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Beste kiezer,
De gemeentes Langedijk en Heerhugowaard gaan samen verder. Vanaf 1 januari
2022 worden ze de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Daarom zijn er op
woensdag 24 november verkiezingen. De inwoners van beide gemeentes kiezen
dan wie er in de nieuwe gemeenteraad komen.
De politieke partij D66 doet ook mee aan de verkiezingen. D66 vindt het
belangrijk dat iedereen begrijpt wat onze plannen zijn voor de nieuwe gemeente.
Daarom hebben we dit verkiezingsprogramma gemaakt in begrijpelijke taal.

Je leest in dit programma waarom het belangrijk is om op 24 november te
stemmen. Je leest ook wat de belangrijkste plannen en wensen zijn van D66
voor Dijk en Waard.
Met vriendelijke groet,
D66 Dijk en Waard

Wat lees je in dit programma?
Verkiezingen gemeenteraad
• Wat doet de gemeenteraad?
• Waarom is ook jouw stem belangrijk?
• De kandidaten van D66
• Meer informatie over D66
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De plannen van D66 voor Dijk en Waard
• Een duurzame gemeente
• Fijn wonen in Dijk en Waard
• Zorg en aandacht voor alle inwoners
• Sport, cultuur en ontspanning
• Meedenken en meedoen
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Colofon
Het verkiezingsprogramma in gewone taal is een uitgave van D66 Dijk en Waard. En maakt
onderdeel uit van het verkiezingsprogramma D66 Dijk en Waard. Het volledige
verkiezingsprogramma is hier te vinden: https://dijkenwaard.d66.nl/verkiezingsprogramma/
Auteurs, redactie en vormgeving
Anja Grim, Ewout Fehres, Sebastian Visser
Foto’s
Norbert Reijngoud
Met dank aan
Speciale dank gaat uit naar Ewout Fehres die zich inzet voor het helder overbrengen van
informatie. Ewout heeft ons erg geholpen met de inhoud en de vormgeving. Dank daarvoor!

Verkiezingsprogramma in gewone taal

2

Verkiezingen gemeenteraad
Wat doet de gemeenteraad?
Op 24 november zijn er verkiezingen. De inwoners van Langedijk en
Heerhugowaard beslissen dan wie er in de nieuwe gemeenteraad komen.
De mensen in de gemeenteraad zijn raadsleden en wonen zelf ook in de
gemeente. Zij beslissen namens alle inwoners over de plannen voor
Dijk en Waard.
De gemeenteraad zorgt dat alles goed geregeld is in Dijk en Waard.
De gemeente moet bijvoorbeeld zorgen dat het veilig is op straat en dat je een
nieuw paspoort krijgt. De gemeente moet ook zorgen dat er voldoende plekken
zijn om te sporten en ontspannen. Daarom betaalt de gemeente mee aan
sportvelden en zwembaden.
Verder helpt de gemeente mensen die zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door een
rolstoel te regelen. Of hulp bij het huishouden. En de gemeente bepaalt wat er
gebouwd mag worden. Waar komen bijvoorbeeld huizen, winkels, bedrijven en
fietspaden?
Jouw stem is belangrijk
Door te stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt. Stem daarom
op een kandidaat of partij die over veel dingen hetzelfde denkt
als jij.
De kandidaten van D66
Er doen verschillende politieke partijen mee aan de verkiezingen. Die partijen
hebben allemaal hun eigen kandidaten. Dat zijn mensen die namens hun partij
graag in de gemeenteraad willen.
Dit zijn de 10 kandidaten van D66 Dijk en Waard waar je op 24 november op
kunt stemmen. Tussen haakjes de plek op de lijst.

Van links naar rechts: Siem Kooij (11), Michael Feelders (6), Cato van Hoegee (8), Ferry Floor (13), Milo Poland (1), Jurriën
Bisschop (7), Anja Grim (3), Sebastian Visser (2), Perry Stet (4), Angela Feenstra (5)
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Wat vinden de kandidaten?

#1 Milo Poland
‘Alle jongeren moeten
betaalbaar kunnen wonen in
de nieuwe gemeente.’

#2 Sebastian Visser
‘Over 100 jaar willen we nog steeds
genieten van het groen en de
dieren om ons heen. Daarom zet ik
me in voor een beter klimaat.’

#3 Anja Grim
‘Alle teksten van de gemeente
moeten duidelijk zijn.
Dan weet iedereen waar het
over gaat.’

#4 Perry Stet
‘Bewegen is gezond. Daarom moet
iedereen in Dijk en Waard kunnen
sporten.’

Meer informatie over D66
Wil je meer weten over de plannen van D66 voor de nieuwe gemeente Dijk en
Waard? Of wil je iets vragen aan onze kandidaten? Neem dan contact op met het
bestuur van D66. Stuur een e-mail naar: secretaris@d66dijkenwaard.nl.
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De plannen van D66 voor Dijk en Waard
1. Een duurzame gemeente

Dijk en Waard wordt een prachtige gemeente
met veel groen en water. D66 wil dat onze
nieuwe gemeente duurzaam wordt.
Dat betekent zuinig zijn met energie en het milieu zo min mogelijk
vervuilen. We moeten er samen voor zorgen dat er ook in de toekomst
voldoende schoon water, schone lucht en natuur is. Daarvoor moeten we
snel een aantal zaken veranderen. D66 wil investeren in een duurzame,
groene toekomst. Dat is goed voor het milieu én voor alle inwoners.
Wat wil D66?
Meer groene energie
We moeten minder gas en olie gebruiken en meer ‘groene’ energie.
Bijvoorbeeld wind- en zonenergie. Dat geldt niet alleen voor de huizen in
de gemeente, maar ook voor scholen en bedrijven. Zo zorgen we
bijvoorbeeld voor een duurzame glastuinbouw in onze gemeente.
Elektrisch rijden
Er moeten meer laadpalen komen voor elektrische auto’s en fietsen.
Dat geldt voor alle wijken en dorpen in de nieuwe gemeente.
Inwoners gaan dan vaker op de fiets naar hun werk. En je vermindert de
uitlaatgassen van auto’s die op benzine of diesel rijden.
Duurzame gebouwen
De sporthallen en schoolgebouwen moeten duurzamer worden. D66 wil
ook meer schooltuinen en meer zonnepanelen op de daken van scholen.
Geen energie verspillen
Er moet meer ‘slimme’ straatverlichting komen. Deze verlichting gaat
alleen branden als er iemand langskomt. Dat is beter voor het milieu en
inwoners hebben minder last van lampen die ’s avonds onnodig blijven
branden.
Meer groen, minder stenen
D66 wil minder tegels en stenen in de wijken en tuinen en meer groen.
Het regenwater kan dan beter afgevoerd worden en de lucht wordt
schoner. Een groene tuin geeft bovendien meer verkoeling in de zomer.
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De plannen van D66 voor Dijk en Waard
2. Fijn wonen in Dijk en Waard

Dijk en Waard moet een gemeente zijn waar
iedereen fijn kan wonen en leven. Veel mensen
zoeken een woning. Daarom wil D66 dat er snel
meer huizen gebouwd worden. Daarnaast moeten
het vervoer en de bereikbaarheid in alle dorpen en wijken verbeteren.
Wat wil D66?
Meer huizen
Er moeten snel meer huizen worden gebouwd in Dijk en Waard. De natuur
en het groen worden daarbij gespaard. De huizen moeten betaalbaar zijn,
duurzaam gebouwd en geschikt zijn voor inwoners van alle leeftijden.
Ruimte voor fietsers en wandelaars
De woningen moeten goed bereikbaar zijn en iedereen moet zich veilig en
zo ‘schoon’ mogelijk kunnen verplaatsen. Daarom wil D66 onder meer de
paden voor fietsers en wandelaars verbeteren.
De HugoHopper voor heel Dijk en Waard
De HugoHopper is op dit moment een belangrijk vervoermiddel in de
gemeente Heerhugowaard. Deze buurtbus moet blijven, ook in de nieuwe
gemeente. De HugoHopper rijdt nu alleen door Heerhugowaard. D66 wil
de dienstregeling graag uitbreiden. Dan kunnen de inwoners van alle
dorpen en wijken van Dijk en Waard gebruikmaken van de HugoHopper.
Nieuw station Dijk en Waard
Een nieuw station, een tunnel onder het spoor en goede wandel- en
fietspaden. Dat zijn de plannen voor het station en het Stationsplein in
Heerhugowaard. D66 wil dat deze plannen worden uitgevoerd. Het nieuwe
stationsgebied heeft namelijk voordelen voor de hele gemeente Dijk en
Waard.
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De plannen van D66 voor Dijk en Waard
3. Zorg en aandacht voor alle inwoners

Dijk en Waard moet een gemeente zijn waar mensen elkaar helpen.
Dat geldt voor vrijwilligers, buurtbewoners en hulpverleners, maar ook
voor de gemeente. De gemeente is er voor alle inwoners. De gemeente
moet mensen helpen die zorg nodig hebben. Zorg op maat en in iemands
eigen buurt of wijk. Het is belangrijk dat mensen met problemen snel
worden geholpen. Zo voorkom je dat de problemen groter worden.
Wat wil D66?
Minder armoede
D66 wil extra geld om inwoners te helpen die in armoede leven.
De gemeente moet beter samenwerken met zorginstellingen, scholen en
kerken. Ook moeten mensen met schulden beter worden geholpen.
Hulp op maat bij problemen
D66 wil dat iedereen in Dijk en Waard kan meedoen in de samenleving.
Ook mensen met psychische en lichamelijke problemen. De gemeente
moet deze inwoners helpen met zorg en ondersteuning op maat.

Betere re-integratie
Hulp op maat geldt ook voor re-integratie en voor inwoners die werk
zoeken. D66 wil dat de gemeente meer naar de kansen en mogelijkheden
kijkt van inwoners die langere tijd ziek zijn geweest. Of die moeite hebben
om een baan te vinden.
Inburgeren
Iedere inwoner telt mee in Dijk en Waard. Ook mensen die in onze
gemeente komen wonen en moeten inburgeren. De gemeente moet deze
nieuwe inwoners actief helpen. Bijvoorbeeld met het vinden van een
woonplek, het zoeken naar een baan en het leren van de Nederlandse taal.
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De plannen van D66 voor Dijk en Waard
4. Sport, cultuur en ontspanning

Op 1 januari 2022 gaan de 2 gemeentes samen verder als de nieuwe
gemeente Dijk en Waard. D66 wil al het mooie behouden en waar
mogelijk verbeteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de plekken waar
iedereen kan sporten. Voor leuke evenementen en festivals. En voor
kunst en cultuur. Want iedereen moet kunnen ontspannen en genieten
van al het moois in Dijk en Waard.
Wat wil D66?
Sport voor iedereen
Iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Ook mensen met een
beperking of een laag inkomen. D66 wil een kortingspas voor inwoners
met een laag inkomen. Met die pas kan iedereen meedoen. De kortingspas
kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor sport, de bibliotheek of een
evenement.
Genieten van het water
Dijk en Waard is een gemeente met veel water. Alle inwoners van Dijk en
Waard moeten daar van genieten. Voor de pleziervaart wil D66 de meren
en kanalen beter met elkaar verbinden, ook naar andere gemeentes.
D66 wil ook dat er een mooi sloepennetwerk komt met aanlegplaatsen.
Voor de veiligheid is het belangrijk dat inwoners goed kunnen zwemmen.
Daarom wil D66 het schoolzwemmen weer invoeren.
Kunst, muziek en cultuur
Kunst, muziek, cultuur en ontspanning is er voor alle inwoners. D66 wil
dat unieke evenementen blijven bestaan, zoals de Beddenrace, kermissen
en het festival Mixtream. D66 wil verder dat de gemeente de musea en
historische verenigingen actief ondersteunt. En kunsteducatie moet voor
iedereen toegankelijk zijn. Zoals muziekles of danslessen.
Goede bibliotheken
De bibliotheek is een belangrijke plek voor de
inwoners van Dijk en Waard. Je kunt er genieten
van boeken en tijdschriften en de Nederlandse taal
leren. Maar de bibliotheek is ook een plek waar je
mensen ontmoet en waar je samen cursussen en
leuke activiteiten doet. D66 wil dat alle bibliotheken in de gemeente
blijven bestaan. Daarnaast wil D66 dat meer dorpen in Dijk en Waard een
buurtbibliotheek krijgen, zoals nu in De Noord.
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De plannen van D66 voor Dijk en Waard
5. Meedoen en meedenken

D66 wil dat Dijk en Waard een gemeente is waar iedereen zich thuis
voelt. De inwoners staan centraal en iedereen doet mee. En de
medewerkers van de gemeente zijn er voor al die inwoners.
Niet andersom. D66 wil samen met alle inwoners plannen maken om van
Dijk en Waard de mooiste gemeente van Nederland te maken!
Wat wil D66?
Luisteren naar inwoners
Inwoners hebben vaak goede ideeën en wensen voor
hun straat, wijk of dorp. De gemeente moet hier goed
naar luisteren. D66 wil dat de gemeente de plannen
van inwoners actief ondersteunt.
Aanpak laaggeletterdheid
Als je mee wilt doen in de samenleving, is het belangrijk dat je kunt lezen,
schrijven en rekenen. D66 wil daarom dat de gemeente laaggeletterdheid
actief aanpakt. Bijvoorbeeld met taallessen en cursussen. D66 wil ook dat
de informatie van de gemeente voor iedereen begrijpelijk is. Ook voor
mensen die moeite hebben met lezen.
Dijk en Waard voor iedereen
Dijk en Waard moet een gemeente zijn waar niemand gediscrimineerd
wordt. Een gemeente waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.
Jongeren laten meedenken
D66 wil dat jongeren actief meedenken en meedoen in de gemeente.
Dijk en Waard gaat daarom weer een gemeenteraad voor jongeren
organiseren. Dat is een initiatief van D66. We willen ook dat er een
jongerenparlement komt en een kinderburgemeester. Zo kunnen jongeren
hun mening geven over de plannen en besluiten van de gemeente.
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