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Milo Poland
Lijsttrekker D66 Dijk en Waard

Beste inwoners van Langedijk en Heerhugowaard,

Vanaf 1 januari 2022 zullen Langedijk en Heerhugowaard fuseren tot de gemeente Dijk en Waard. 
Een nieuwe gemeente met nieuwe mogelijkheden en kansen. 

D66 Dijk en Waard is een constructieve meedenkende partij, bestaande uit betrokken inwoners met ervaring en 
talent. Binnen het politieke speelveld onderscheiden wij ons door kritisch denkvermogen en pragmatisch inzicht. 
D66 Dijk en Waard is een groene maar ook vooruitstrevende partij met frisse ideeën, waarbij de inwoner en zijn of 
haar leehaar leefomgeving voorop staat. 

Wij richten ons op vooruitgang op het gebied van alternatieve energie en een duurzame economie. Het is onze 
ambitie om van Dijk en Waard een duurzame gemeente te maken, met een beperkte CO2 uitstoot per inwoner. D66 
Dijk en Waard acht het van belang dat onze leefomgeving gericht is op zowel het behoud van de natuur alsmede 
het creëren van biodiversiteit. Duurzame vervoersalternatieven zoals bijvoorbeeld de fiets, e-bike, elektrische 
auto en OV dienen door de gemeente te worden gestimuleerd. Als voorbeeld noemen wij de verbrede inzet van 
de Hugohopper en het uitbreiden van een laadpalennetwerk. 

D66 Dijk en D66 Dijk en Waard wil dat er meer en in hoger tempo gebouwd gaat worden. Met name een inzet op een goede 
doorstroming in de koop- en huursector is van belang. Dit in combinatie met het doelgroepgericht bouwen, 
willen wij het woontekort in Dijk en Waard aanpakken. Door de introductie van een woonplicht moet voorkomen 
worden dat nieuwbouwprojecten in handen komen van beleggers en huisjesmelkers. 

Dijk en Waard is een gemeente met verschillende kernen en wijken. De eigen identiteit van de verschillende 
kernen dient, ondank het worden van een grotere gemeente, behouden te blijven. Door het ontwikkelen van 
kkernenbeleid, dat tot stand is gekomen met inspraak van inwoners, wil D66 Dijk en Waard zorgen dat deze 
identiteit behouden blijft. Elke kern kent immers haar eigen kracht en kenmerken.  

Kortom, D66 Dijk en Waard wil zich inzetten voor een duurzame, inclusieve en sociale gemeente met behoud 
identiteit en onderscheidend vermogen. In dit verkiezingsprogramma zetten wij uiteen wat we de aankomende 
periode willen bereiken. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Een nieuw begin met vertrouwen tot in de kern. 
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1. Jeugd en onderwijs

De jeugd is de toekomst. D66 wil investeren in jongeren, want zij zijn de Dijk en Waarders van nu en later. Zij verdienen 
alle kansen die zij kunnen krijgen.

D66 heeft ambitieuze plannen voor de jongeren van Dijk en Waard. Onderwijs moet een van de speerpunten worden van 
de nieuwe gemeente. Ieder kind moet alle kansen krijgen om zich te ontplooien. Daarom moet de nieuwe gemeente geld 
vrijmaken om kinderen bijlessen te laten volgen en om digitaal onderwijs te ondersteunen. Daarnaast kan er nog meer geïn-
vesteerd worden in integrale kindcentra (IKC’s). Deze kindcentra zijn al succesvol gebleken en D66 wil dat er nog meer IKC’s 
komen. Verder is het van groot belang voor gelijke kansen dat alle kinderen naar school gaan. De leerplichtambtenaren on-
dersteunen de scholen hierbij. De scholen kunnen deze hulp goed gebruiken, daarom willen wij meer leerplichtambtenaren.

Ook wil D66 dat schoolgebouwen een gezonde en goed geventileerde plek zijn om te leren en te werken, het liefst voorzien 
van zonnepanelen. De gemeente moet gezond eten en bewegen stimuleren. Daarom moeten de zwemlessen als onderdeel 
van de basisschool weer terugkomen. Ook een uitbreiding van het aantal schooltuinen kan bijdragen aan een betere 
gezondheid van kinderen.

Verder moeten alle kinderen veilig van en naar school kunnen reizen. D66 wil dat veel fietspaden gemoderniseerd en ver-
breed worden.

Een van de grote problemen van de afgelopen jaren is de jeugdzorg. Er wordt door de medewerkers keihard gewerkt om ie-
der kind te helpen, maar toch lopen de wachtlijsten op. Dat vindt D66 onacceptabel. Bezuinigingen in Den Haag mogen niet 
ten koste gaan van deze kwetsbare kinderen. Onder geen beding mag geldgebrek hulp aan een kind in de weg staan. 
Bij D66 staat het belang van het kind altijd voorop. 

Jongeren weten vaak heel goed zelf wat zij willen. De nieuwe gemeente gaat daarom weer de jongerengemeenteraad orga-
niseren, die op initiatief van D66 al jaren bestaat. Daarnaast wil D66 een jongerenparlement organiseren, als een plek waar 
jongeren ook hun geluid kunnen laten horen. Én D66 pleit ervoor om een kinderburgemeester van Dijk en Waard te benoe-
men. Het is de taak van de gemeente om jongeren te bereiken en te betrekken.

“Kinderen tellen net zo hard mee als mensen van vijftig.” - Jan Terlouw
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2. Sport en recreatie

D66 wil dat sport voor iedereen, - jong en oud - toegankelijk is. Het inkomen mag nooit een belemmering zijn om te 
sporten. Daarom wil D66 in Dijk en Waard een systeem hebben, zoals de Huygenspas of de MeedoenPas, waardoor 
iedereen mee kan doen.

Er wordt nu al geïnvesteerd in het verbeteren van sportaccommodaties. D66 wil nog meer investeren. De nieuwe gemeente 
moet de kwaliteit behouden en verbeteren. Daardoor kunnen we in Dijk en Waard de breedtesport behouden. Naast sporten 
in verenigingsverband zijn andere mogelijkheden om te bewegen belangrijk. Naast goed onderhouden openbare sport-
toestellen zijn goed onderhouden en toegankelijke, wandel- en fietspaden hiervoor nodig. 

Verder moeten alle accommodaties energieneutraal worden. D66 wil dat de gemeente daar geld voor vrij maakt. Sommige 
verenigingen hebben zelf al veel van hun eigen middelen geïnvesteerd in het verduurzamen van hun clubhuis, sportveld, 
verlichting, enz. D66 wil dat deze verenigingen met terugwerkende kracht hiervoor geld van de gemeente krijgen. Zulke 
mooie initiatieven moeten beloond worden. 

Er wordt ook veel gesport buiten verenigingen, gewoon in de openlucht. D66 wil dat stimuleren door te investeren in o.a. het 
Park van Luna en het Geestmerambacht en daar de kwaliteit van de voorzieningen te verbeteren. 

Dijk en Waard is een van de meest waterrijke gemeentes van Nederland. Daar moeten we gebruik van maken. Recreatie op 
en om het water is belangrijk. D66 wil dat er een verantwoord vaarbeleid komt en dat er betere verbindingen komen met de 
waterwegen naar omringende gemeentes. Bovendien wil D66 dat er een mooi sloepennetwerk met aanlegplaatsen komt.

2.1 Horeca

Een levendige gemeente geeft ruim baan aan de horeca. Een kern zonder café is geen optie. Daarom wil D66 dat Dijk en 
Waard de dorpen, wijken en kernen ondersteunt in het behoud van de lokale horeca. Het Coolplein is een levendige plek 
geworden en dat moet zo blijven. D66 wil dat de tijdelijke verruiming van het terrassenbeleid permanent wordt. Deze verrui-
ming zou ook voor meer plekken in Dijk en Waard kunnen gelden. Daarnaast wil D66 alle horecaondernemers stimuleren om 
hun bedrijven te verduurzamen.

“Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.” - Kees Jansma
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3. Wonen en ruimtelijke ordening

Ergens kunnen wonen, een vaste plek hebben, kunnen wortelen. Een woning hebben heeft met menswaardigheid te 
maken. Het woningtekort wordt dan ook een van de grootste uitdagingen van Dijk en Waard. 

D66 wil dat er meer en in een hoger tempo gebouwd wordt. De ruimte die we in Dijk en Waard hebben op inbreilocaties, 
moet benut worden. De woningen die nu neergezet worden, moeten duurzaam worden gebouwd, geschikt zijn voor 
meerdere generaties en met oog voor innovatie worden ontworpen. Ooit was Heerhugowaard koploper duurzaam en 
innovatief bouwen, nu is zij een middenmoter. D66 wil dat de nieuwe gemeente Dijk en Waard meer ambitie toont en de 
koppositie terugpakt. 

Verder moet er zwaar worden ingezet op doorstroming, zowel in de koop- als in de huursector. Verder moet voorkomen wor-
den dat nieuwbouwwoningen in handen vallen van professionele beleggers. Daarom moet Dijk en Waard een woonplicht van 
vijf jaar kennen. Bovenal moet er voorrang komen voor jongeren die in hun eigen kern willen blijven wonen. 

Hoe de nieuwe gemeente er in de toekomst uit 
gaat zien, is een ander belangrijk thema. Dijk en 
Waard moet een prettige leefomgeving zijn. Er 
is daarvoor veel groen en minder steen nodig. 
D66 wil de wijken ontstenen. 

Verder wil D66 dat het afvalbeleid circulair 
wordt, maar ook betaalbaar blijft. De 
afvalbrengplekken op Breekland en aan de 
Beukenlaan moeten nog meer circulair afval 
gaan verwerken.

3.1 Energie

Dijk en Waard moet voorbereid zijn op de toekomst. D66 wil meer laadpalen in de wijken en kernen. Verder moet geluids- en 
lichtoverlast beperkt worden. Dat is beter voor mens en milieu. Denk daarbij aan duurzame straatverlichting of een verbeter-
de snelheidscontrole op beruchte wegen.

Een andere grote uitdaging is de energietransitie. Dijk en Waard gaat van het gas af en moet overstappen op andere 
energiebronnen. D66 wil inzetten op bestaande alternatieven, zoals het warmtenet. Daarnaast wil D66 goed kijken wat er 
nog meer kan: waterstof, geothermie en zonne- en windenergie. Uiteindelijk is D66 hier zeer ambitieus in. Dijk en Waard 
moet in 2030 al energieneutraal zijn. D66 wil dat de gemeente daarbij in het oog houdt dat er geen energiearmoede 
ontstaat. Wie de omslag niet kan betalen, moet geholpen worden.

6

“De versiering van dit huis zijn de vrienden die er komen.” - Mark Twain
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4. Inwoner en bestuur

De nieuwe gemeente Dijk en Waard zou een voorbeeld moeten zijn voor heel Nederland op het gebied van democratie 
en participatie. De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Het idee is een open poldermodel, waarbij 
inwoners, bestuurders en experts continue en vanzelfsprekend met elkaar overleggen.

D66 wil dat Dijk en Waard een referendumverordening krijgt. Ook zou er een burgerbegroting moeten komen, waarbij inwo-
ners zelf direct invloed hebben op een deel van de gemeentebegroting. Verder moeten burgerinitiatieven gestimuleerd en 
ondersteund worden. Daarnaast moet het kernenbeleid centraal staan. Inwoners van de kernen mogen zelf aangeven waar 
ze behoefte aan hebben en het is de taak van de gemeente om daar zoveel mogelijk gehoor aan te geven.

Een goede overheid is een open overheid. D66 wil dat Dijk en Waard een transparante gemeente wordt. De gemeente moet 
makkelijk bereikbaar zijn, alles moet na te lezen zijn en de Raads- en Commissievergaderingen moeten altijd gestreamd wor-
den. D66 wil de toegang tot informatie zo breed mogelijk zien.  Daarom wil D66 dat er een actieve aanpak komt van laagge-
letterdheid. Daar horen cursussen voor inwoners bij, maar ook voor medewerkers om informatie zo naar buiten te brengen 
dat iedereen die kan begrijpen.

Een goede overheid geeft ook zelf het goede voorbeeld. Etnische indicatoren in overheidsinstrumenten moet herkend en 
afgeschaft worden. Medewerkers moeten bewust zijn van de invloed van hun handelen. En anoniem solliciteren bij de ge-
meente moet de norm worden.

In de lokale politiek is dualisme minstens net zo belangrijk als in de landelijke politiek. D66 streeft naar een beter werkend 
dualisme. De gemeenteraad en het college van B&W heeft eigen gescheiden rollen. Het college bestuurt, de raad stelt ka-
ders en controleert.

Dijk en Waard staat niet op zichzelf. Samenwerking met de regio is essentieel. Ook de regio is er voor de inwoners en niet 
andersom. Daarom wil D66 dat Dijk en Waard zich sterk gaat richten op grenzeloos besturen.

Heerhugowaard is nu lid van de coalitie van Regenbooggemeenten. Uiteraard moet Dijk en Waard dat lidmaatschap 
voortzetten. Een open en vrije samenleving staat pal voor gelijkheid: een plek waar je jezelf kan zijn. 

“Iedere klacht is een gratis advies voor verbetering.” - Els Borst
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Jan Terlouw

5. Veiligheid en handhaving

Veiligheid is een voorwaarde voor een vrije samenleving. Hoe veiliger, hoe vrijer. Iedere inwoner van Dijk en Waard moet 
het gevoel hebben een touwtje uit de brievenbus te kunnen laten hangen.

Meer veiligheid krijg je niet door meer controle, maar juist door meer preventie. Daarom moet er een intensieve samen-
werking komen tussen handhavers, inwoners, zorg en onderwijs. Het geweldsmonopolie moet bij de politie blijven. D66 wil 
niet dat uit geld- of capaciteitsgebrek taken van de politie naar BOA’s gaan. Wel moeten BOA’s de juiste middelen en 
ondersteuning krijgen om hun taken nog beter uit te voeren.

Digitaal seksueel geweld (voornamelijk onder jongeren) mag nooit normaal worden. Ook hier moet worden ingezet op 
preventie door middel van voorlichting, vertrouwenspersonen en hulp voor slachtoffers. Ook bij huiselijk geweld wil D66 dat 
slachtoffers zo snel mogelijk geholpen worden. Wachtlijsten zijn daarbij uit den boze.

Veiligheid in de wijken en kernen is van groot belang. De wijkagent speelt daarin een grote rol. Die moet in zijn/haar taak 
ondersteund worden. Ook zouden jeugdwijkagenten ingezet kunnen worden. Maar politie alleen is niet genoeg in een wijk 
of kern. Hoe de wijk of kern eruitziet is ook belangrijk. Hij moet open, groen en vriendelijk zijn. Uitstraling werkt preventief. 
Zowel de gemeente als de inwoners hebben de verantwoordelijkheid om die uitstraling op orde te brengen en te houden. 

Ondermijning is een probleem in heel Nederland. Dijk en Waard moet er scherp op zijn dat ondermijning hier wordt 
voorkomen. Dat kan gedaan worden door o.a. een verbeterde (regionale) informatiepositie, betere samenwerking tussen 
instanties en het aanpakken en voorkomen van verloedering van bedrijventerreinen.

“Het touwtje moet weer uit de brievenbus kunnen hangen.” - Jan Terlouw
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6. Zorg en welzijn

Het algemeen welzijn moet opnieuw op de eerste plaats komen.” - Marion Dönhoff

D66 wil dat Dijk en Waard een plaats is waarin iedereen naar elkaar omkijkt en elkaar zoveel mogelijk helpt. Ook de 
gemeente speelt daarin een rol, zeker in de preventie, die bij voorkeur in de wijken zou moeten plaatsvinden.

D66 wil dat er sterk wordt ingezet op armoedebestrijding. Daar moeten middelen voor worden vrijgemaakt en daarvoor moet 
de samenwerking met o.a. zorginstanties, het onderwijs en de kerken worden opgezocht. Daar hoort ook een actieve vorm 
van schuldhulpverlening bij. 

Jammer genoeg wordt het geestelijk welzijn in onze maatschappij onderschat. 
Daarom wil D66 daar meer aandacht voor, o.a. door te investeren in een levens-
loopbegeleiding. Dagbesteding voor mensen met een heden of verleden in de 
psychiatrie moet zonder eigen bijdrage beschikbaar zijn en nog beter verbonden 
worden met de samenleving. 

Sommige inwoners hebben dringend geestelijke hulp nodig. Het is onaanvaard-
baar dat wachtlijsten het contact tussen hulpverlener en hulpbehoevende in de 
weg zitten. Verder zouden mensen die hulp nodig hebben, niet in een mal geduwd 
mogen worden, maar juist een maatwerktraject aangeboden moeten krijgen. 

Veel hulp wordt nu gegeven door mantelzorgers. D66 wil mantelzorgers de waar-
dering en ondersteuning geven die zij verdienen.

D66 wil ook maatwerk hebben als het op re-integratie en zoeken naar werk 
aankomt. Instanties zouden hun cliënten als mens moeten benaderen en niet als 
een probleem. Elk mens heeft namelijk zijn/haar eigen unieke mogelijkheden en 
kansen. En die kansen moeten herkend en ontwikkeld worden. D66 gaat altijd uit 
van het positieve in de mens.

Iedere inwoner telt mee, of je hier nog maar kort of al lang bent. Inburgering wordt een taak van de nieuwe gemeente. Bij
inburgering hoort een woonplek, een weg naar werk en maatschappelijke zelfstandigheid en bovenal het leren van de 
Nederlandse taal. D66 wil dat Dijk en Waard de regie neemt en dat instanties niet langs elkaar, maar met elkaar werken.

6.1 Ouderenbeleid

D66 wil dat Dijk en Waard een plaats is waar senioren fijn kunnen wonen. Daar horen wonen in de buurt van voorzieningen 
en het bouwen van intergenerationele wooncomplexen bij. Ook wil D66 een nog actiever beleid om eenzaamheid te 
voorkomen. Bovenal ziet D66 senioren als inwoners die zelf de regie over en verantwoordelijkheidvoor hun eigen leven in 
handen hebben. Senioren kennen hun eigen kracht, hun eigenwaarde en hun eigen identiteit en hebben soms hulp en 
begeleiding nodig, maar geen sturing.
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7. Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zorgt voor de samenhang in de samenleving. D66 wil fors en structureel investeren in het behoud en 
het uitbreiden van culturele voorzieningen. Onder geen beding mag erop bezuinigd worden. 

De bibliotheekvoorzieningen moeten een hoog niveau hebben. Een gemeente zonder goede bibliotheek is als een lege huls. 
Heerhugowaard geeft per inwoner nu veel meer uit aan de bibliotheek dan Langedijk. D66 wil dat in Dijk en Waard gelijktrek-
ken naar Heerhugowaards niveau en verder uitbreiden. In ieder geval moet de bibliotheek in Langedijk / Zuid-Scharwoude 
behouden blijven. Daarnaast wil D66 dat veel meer kernen op de een of andere manier bibliotheekvoorzieningen in de buurt 
krijgen, zoals nu in De Noord.

Kunst en cultuur moet niet alleen in enkele centra te vinden zijn, maar verspreid over alle kernen, bereikbaar voor iedereen. 
Daar valt ook een goede spreiding van de buitenkunst onder. Daarnaast moet kunsteducatie voor iedereen toegankelijk zijn. 
Geldgebrek mag voor niemand een reden zijn om bijvoorbeeld muziek- of danslessen te missen. Verder kent Dijk en Waard 
twee belangrijke musea: de Broekerveiling en het Poldermuseum. D66 wil dat Dijk en Waard deze musea én de historische 
verenigingen actief ondersteunt.

Ook muziekfestivals zijn broodnodig in Dijk en Waard. Waar mogelijk moet de gemeente festivals helpen. Verder wil D66 dat 
Dijk en Waard unieke zaken op het gebied van kunst en cultuur ontwikkelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een Dijk en Waards 
Regenboogfilm- en theaterfestival of het verder ontwikkelen van de waterrecreatiecultuur in Broek op Langedijk. Ook moet 
er volop ruimte zijn voor succesvolle festivals als Indian Summer, Liquicity en Mixstream.

“De cultuur van een land woont in het hart en in de ziel
 van de mensen.” - Mahatma Gandhi
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8. Verkeer en vervoer

Een vitale gemeente kent een goede infrastructuur. Iedereen moet zich op een verantwoorde, gezonde en duurzame 
manier van A naar B kunnen verplaatsen.

D66 wil ruim baan voor fietsers en voetgangers. Fietspaden moeten daarom gemoderniseerd en verbreed worden. 
Daarnaast wil D66 in samenwerking met de andere gemeenten in de regio meer snelfietsroutes laten aanleggen.

Ook het trottoir verdient meer aandacht: wie wil wandelen, moet kunnen wandelen, zonder over een hindernisbaan te gaan 
of zich bij het oversteken onveilig te voelen.

Autoverkeer moet minder door het hart van de kernen en er meer omheen. Duurzaam autogebruik moet gestimuleerd 
worden. D66 wil meer oplaadpunten voor auto’s, maar ook voor fietsen.

Nieuwe wegen moeten duurzaam worden aangelegd en bij voorkeur circulair: zij leveren zelf energie op. 

De Hugohopper is een essentieel onderdeel van het vervoer in Heerhugowaard. D66 wil dat deze dienst voor iedereen in 
Dijk en Waard beschikbaar komt en dat daar dan ook genoeg geld voor uitgetrokken wordt. 

De veranderingen in het stationsgebied moet voorspoedig worden aangepakt. D66 ziet in een modern en vitaal stations-
gebied kansen voor de hele gemeente. Daar hoort ook een spoorwegonderdoorgang bij. D66 wil deze onderdoorgang er 
snel komt, maar waakt ook voor budgetoverschrijding. Verder moet er op een transparante manier gecommuniceerd worden 
over de aanleg.

Gemeentelijke subsidie voor de eigenaar van een groot winkelcentrum om parkeren goedkoper te maken, heeft geen 
voorrang. 

De kernen Oudkarspel en Sint Pancras moeten op een veilige en verantwoorde wijze beter ontsloten worden, zowel voor 
langzaam als snel verkeer.

“Het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden,
moet je in beweging blijven.” - Albert Einstein



Een nieuw begin - Vertrouwen tot in de kern

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026 Dijk en Waard

9. Ondernemerschap en economie

Een solide, toekomstgerichte economie is een duurzame economie. D66 wil dat Dijk en Waard in 2035 een circulaire 
economie kent. Daarin moet de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld geven. De gemeente zou circulair 
moeten inkopen en aanbesteden. Verder moet het circulaire beleid in alle onderdelen van de organisatie vanzelf-
sprekend moeten worden.
 
Ook de verbonden partijen zouden zo veel mogelijk circulair moeten gaan werken en bedrijven en maatschappelijke organi-
saties zouden ondersteund moeten worden in een overstap. Met name grondstofintensieve bedrijven moeten hierin begeleid 
worden. Daarnaast moet er een duidelijk vestigingsbeleid komen om startups die circulair willen gaan werken, te helpen.

Een welvarende, levendige gemeente heeft de inzet en creativiteit van ondernemers nodig. Een sterke gemeente heeft dan 
ook vertrouwen in de kracht van ondernemers. De gemeentelijke organisatie moet laagdrempelig en transparant in gesprek 
blijven met ondernemers en waar nodig 24 uur per dag bereikbaar zijn. Verder wil D66 innovatie stimuleren door het op-
richten van een innovatieplatform.

D66 wil dat het ondernemersbeleid gestoeld is 
op ruimte geven, onder bepaalde voorwaarden. 
Dus uitgaan van ‘Ja, mits’. Een ondernemer moet 
kunnen ondernemen. Dat betekent ook maximale 
ruimte geven aan winkeliers: zij mogen open of 
dicht gaan wanneer zij dat zelf willen. Verder wil 
D66 dat een eventueel Ondernemersfonds écht 
voor ondernemers is en niet voor andere doelein-
den wordt gebruikt.

9.1 Financiën

D66 wil dat de gemeente altijd een realistische begroting heeft. Daar waar maatregelen uit Den Haag voor problemen 
zorgen, moet de oplossing ook uit Den Haag komen. D66 wil onder geen beding dat er hier een buurthuis of bibliotheek 
gesloten moet worden, als Den Haag te weinig geld uittrekt voor Jeugdzorg en WMO.

D66 wil gemeentelijke belastingen bij voorkeur niet laten stijgen, maar als dat toch noodzakelijk blijkt, dan moet er een 
helder doel aan worden verbonden. Extra belastinggeld moet altijd terugvloeien naar inwoners en ondernemers en mag niet 
zomaar worden gebruikt om een begrotingstekort te dichten.

Een goede begroting is niet alleen realistisch, maar ook helder en begrijpelijk geschreven. Het proces om tot een begroting 
te komen moet volkomen transparant zijn. Verder wil D66 dat inwoners zelf een deel van de begroting kunnen invullen, 
bijvoorbeeld voor voorzieningen in hun eigen wijk of kern.
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“Een begroting is als een deken in de winter: als de één hem
naar zich toetrekt, ligt de ander in de kou.” - Hans van MIerlo
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10. Digitale samenleving en privacy

De nieuwe gemeente Dijk en Waard zal een ambitieuze, moderne en toekomstgerichte gemeente worden. Daar hoort 
een uitmuntende digitale infrastructuur bij, zowel voor ondernemers als inwoners.
 
D66 wil dat Dijk en waard initiatieven van inwoners en ondernemers om glasvezel aan te leggen, zoveel mogelijk onder-
steunt. Uiteindelijk moet er in 2026 een dekkend glasvezelnetwerk in alle buitengebieden zijn.

De gemeentelijke organisatie moet in deze digitale wereld goed bereikbaar en beschikbaar zijn. D66 wil dat iedere inwoner 
een persoonlijke internet pagina (PIP) bij de gemeente krijgt. Met zo’n PIP hebben inwoners zelf controle over en inzicht in 
hun eigen dossier. Ook moet er een digitaal volgsysteem komen voor vergunningsaanvragen, moeten er meer mogelijkheden 
komen om digitaal klachten in te dienen en moeten subsidies makkelijk online aan te vragen zijn. 

Hoewel D66 de nadruk legt op het belang van digitaal, mag niet worden vergeten dat sommige inwoners digitaal nog niet 
kunnen meekomen. Voor hen moet er altijd een fysiek aanspreekpunt blijven en de mogelijkheid om bijvoorbeeld vergunnin-
gen op papier aan te vragen. Tevens moet de informatie op de site en andere digitale bronnen toegankelijk zijn voor laagge-
letterden. Daarnaast wil D66 dat de gemeente digicoaches inzet om iedereen die dat wil, te ondersteunen.

D66 wil dat de website van de gemeente snel en goed bereikbaar is. Alle belangrijke informatie moet makkelijk te vinden 
zijn. Zo moeten alle inwoners en ondernemers altijd toegang tot een up-to-date volgsysteem over diverse (grote) projecten. 
Ook moet van alle informatie die Dijk en Waard digitaal plaatst, de bron te herleiden zijn.

D66 heeft privacy hoog in het vaandel staan. Persoonsgegevens moeten altijd veilig zijn en alleen beschikbaar voor degenen 
die ze echt nodig hebben. Dat betekent dan ook dat Dijk en Waard als vanzelfsprekend alle AVG-regels naleeft.

Digitale veiligheid moet een prioriteit zijn in het beleid van Dijk en Waard. D66 wil een periodiek beoordeling de digitale vei-
ligheid van de gemeentelijke organisatie, waarvan de uitkomsten openbaar gemaakt worden.

“Digitalisering heeft de manier waarop wij leven de afgelopen
decennia radicaal veranderd.” - Sigrid Kaag



Daar zet D66 Dijk en Waard zich voor in!
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Colofon
Het verkiezingsprogramma D66 Dijk en Waard is mede tot stand 
gekomen door de input van ondernemers, inwoners, organisaties 
en verenigingen van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. 

Het bestuur van D66 Dijk en Waard dankt iedereen die aan dit 
verkiezingsprogramma heeft meegewerkt.
 
Tekst: David Gosselaar, Frank Reiber, Perry Stet, Sebastian Visser, 
Anja Grim en Loes van Swol

Voor vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen 
met D66 Dijk en Waard, secretaris@d66dijkenwaard.nl. 

Volg ons op:                      @D66DENW                     


