurzamere woningen op dan traditionele
woningbouw, bijvoorbeeld omdat materialen kunnen worden hergebruikt. Daarbij komt een kortere bouwtijd
waardoor meer woningen in kortere tijd beschikbaar komen.
Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden met de leefbaarheid van de omgeving en een klimaat dat
aanpassing vereist. Leefbaarheid van nieuwbouwwijken wordt gerealiseerd door bij voorbaat ruimte en geld
te reserveren voor essentiële voorzieningen in de wijk. Voorzieningen zoals scholen, kinderopvang en
huisartsenpraktijken, parken, speelplaatsen voor jonge en oudere jeugd en bankjes. In bestaande wijken
moeten deze voorzieningen uiteraard behouden blijven.
D66 is voorstander van een verkeersplan dat uitgaat van voetgangers en fietsers. Parkeerplaatsen gaan niet
ten koste van groen in de wijk.
Voor iedereen een woning in de Ronde Venen. De kernpunten van D66:
● Snel en duurzaam modulair bouwen: tijdelijke prefab woningen, zoals het initiatief bij het zwembad in
Mijdrecht.
● Splitsen van grote huizen in twee- of eenpersoonshuishoudens maar niet in kleine appartementen.
● Permanente bewoning van recreatiewoningen is mogelijk indien er aan de regels rondom bouwen en
parkeren wordt voldaan, kosten voor de gemeente aan de legalisatie worden doorberekend aan de
eigenaren.
● Nieuwbouw aansluitend op de bebouwde kom. Zoals in Mijdrecht tussen de N201 en de A.C.
Verhoefweg en in Abcoude tussen de Piet van Wijngaerdtlaan en de carpoolplaats.
● Ondersteunen van initiatieven die zich richten op collectieve woonvormen voor senioren.
● Geen hogere huur bij doorstroom van eengezinswoning naar appartement.
● Om woningbouw in Vinkeveen mogelijk te maken moet de veiligheid en capaciteit van de Herenweg
worden aangepakt, liefst met een losse fietsroute waardoor een extra autoweg niet nodig is. Als het
niet anders kan kiezen we voor een nieuwe weg boven het annuleren van de woningbouw.
● Ruimte voor generatiewoningen in het buitengebied door het wijzigingen van bestemmingsplan.
● Groen- en speelvoorzieningen in elke wijk.
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Onderwijs - een goede start
Goed onderwijs is het fundament van een vrije samenleving. Een samenleving waar iedereen welkom is. Een
samenleving waar mensen toekomst naar eigen inzicht vormgeven. Een leven lang leren is noodzaak in een
voortdurend veranderende wereld. Onderwijs is de basis voor een sterke, duurzame en wendbare
samenleving.
Goed onderwijs in de Ronde Venen vereist een betrokken gemeente. Die betrokkenheid uit zich in een
krachtige investering. De gemeente zorgt voor onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Ook in het
onderwijs laten we niemand vallen.
Goed onderwijs vereist een goed schoolgebouw. Dit gebouw is het fundament voor een inspirerende
gemeenschap van leraren, leerlingen en ouders. Een goed binnenklimaat en voldoende ruimte om de
onderwijsplannen uit te voeren zijn noodzakelijk. D66 hecht daarom waarde aan uitvoering van het Integrale
Huisvestingsplan en het duurzaam renoveren van schoolgebouwen.
De arbeidsmarkt heeft behoefte aan technici en vakmensen voor het realiseren van de klimaattransitie. In de
Ronde Venen is onvoldoende techniekonderwijs aanwezig. D66 zet zich in voor techniekonderwijs, waar
mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven.
Onderwijs. De kernpunten van D66:
● D66 vindt dat de school in de Hoef behouden moet blijven, ook als hiervoor een bijdrage vanuit de
gemeente nodig is.
● Realiseren van meer integrale kindcentra, zoals het nieuwe Hoflandcomplex in Mijdrecht, waarbij
opvang op school kan plaatsvinden.
● Buitenschoolse opvang in samenwerking met sportverenigingen wordt aangemoedigd, zowel om
kinderen meer te laten sporten als de sportverenigingen te ondersteunen.
● Het integraal huisvestingsprogramma dat op dit moment samen met scholen wordt gemaakt moet
worden vastgesteld, hiermee geven we de scholen zekerheid over investeringen in huisvesting.
● Scholen worden klimaatneutraal gebouwd, hierdoor zijn ze voorbereid op de toekomst en dit zorgt
ervoor dat scholen minder geld besteden aan energie waardoor er meer geld kan worden besteed
aan onderwijs.
● Voor scholen die niet snel aan de beurt zijn voor (her)nieuwbouw wordt maximaal ingezet op
duurzaamheid door onder meer zonnepanelen op het dak.
● Duurzaamheid op scholen stimuleren als voorbeeld voor leerlingen en ouders.
● De gemeente draagt bij aan de voorlichting op scholen op het gebied van drugs en alcohol.
● De gemeente stimuleert techniekonderwijs op scholen, onder meer door bij te dragen aan technet
om de uitwisseling tussen scholen te borgen op dit gebied.
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Klimaat - duurzaamheid blijft prioriteit
Het voortbestaan van onze planeet, de toekomst van onze kinderen en de toekomst van alle daaropvolgende
generaties zijn afhankelijk van ons. Afhankelijk van onze inzet om nu, en niet morgen, te verduurzamen. D66
steunt de doelstelling van de gemeente De Ronde Venen om uiterlijk in 2040 een klimaatneutrale gemeente
te zijn. Dit is een kostbare maar simpelweg noodzakelijke investering in onze toekomst.
Deze noodzakelijke ambitie moet niet alleen door de gemeente maar ook door inwoners en bedrijven worden
gerealiseerd. Iedereen kan energie besparen. Kleine besparingen moedigen bovendien aan tot grote
besparingen. Energiezuinig leven wordt gestimuleerd door collectieve inkoop van, bijvoorbeeld, isolatie,
zonnepanelen, warmtescans en besparingsadvies en door ondersteuning van initiatieven als Energieke
Ronde Veners en Energiek Abcoude en Baambrugge. De gemeente moet inwoners inspireren en stimuleren
om energiezuinig te leven.
Via de Regionale Energiestrategie (RES) werkt de gemeente samen met omliggende gemeente in het
realiseren van de energietransitie en vindt afstemming met Tennet en Stedin plaats over de overbelasting van
het netwerk. De gemeente moet hier actief aan bijdragen. Dit helpt om onze ambitie te realiseren.
Afval is geen eindstation maar materiaal op weg naar een nieuw leven. Daarvoor is het noodzakelijk om afval
te scheiden. Het zelf scheiden van afval is efficiënt en draagt bij aan bewust omgaan met grondstoffen.
Klimaat. De kernpunten van D66:
● Innovaties op het gebied van de energietransitie volgen wij op de voet, richting een volledige
klimaatneutrale samenleving spelen zij een belangrijke rol.
● De gemeenteraad heeft de vorige periode gekozen windmolens uit te sluiten, hiervoor is een heel
breed inspraaktraject gevolgd. Op langere termijn moet deze keuze opnieuw worden bekeken samen
met de inwoners als de nieuwe landelijke normen over wind gereed zijn. Windenergie heeft nu geen
prioriteit.
● Nu windenergie op land voorlopig geen optie is wil D66 dat op bedrijfsterreinen en op agrarische
terreinen actief gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om kleinere windmolens - tot 20 meterte plaatsen.
● Bewoners moeten voor tenminste 50% eigenaar worden van nieuwe zonnevelden, zoals afgesproken
in het klimaatakkoord. Zo kunnen bewoners meebeslissen en kan ervoor gezorgd worden dat
burgers, lokale bedrijven en de directe omgeving niet alleen van de opgewekte energie profiteren,
maar ook van de financiële opbrengst.
● We plaatsen zonnepanelen na afweging van belangen onder leiding van een gebiedsregisseur.
● D66 wil dat de gemeente de mogelijkheden voor aardwarmte blijft onderzoeken.
● Het gebruik van de fiets voor korte en lange afstanden draagt bij aan het verminderen van de
CO2-uitstoot en daarom moet het gebruik van de fiets gestimuleerd worden, onder meer door te
zorgen voor goede fietspaden binnen en tussen de kernen en voor oplaadpunten voor de elektrische
fiets.
● We stimuleren de opvang van regenwater in een regenton, hiervoor komt de gemeente met een
actie.
● De gemeente let bij de inkoop van diensten of goederen op de gebruiksduur en kwaliteit en minder
op de laagste prijs.
● Papier en Groente-, Fruit-,Tuinafval en Etensresten (GFT+E) worden aan huis gescheiden, hiertoe
wordt maximaal ingezet op communicatie.
● Plastic (PMD) wordt los opgehaald zolang de kosten hiervoor lager zijn en de milieubaten hoger. De
ontwikkelingen op dit vlak houden we in de gaten.
● Afval scheiden is belangrijk en moet worden beloond. Daarom moeten er aparte tarieven voor grote
en kleine containers komen. Dit is een goede eerste stap om afval scheiden te belonen maar hoge
uitvoeringskosten te voorkomen.
● Het afvalbrengstation in Abcoude gaat één dagdeel per week meer open en het afvalbrengstation in
Mijdrecht is ook tijdens lunchtijd open.
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Dienstverlening - de gemeente is er voor inwoners
Een fijne plek om te wonen is voor D66 dan ook een plek die goed wordt bestuurd. Inwoners merken dat
doordat de gemeente werkt aan zaken die voor hen belangrijk zijn. Het is bijvoorbeeld eenvoudig om contact
te leggen met de gemeente. Gemeentelijke procedures zijn eenvoudig en inwoners worden geholpen die
procedures te doorlopen. De gemeente communiceert open en eerlijk met inwoners. Plannen die invloed
hebben op de leefomgeving worden zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de betrokkenen zodat er
voldoende ruimte is voor inspraak en eigen initiatieven.
Om te kunnen volgen hoe de dienstverlening van de gemeente wordt ervaren willen wij dat er regelmatig
klanttevredenheidsonderzoeken plaatsvinden en dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de kwaliteit
van dienstverlening. De gemeenteraad moet zich medeverantwoordelijk voelen voor deze dienstverlening. De
raad houdt bij haar plannen rekening met de uitvoerbaarheid ervan.
D66 vertrouwt op de kracht van mensen onderling. Er is veel te winnen als die kracht meer ruimte krijgt en
waar nodig een handje wordt geholpen door de gemeente. Inwoners weten hoe onze gemeente leefbaarder
te maken is. Inwoners hebben expertise en kennis. D66 vindt dat de gemeente inwonersinitiatieven meer
moet ondersteunen. Dit kan door een adviserende rol in te nemen, door kennis te delen en door partijen te
verbinden.
D66 wil verder gaan dan ondersteunen door een “right to challenge” in te voeren. Dit is het recht van
bewoners en instellingen om de overheid uit te dagen als zij taken beter, slimmer of goedkoper kunnen
uitvoeren. Samen bepalen we de spelregels - bijvoorbeeld een budget- of buurtrecht. Vooral op het gebied
van groenonderhoud, duurzaamheid en wonen zien wij voldoende mogelijkheden.
Een deel van het gemeentehuis bevindt zich in slechte staat en zal verbouwd moeten worden. Dit is de kans
om deze plek in het centrum van Mijdrecht een meer algemeen doel te geven. D66 wil een locatie waar
inwoners niet alleen de gemeente maar ook elkaar ontmoeten. Een plek waar het prettig werken en verblijven
is. Een plek die het Raadhuisplein in Mijdrecht versterkt.
Dienstverlening. De kernpunten van D66:
● D66 staat voor een mensgerichte gemeente; de bedoeling van wet- en regelgeving staat centraal,
niet de letter van de wet, zo is er oog voor de menselijke maat. Iedereen moet kunnen meedoen in
onze gemeente.
● De gemeente is zowel digitaal als op locatie benaderbaar.
● Inwoners krijgen een reactie op vragen en weten wat ze kunnen verwachten.
● De klanttevredenheid wordt na contact uitgevraagd bij de inwoner.
● Het werkcentrum aan de Hoofdweg kan als kantoorlocatie worden gebruikt om meer ruimte te
creëren aan het Raadhuisplein.
● Bibliotheek en het Servicepunt vinden een plek in het gerenoveerde gemeentehuis.
● Door horeca en cultuur toe te voegen in de vleugel van het gemeentehuis die grenst aan het
Raadhuisplein, wordt het gebouw onderdeel van het winkelgebied.
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Samenleven - iedereen doet mee
In onze gemeente is plek voor iedereen. Het veelvoud aan verenigingen, sportclubs en cultuurinitiatieven die
de gemeente rijk is, maken onze dorpen een fijne plek om in te wonen. Deze voorzieningen moeten voor
iedereen beschikbaar zijn en voor iedereen toegankelijk blijven. Dit ongeacht leeftijd, overtuigingen,
beperking, cultuur, sekse en geloof. D66 versterkt de rol van deze organisaties en hun vrijwilligers door
ondersteuning, niet alleen in financiële zin maar ook door het bieden van kennis en kunde.
In onze gemeente heeft iedereen een plek op de arbeidsmarkt. Een baan is meer dan alleen werk en
inkomen. Een baan geeft doel, waarde en maatschappelijk nut. Begeleiding naar en op de arbeidsmarkt is
goed en laagdrempelig.
Voorzieningen zoals dorpshuizen, servicepunten en bibliotheken zijn ontmoetingsplekken. Daarnaast wordt
ruimte geboden voor persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en verbondenheid. D66 ziet in samenwerking
tussen deze instanties en de gemeente een mogelijkheid om deze voorzieningen gebruiksvriendelijk,
interessant, én betaalbaar te houden. Zo kunnen bibliotheken deelnemen aan programma’s als Een tegen
Eenzaamheid, Dementievriendelijke Gemeente en voor inburgeraars en inwoners met taalachterstand
taalcursussen aanbieden. Begrip van dezelfde taal biedt ruimte en gelegenheid voor ontmoeting.
Cultuur draagt bij aan integratie, aan meedoen en aan begrip voor elkaar. Cultuur verbindt. Mensen beleven
cultuur vaak samen: als bezoeker of als maker, in een theaterzaal, in een dorpshuis of in een bibliotheek.
Cultuur draagt bij aan gemeenschapszin, de vorming van sociale netwerken, het voorkomen van
eenzaamheid. Cultuurparticipatie en -educatie staan bij D66 hoog op de prioriteitenlijst.
Jongerencentrum Tumult in Abcoude combineert cultuur, studie en vermaak voor, door en over jongeren.
Tumult is een goed voorbeeld van het nut van jongerenparticipatie. De stichting is voor een gezonde
exploitatie nu afhankelijk van inkomsten uit horeca. Om de focus op de inhoud van het jongerenwerk te
kunnen leggen is financiële ondersteuning middels een exploitatie- of huisvestingssubsidie nodig.
Samenleven. De kernpunten van D66:
● Meer aandacht en ondersteuning voor vrijwilligers en verenigingen.
● Het voorzieningenniveau binnen de gemeente moet omhoog, zo kan iedereen meedoen.
● Het werkcentrum moet een prominentere plek krijgen bij begeleiding naar werk waardoor iedereen
kan meedoen.
● Onderhoud van onze dorpshuizen heeft onze aandacht, hierbij heeft de gemeente een belangrijke rol
te spelen.
● Vereenzaming van ouderen actief voorkomen door diverse activiteiten te ondersteunen
● Maatwerk leveren bij het begeleiden naar werk, zoals tijdelijk de mogelijkheid om bij te verdienen.
Hierbij gaan we voor passend werk wat een duurzame oplossing biedt.
● Inwonersinitiatieven, clubs, verenigingen bieden we de ruimte in de dorpshuizen.
● De ondersteuning van de cultuursector als investering in een sterke samenleving zien we als
vanzelfsprekend.
● Culturele activiteiten op initiatief van bewoners zoals open podium, cursussen, muziek- en
danslessen in dorpshuizen stimuleren en ondersteunen.
● In Abcoude willen we dat het Fort structureel wordt opengesteld voor bezoekers.
● Bibliotheken kunnen naast het uitlenen van boeken ook andere (onderwijs)activiteiten aanbieden
voor jong en oud.
● De wereldwinkel in Abcoude dragen wij een warm hart toe, als er mogelijkheden zijn om deze
fairtrade organisatie te steunen dan doen we dat.
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Zorg - niemand laten vallen
Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarin grip op het leven is verminderd of verdwenen. Steun
bieden in deze situatie, zodat mensen zelf weer de regie kunnen pakken, is belangrijk om hen het leven als
plezierig te laten ervaren. Iedereen heeft recht op een nieuwe kans.
Inwoners moeten zeggenschap hebben en houden over hun persoonlijke situatie. De ondersteuning en
hulpverlening die de gemeente organiseert, sluit daarop aan en zal altijd aanvullend zijn. De gemeente heeft
de opdracht samen met de inwoner een oplossing te zoeken die in zijn situatie de meest optimale is. De
gemeente helpt inwoners met weinig problemen snel en efficiënt met standaard voorzieningen en
zorgproducten. Wanneer deze standaard voorzieningen leiden tot ongewenste effecten levert de gemeente
maatwerk.
Inwoners die behoefte hebben aan ondersteuning of zorg kunnen zich melden bij het Servicepunt. Inwoners
hebben één aanspreekpunt bij de gemeente. De vraag naar ondersteuning en zorg van inwoners past vaak
niet precies in één wet, of in een bepaalde leeftijdscategorie. D66 wil voorkomen dat inwoners tussen wal en
schip vallen, omdat hun problematiek niet precies in een hokje past. Bij zorg en ondersteuning is het gezin
het uitgangspunt. We willen dat bereiken door professionals meer ruimte te geven, zodat zij zelfstandig
besluiten kunnen nemen die gebaseerd zijn op de menselijke maat. Daarbij helpt het wanneer collega’s en
andere medewerkers in welzijn of zorg vanuit een gedeelde visie werken. Dit vereenvoudigt de
samenwerking en vergroot de kans dat inwoners hulp en zorg wordt geboden die goed bij hun
omstandigheden past.
D66 is ervan overtuigd dat inwoners in veel gevallen minder (dure) zorg nodig hebben als ze een baan
hebben, deelnemen aan sociaal culturele activiteiten en deel uitmaken van de gemeenschap. Preventie kan
verergering van bestaande problemen voorkomen: denk bijvoorbeeld aan opgroeien in armoede, dak- en
thuisloosheid, of zonder diploma het onderwijs verlaten. Een breed aanbod aan voorzieningen waar onze
inwoners met plezier aan kunnen deelnemen, draagt bij aan het grip houden op hun leven.
Het jongerenwerk wordt geïntensiveerd en richt zich op alle jongeren in de gemeente met de nadruk op
ondersteuning, coaching en talentontwikkeling. Voor criminele en overlastgevende jeugd willen we
specialisten inzetten. We willen woonruimte voor jongeren onder de 25 jaar die anders op straat dreigen te
komen zodat ze de kans krijgen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Gescheiden gezinnen die door
gebrek aan woningen gedwongen bij elkaar blijven wonen komen in de problemen. Hiervoor moet meer
crisisopvang komen.
Voor ouderen ondersteunen we activiteiten die zijn gericht op beweging en sociaal contact. We bieden
statushouders een plek om te wonen zoals afgesproken met het rijk en ondersteunen hen om hun leven hier
weer op te bouwen. Meedoen in de samenleving is vaak moeilijk voor mensen die onder of op de
armoedegrens leven. We vinden het belangrijk dat de ondersteuning die landelijk wordt geboden ook terecht
komt bij deze inwoners. Mensen die langer een aantal jaar in de bijstand zitten hebben vaak meer problemen
dan alleen het niet hebben van een baan. Een tegenprestatie, zoals vrijwilligerswerk, kan onderdeel zijn van
een maatwerktraject met een individuele inwoner. Dit is echter geen uniforme maatregel.
Zorg. De kernpunten van D66:
● Zorg is standaard waar het kan en de gemeente biedt maatwerk waar dat nodig is.
● Zorg moet goed toegankelijk zijn voor de inwoners.
● Bij zorg krijgen inwoners één plan en één aanspreekpunt vanuit de gemeente.
● In de Jeugdzorg is het gezin het uitgangspunt en niet het individu.
● Professionals krijgen de ruimte om te doen wat nodig is en worden daarvoor opgeleid.
● Inzetten van specialisme op het gebied van overlastgevende en criminele jeugd.
● Woonruimte speciaal voor jongeren onder de 25 jaar die op straat dreigen te komen.
● Gemeente blijft ouderen stimuleren om actief te blijven.
● Wij bieden statushouders een plek om te wonen zoals afgesproken met het Rijk.
● Crisisopvang intensiveren voor jongeren en gescheiden gezinnen.
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Vitaliteit - gezonde leefomgeving
Door de corona pandemie zijn we meer aan huis gebonden. We zijn ons daardoor bewuster geworden van
onze woonomgeving. Bewuster van omgevingsfactoren als stilte, schone lucht, ruimte en groen. D66 vindt
dat deze factoren meer aandacht verdienen dan dat ze de afgelopen decennia hebben gehad. We willen
geluidsoverlast en luchtvervuiling voorkomen en verminderen. Overlast en vervuiling staan een gezonde
leefomgeving in de weg. In de nieuwe Omgevingswet komt meer ruimte voor een betere afweging van
geluidsnormering en normen voor schone lucht. Deze ruimte zal door D66 ten behoeve van de inwoners
worden gebruikt.
Een omgeving die uitnodigt tot bewegen draagt bij aan gezondheid. Bovendien biedt sport, zeker in
verenigingsverband, mensen een sociaal netwerk. Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Sportverenigingen maken met de inzet van veel vrijwilligers sporten mogelijk. D66 draagt bij aan goede en
duurzame sportvoorzieningen. De sportverenigingen hebben de afgelopen jaren al flink verduurzaamd, daar
zijn we trots op. Sportverenigingen blijven ondersteund worden zoals dat nu ook is (⅓ regeling blijft van
kracht).
Vitaliteit. De kernpunten van D66:
● Samen met inwoners en omliggende gemeenten regelmatig meten van de geluidshinder. Publicatie
van de resultaten op een openbare geluidskaart.
● Voldoende capaciteit bij de omgevingsdienst zodat snel wordt gereageerd op klachten van inwoners.
● Minder vliegverkeer van en naar Schiphol, minder nachtvluchten en minder laag vliegen.
● Meer en betere geluidsschermen langs de N201.
● Regelmatige meting van fijnstof, stikstof en andere luchtvervuiling.
● Bronnen van luchtvervuiling binnen de gemeente aanpakken.
● Inwoners informeren over de negatieve gevolgen van houtstook.
● Ondersteuning van duurzame initiatieven bij vervanging en (groot) onderhoud van
sportaccommodaties en het multifunctioneel maken van accommodaties.
● Bijdragen aan het realiseren van een combibaan (voor o.a. atletiek en schaatsen) in onze gemeente.
● Toegang tot sport en sportverenigingen voor iedereen, ook voor mensen met een beperking en
LHBTI’s.
● De gemeente ondersteunt sportverenigingen bij professionalisering en in de samenwerking met
andere (sport)clubs en scholen.
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Natuur - ruimte voor groen, water en recreatie
Natuur en groen zijn essentieel. Essentieel voor zowel mens als dier en essentieel voor de leefbaarheid van
De Ronde Venen. Het is wetenschappelijk bewezen dat de aanwezigheid van groen bevorderlijk is voor de
gezondheid. D66 staat voor voldoende groen. D66 heeft de afgelopen raadsperiode flink bijgedragen aan het
verbeteren van het openbaar groen in onze gemeente. Groen draagt bij aan de biodiversiteit en groen
vermindert hittestress. Daarnaast is groen essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van de
inwoners van onze gemeente. D66 vindt het noodzakelijk dat de gemeente blijft investeren in de kwaliteit van
de openbare ruimte door parken te verbeteren, door bomen te planten, door bermen in te zaaien en door
minder te maaien.
We zijn zuinig op de natuurgebieden. Tegelijkertijd wil D66 het aantrekkelijk maken om, met respect voor de
natuur, te recreëren in het groen, bijvoorbeeld door duurzame horecafaciliteiten te realiseren op de
zandeilanden van de Vinkeveense Plassen en bij fort Abcoude.
De Vinkeveense Plassen zijn onze groene parel. Een gebied waar waar recreatie, wonen en natuur
samenkomen. De gemeente is al 10 jaar bezig met een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense
Plassen. Deze periode moet dit plan, waarin alle belangen voldoende zijn afgewogen en in balans zijn, er dan
eindelijk komen. D66 maakt zich sterk voor het behoud van natuur, maar zonder de financiële stimulans van
extra recreatie is natuurbehoud niet altijd haalbaar. Betaald parkeren aan de zandeilanden kan dienen als
inkomstenbron. Inkomsten waarmee behoud van natuur en onderhoud van de Plassen kan worden betaald.
Het legaliseren van bestaande bebouwing kan alleen zolang dit samengaat met de natuurwaarde van de
Plassen. D66 wil dat er gehandhaafd wordt op illegale bebouwing.
Het Abcoudermeer en de forten in Abcoude en Amstelhoek zijn andere bijzondere plekken in onze gemeente.
Deze plekken kunnen meer toegankelijk gemaakt worden.
Natuur. De kernpunten van D66:
● Behoud van natuur en recreatie op en rond de Vinkeveense Plassen.
● Zone langs Botshol en Vinkenrust vrijhouden van bebouwing.
● Om in aanmerking te komen voor legalisering dient bestaande bebouwing aan alle eisen te voldoen.
Zonder dat dit voor de gemeente extra kosten met zich mee brengt.
● Op de zandeilanden wordt betaald parkeren ingevoerd, gekoppeld aan betere fietsbereikbaarheid en
openbaar vervoer voor inwoners van De Ronde Venen.
● Kleinschalig recreatief gebruik Abcoudermeer veiliger maken door de aanleg van grote steigers.
● Gebruik en exploitatie forten faciliteren in samenspraak met de provincie.
● Stimuleren van aanleg van meer tiny forests en het uitbouwen van de blije bijen route.
● Agrariërs stimuleren tot het divers inzaaien van (braakliggende) gronden.
● Het compenseren van het Roekenbos achter de P&R strook bij Abcoude.
● Meer groen in de dorpen door parken te verbeteren.
● Inheemse bloemen en planten langs de wegen, belangrijk voor de biodiversiteit.
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Mobiliteit - verkeer en vervoer
De weg is een plek waar je elkaar ontmoet. Een plek die veilig is voor alle gebruikers en dus niet voornamelijk
is gericht op snelheid en doorstroming. We geven voorrang aan de fietser en wandelaars want fietsen en
lopen is gezond en duurzaam. Wegen moeten hierop worden ingericht. Dat betekent dat de maximale
snelheid voor auto’s omlaag kan naar 30 km/u in de dorpskernen. Herinrichting naar een 30 km/u weg
betekent het toevoegen van obstakels (bij voorkeur met planten) en drempels.
Wij willen goede fietsverbindingen tussen Wilnis en Mijdrecht. Verbindingen die ervoor zorgen dat Mijdrecht
beter en veiliger bereikbaar wordt. Voldoende fietsenstallingen bij voorzieningen kunnen ten koste van
parkeerplaatsen gaan. Voor aansluiting op het openbaar vervoer moet er vanuit Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht een snelle fietsverbinding komen naar station Breukelen.
Meer ruimte voor fietsers realiseren we met minder auto’s op de weg. Zowel geparkeerd als rijdend. De
gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s. We zetten ons maximaal in om het OV in de gemeente te
verbeteren, bijvoorbeeld een betere aansluiting naar Amsterdam, Utrecht en bus 120 langs het het sporthuis,
bedrijventerrein en natuurlijk het station in Abcoude. We dringen daarbij aan op betere bereikbaarheid in de
ochtend- en de avondspits, zodat inwoners effectiever met het OV naar hun werk en scholen kunnen.
Inwoners betrekken bij het inrichten van de weg draagt bij aan de beleving van veiligheid. De wegen worden
dan beter ingericht en het gevoel van veiligheid stijgt. De N201 draagt niet bij aan verkeersveiligheid. Er
gebeuren op deze weg gewoon veel te veel ongelukken. Wij willen niet dat deze weg verbreed wordt.
Vrachtverkeer niet over de N201 maar moet via de A9 worden geleid. Minder doorgaand verkeer op de N201
leidt niet alleen tot meer veiligheid maar ook tot schonere lucht en minder geluidsoverlast.
Mobiliteit. De kernpunten van D66:
● Fietsers krijgen voorrang op de weg.
● Een veilig fietspad tussen Wilnis en Mijdrecht.
● Extra fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen en bushaltes.
● Een grote fietsparkeerplaats op het Haitsmaplein in het centrum van Mijdrecht .
● Oplaadpunten voor elektrische fietsen bij de Vinkeveense plassen.
● Maximumsnelheid in de dorpen naar 30 km/u, met uitzondering van doorstroomwegen met een
losliggend fietspad.
● Gebruik van deelauto’s stimuleren, door actief te sturen op vraagbundeling binnen een wijk.
● Samenwerken met de provincie voor goede OV-verbindingen.
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Ondernemen - een plek om te werken
De Ronde Venen is een fijne plek om te wonen en dus ook een fijne plek om te werken en te ondernemen. De
Ronde Venen moet een duurzame en aantrekkelijke vestigingslocatie blijven. Zowel voor de huidige bedrijven
als voor nieuwe ondernemingen binnen de gemeente.
De gemeente heeft een faciliterende en verbindende rol. De Ronde Venen ligt tussen Amsterdam en Utrecht
in. Het is belangrijk om warme banden met beide regio’s aan te houden, zowel om eigen doelen te bereiken
als ondernemers te kunnen ondersteunen. Niet de regels maar de ondernemers staan daarbij centraal.
Ondernemers bepalen in onze gemeente hun eigen openingstijden, ook op zondagochtend, en
bedrijventerreinen zijn veilig en toegankelijk.
Een goed winkelaanbod draagt bij aan de leefbaarheid van onze dorpen. Bij leegstand maakt de gemeente
samen met bewoners, pandeigenaren en ondernemers een plan om tot invulling te komen. In dat plan is
aandacht voor de woonfunctie, het winkelaanbod, ontmoetingsplekken en cultuuraanbod.
Ondernemers op het bedrijventerrein van Mijdrecht hebben behoefte aan uitbreiding. De gemeente moet
zich hiervoor inzetten. In samenwerking met de Provincie en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)
kan het bedrijventerrein worden her-ontwikkeld. Nabij de stationslocatie is ruimte voor woningbouw en op
andere plaatsen is een plek voor nieuwe innoverende bedrijven.
D66 streeft naar een gemeente die sociaal ondernemerschap stimuleert. Een sociaal ondernemer is een
ondernemer die financieel op eigen kracht draait en daarbij een maatschappelijk belang dient. Voor de
gemeente zijn sociaal ondernemers bondgenoten bij de aanpak van allerlei maatschappelijke problemen.
Sociaal ondernemers vernieuwen de samenleving en bieden innovatieve oplossingen voor complexe
vraagstukken in zorg, veiligheid en leefbaarheid, arbeidsparticipatie, voedsel- en energievoorziening. Het is
niet makkelijk om sociaal ondernemers ruimte en ondersteuning te geven. De gemeente heeft een
voortrekkersrol. Deze rol kan ze invullen door, bijvoorbeeld, de schoonmaak laten doen door een bedrijf dat
werkt met mensen met een arbeidsbeperking, en catering inkopen bij een cateraar die lokale, duurzaam
geproduceerde producten verkoopt.
Ondernemen. De kernpunten van D66:
● Uitbreiding bedrijventerrein Mijdrecht ondersteunen, onder de voorwaarden dat er wordt
herontwikkeld.
● Het parkeerprobleem op het bedrijventerrein van Abcoude oplossen
● Voor dorpen met leegstaande panden komt verbeteringsplan dat wordt uitgevoerd.
● In aanbestedingen en subsidieverlening is de zogenaamde ‘social return’ een criterium: dat wil
zeggen dat de gemeente potentiële leveranciers en instellingen toetst en selecteert op basis van
maatschappelijke betrokkenheid.
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Veiligheid - veilig wonen, werken en leven
Veiligheid is voor iedereen anders. Bij het woord veiligheid denkt men dikwijls direct aan het voorkomen van
criminaliteit zoals inbraak, diefstal, vandalisme en drugshandel. Wat D66 betreft gaat veiligheid over meer.
Veiligheid bestaat ook uit een zichtbare wijkagent, uit buren die oog voor elkaar hebben, uit veilige
oversteekplekken en uit voorlichting voor jong en oud. D66 zet zich breed in voor veiligheid. Zo zijn Dick
Bruna verkeersborden bij scholen neergezet, is handhaving op de Vinkeveense Plassen een constant
agendapunt en is er continue aandacht voor preventie.
Het houden van toezicht en het handhaven van de orde is een belangrijke taak en bevoegdheid van de
overheid. Wij vinden dat handhaving te weinig aandacht krijgt en dat het belang van handhaving wordt
onderschat. Bepaalde regels mogen geen dode letter worden: op de naleving ervan moet worden toegezien
en waar nodig moet de naleving worden afgedwongen. Kleine vergrijpen zijn geen uitzondering. Gebrek aan
handhaving leidt uiteindelijk tot verlies van geloofwaardigheid. Om voldoende te kunnen handhaven moet het
aantal BOA’s worden uitgebreid.
Handhaven is een taak van de gemeente maar kan in samenspraak met inwoners. D66 wil dat de gemeente
een handhavingsplan maakt met betrokkenheid van inwoners. Op die manier sluit toezicht en handhaving aan
bij de behoefte van inwoners. Dit draagt bij aan het gevoel van veiligheid. Klachten van inwoners zijn hierbij
waardevolle input. De inzet van camera’s kan bijdragen aan het gevoel van veiligheid maar privacybelangen
wegen ook zwaar. De coffeeshop in Mijdrecht voorziet in een behoefte en verlaagt het risico op
straatverkoop. Om de situatie verder te verbeteren vinden we dat gereguleerde wietteelt op termijn
toegestaan moet worden en de gemeente volgt pilots op dit gebied.
Veiligheid. De Kernpunten van D66:
● Voorlichting en preventie hoog op de agenda, voorkomen is beter dan genezen.
● Elke school ligt in een veilig verkeersgebied.
● Inwoners spelen een belangrijke rol bij het gevoel van veiligheid. De gemeente moet ze hierbij
ondersteunen.
● Jongeren die crimineel gedrag vertonen of overlast veroorzaken moeten individueel begeleid en
gecoacht worden. De gemeente stelt hier middelen voor beschikbaar.
● Het met inspraak van de inwoners opstellen van een meerjarig handhavingsplan.
● Het publiceren van een overzicht van de resultaten van toezicht en handhaving (naar het voorbeeld
van de gemeente Amstelveen).
● Handhaving is noodzaak, ook voor kleine vergrijpen zoals verkeersovertredingen.
● Zolang cameratoezicht daadwerkelijk bijdraagt aan de veiligheid zijn wij voorstander maar steeds
moet rekening worden gehouden met privacybelangen.
● Gereguleerde wietteelt toestaan; de komende periode blijft D66 de pilots in andere gemeenten
volgen.
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Financiën en belastingen
Een solide financiële basis geeft rust en draagt bij aan een betrouwbare gemeente. De inkomsten en uitgaven
van de gemeente ontlopen elkaar niet veel. Inkomsten en uitgaven bedragen jaarlijks ongeveer € 100 miljoen.
De uitgaven liggen grotendeels vast vanwege verplichte taken van de gemeente, zoals onderhoud van
schoolgebouwen, en zorgplichten, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdzorg en armoedebestrijding. De
gemeentelijke inkomsten komen voor ongeveer 80% via het Rijk en liggen vast. De overige 20% komt direct
vanuit de inwoners via onder andere de belasting op onroerend goed en de afvalstoffenheffing.
De gemeente heeft ruimte om te beslissen over het niveau van de gemeentelijke voorzieningen en over
subsidies aan lokale instellingen en verenigingen. Zaken die direct raken aan de leefbaarheid van de
gemeente. Uit de vergelijking met omliggende gemeenten blijkt dat De Ronde Venen relatief lage tarieven
hanteert voor inwoners en toeristen. De woonlasten voor bewoners zijn relatief laag maar alleen lage kosten
zijn geen doel op zich. D66 vindt dat de voorzieningen van voldoende niveau moeten te zijn. Het door
bewoners gewenste niveau van voorzieningen is medebepalend voor inkomsten uit lokale heffingen. Lokale
heffingen moeten efficiënt zijn en inningen die meer kosten dan dat ze opleveren hebben geen
maatschappelijk nut.
Financiën en belastingen. De kernpunten van D66:
● De afvalstoffenheffing en de rioolheffing moeten de kosten dekken die de gemeente daarvoor
maakt.
● De belasting op onroerend goed (OZB) moet voldoende zijn om de voorzieningen te handhaven en
waar nodig te verbeteren. Het tarief aansluiten bij het regionaal gemiddelde is daarbij nodig.
● De toeristenbelasting in lijn brengen met de grensgemeenten ten noorden van de Ronde Venen, ook
voor waterrecreanten. Hierbij is extra aandacht voor tarieven voor campings en aparte tarieven voor
jongeren.
● De hondenbelasting levert na aftrek van de kosten maar weinig op en mag worden afgeschaft.
● De gemeente moet blijven nadenken of en hoe het mogelijk is meer en andere inkomsten te
verkrijgen.
● Inkomensbeleid is een taak voor de landelijke overheid, D66 is voor extra steun voor mantelzorgers
maar zonder middelen vanuit het rijk is dit helaas geen haalbare optie.
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D66 in de gemeenteraad
De rol van de gemeenteraad
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad besluit over wat er in
een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. De taken van de
gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen
van kaders en het controleren van het college (burgemeester en wethouders samen).
De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit lijkt vanzelfsprekend, omdat de
gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee;
elk besluit kent voor- en tegenstanders en lang niet bij elke keuze kun je terugvallen op je
verkiezingsprogramma.
De tweede taak is kaderstellend. Dit houdt in dat de gemeenteraad op hoofdlijnen bepaalt wat er nodig is in
een gemeente. Denk aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan
sportvoorzieningen. Ook geeft de raad aan hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Het college gaat dit
vervolgens uitwerken (hoe gaan we dit vormgeven), maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de
gemeenteraad niet.
Hier komt namelijk de derde taak om de hoek kijken: de raad ziet erop toe of het college alle plannen naar
behoren en binnen budget uitvoert.
D66 in de gemeenteraad
Raadsleden zetten zich in voor het algemeen belang, datgene wat ook op langere termijn het beste is voor
de gemeenschap. Raadsleden van D66 zijn geen behartiger van deelbelangen of belangen van specifieke
groepen in de samenleving. Het mag niet zo zijn dat degene die het hardste schreeuwt, of met de grootste
mond, het beleid bepaalt. D66 heeft wel extra oog voor die belangen die zich niet zelf kunnen laten horen,
zoals de natuur, ruimte en stilte. Het publieke domein moet immers ook beschermd worden.
D66 zal zich pragmatisch opstellen en met iedere fractie willen meedenken en samenwerken om het beste
voor De Ronde Venen te bereiken. D66 is bereid opnieuw deel uit te maken van een coalitie en een
wethouder te leveren.
D66 en de inwoners
D66 heeft een open oor voor alle inwoners. Dit geldt niet alleen voor de inwoners die zich makkelijk laten
horen, maar ook voor de stille meerderheid. De fractie is bereikbaar via de website en via een eigen
mailadres. Fractievergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Fractie en wethouders gaan actief de kernen in
en zoeken de bewoners op. Wij willen dat de wethouders open staan om met iedereen het gesprek aan te
gaan. D66 kiest nadrukkelijke voor ‘hoor en wederhoor’, zodat we ook altijd op zoek zijn naar de andere kant
van het verhaal.
D66 gaat deze raadsperiode aan de slag met het het organiseren van “expertmeetings”, waarin experts op
een specifiek onderwerp hun licht laten schijnen. Deze “ expertmeetings” bieden wij zowel aan de gehele
Raad als, middels een openbare bijeenkomst, aan iedere inwoner aan. Voor enkelvoudige beslissingen die
zich lenen om de inwoner zich in een ja/nee vraag uit te laten zijn wij voor het organiseren van een
referendum. Het invoeren van een lokaal vuurwerkverbod zou hier een voorbeeld van kunnen zijn.
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