Voorwoord van onze lijsttrekker Meryem Cimen.
Haarlem is de mooiste stad van Nederland als je het mij
vraagt. In de afgelopen vier jaar heeft D66 veel bereikt in
Haarlem. Er zijn mooie nieuwe schoolgebouwen gebouwd.
Er zijn meer mensen uit de bijstand aan een baan
geholpen. Er zijn voorstellen gemaakt om bewoners meer
invloed te geven bij besluiten van de gemeente. En we
hebben besloten de snelheid van het verkeer in de stad
te verlagen. Van standaard 50 kilometer per uur naar
standaard 30 kilometer per uur. Daar ben ik erg trots op.
Toch zijn er ook dingen die beter kunnen. Bijvoorbeeld rondom
duurzaamheid. Het onderwijs. De huizenmarkt. En gezondheid. D66 wil hier
mee aan de slag. Dat vraagt om ambitie: stevige plannen om Haarlem beter
te maken. In dit verkiezingsprogramma lees je onze plannen.
Gelijke kansen voor alle Haarlemmers.
Er zijn nog steeds wijken in Haarlem waar één op de drie
kinderen opgroeit in armoede. D66 wil dit tegengaan. Ik
geloof dat gelijke kansen beginnen met goed onderwijs.
Daarom zorgt D66 voor goede schoolgebouwen. Ook
vinden wij dat alle kinderen van 2 tot 4 jaar oud naar de
voorschool moeten kunnen. We bieden hulp aan gezinnen
met een te laag inkomen. Werkloze Haarlemmers helpen
we aan een baan.
Een gezonde stad.
In de coronatijd hebben we gezien hoe belangrijk het is om gezond te zijn.
Overgewicht, alcoholgebruik en roken leiden tot ziekten. Dat kunnen we
voorkomen. D66 zal nooit voor je bepalen of je mag roken of drinken. Maar
we willen wel zorgen dat Haarlem een gezonde plek is om te leven. Met
schone lucht, ruimte om te fietsen en te lopen en goede
sportvoorzieningen. En natuurlijk met goede zorg voor wie zorg nodig heeft.
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Goed en betaalbaar wonen.
Veel Haarlemmers hebben last van de
woningnood. D66 wil goede en betaalbare
woningen bouwen in Haarlem. Van die nieuwe
huizen moet 80% beschikbaar zijn voor lage
inkomens en middeninkomens. Maar Haarlem
moet ook prettig blijven om te wonen. Daarom
bouwen we alleen als er ook genoeg scholen,
speelplekken en sportvelden bij komen.
Bovendien moeten nieuwe huizen goed
bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
Een duurzame toekomst.
De gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar.
Denk bijvoorbeeld aan de overstromingen in
Limburg. Daarom wil D66 de stad duurzamer
maken. Dat betekent dat we allemaal minder
aardgas, benzine en diesel gaan gebruiken. Ook
willen we in Haarlem meer schone energie
opwekken. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op alle
Haarlemse daken.
Aan de slag!
Er moet dus veel gebeuren in Haarlem. D66 kijkt positief naar de toekomst.
We hopen dat jij onze plannen steunt. Stem dan op D66 Haarlem bij de
gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022.

Meryem Cimen
Lijsttrekker D66 Haarlem
PS je leest nu een samenvatting van ons programma. Het hele programma vind je op onze site.
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➔ Voor D66 is goed onderwijs de basis
➔ D66 wil Haarlemmers dichter bij elkaar brengen
➔ D66 zorgt dat jij kunt meedoen en meebeslissen

2. IN HAARLEM WONEN EN WERKEN WE SAMEN
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➔ D66 bouwt betaalbare woningen met goede voorzieningen
➔ D66 kiest voor een duurzame economie
➔ D66 maakt ruimte voor duurzame mobiliteit

3. IN HAARLEM LEVEN WE GROENER EN GEZONDER
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➔ D66 maakt jouw wijk groener
➔ D66 kiest voor een toekomst met schone energie
➔ D66 wil dat je lekker kunt sporten en ontspannen

4. IN HAARLEM LATEN WE NIEMAND VALLEN

bladzijde 10

➔ D66 versterkt de zorg voor jong en oud
➔ D66 helpt mensen die het moeilijk hebben
➔ D66 gelooft in ieders eigen kracht

5. IN HAARLEM ZIJN WE VEILIG EN VRIJ
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➔ D66 zorgt voor orde en veiligheid
➔ D66 wil dat de gemeente betrouwbaar is en dat plannen betaalbaar zijn
➔ D66 ondersteunt verschillende soorten kunst en cultuur
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1. IN HAARLEM KRIJGT IEDEREEN KANSEN
I. Voor D66 is goed onderwijs de basis
D66 is een echte onderwijspartij. Alle kinderen
hebben recht op goed onderwijs. Veel
besluiten over onderwijs worden genomen in
de landelijke politiek, waar D66 ook zorgt voor
beter onderwijs. Als gemeente moeten we
vooral zorgen voor goede schoolgebouwen.
Daar investeren wij flink in komende jaren.
Ook ziet D66 dat kinderen nu erg jong op een
schoolniveau ingedeeld worden: VMBO, HAVO
of VWO. Dat is niet goed voor kinderen die
meer tijd nodig hebben. Daarom willen we dat
Haarlem een stad wordt waarin kinderen later
een schoolniveau kunnen kiezen. En leerlingen
moeten meer kansen krijgen om door te
stromen naar een hoger niveau op de
middelbare school.
Onderwijs gaat voor D66 niet alleen over lezen en rekenen. We vinden het
belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om mee te doen met kunst, cultuur en
sport. De gemeente kan scholen daarbij helpen. We vinden ook dat de gemeente
ervoor moet zorgen dat alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud naar de
voorschool kunnen. Dat zorgt ervoor dat alle kinderen al vroeg beginnen met
leren. Kinderen leren op de voorschool ook andere kinderen kennen, bijvoorbeeld
met een andere huidskleur of een ander geloof. Dat vindt D66 belangrijk.
Tot slot vindt D66 het belangrijk dat Haarlem goed vervolgonderwijs heeft: MBO,
HBO en universitair. Daarom is D66 blij met de moderne schoolgebouwen die het
Nova College gebouwd heeft. We zijn ook voorstander van onderwijs op het
niveau van de universiteit in het gebouw van de koepelgevangenis. Studenten
hebben ook woonruimte nodig. Daarom bouwt D66 meer studentenwoningen die
ook voor studenten beschikbaar blijven.
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II. D66 wil Haarlemmers dichter bij elkaar brengen
D66 vindt het belangrijk dat Haarlemmers elkaar kunnen ontmoeten. Mensen die
elkaar kennen kunnen elkaar helpen. Vrijwilligersorganisaties zijn daarbij
onmisbaar. Ze verbinden bewoners en organiseren activiteiten. De gemeente moet
deze organisaties ondersteunen en betrekken.
Elke wijk heeft een plek nodig waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek voor
jong en oud. Dat kan een buurthuis zijn, een jeugdhonk of de bibliotheek. Daarom
vindt D66 het belangrijk dat bibliotheken blijven bestaan.
D66 wil dat mensen die nieuw zijn in Haarlem mee kunnen doen. Dat kunnen
mensen uit het buitenland zijn die hier naartoe komen voor hun werk. Maar ook
vluchtelingen met een verblijfsstatus. We helpen ze om mee te draaien in de stad.
De gemeente moet vluchtelingen helpen aan een veilig thuis, een goede
taalcursus een baan of een opleiding. D66 heeft gezorgd voor een goed gebouw
voor de Internationale Schakelklas, voor kinderen die nieuw zijn in Nederland. D66
vindt het belangrijk dat Haarlem dit soort voorzieningen behoudt.

III. D66 zorgt dat jij kunt meedoen en meebeslissen
D66 wil dat Haarlemmers direct invloed kunnen uitoefenen op de besluiten die de
gemeente neemt. De democratische wijkbegroting vinden wij bijvoorbeeld een
goed idee. Bewoners bepalen dan zelf waar de gemeente geld aan uitgeeft in hun
wijk. Schalkwijk aan Zet is hier een mooi voorbeeld van. Ook zijn we voorstander
van het burgerberaad, waar Haarlemmers samenkomen om de politiek te
adviseren over lastige besluiten. Dit kan vaker worden ingezet.
D66 vindt ook dat bewoners mogen meebesluiten over de inrichting van hun
straat, plein of buurt. D66 wil dat bewoners de vrijheid krijgen om samen met
ontwerpers hun straat in te richten. Samen zorgen we ook dat de buurt schoon en
netjes blijft.
Tot slot vindt D66 dat bewoners de kans moeten krijgen om taken van de
gemeente over te nemen. Bijvoorbeeld het beheer van een buurthuis of van het
groen. Bewoners krijgen dan ook het budget dat daarvoor nodig is. Dat noemen
we uitdaagrecht. Of in het Engels: “right to challenge”.
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2. IN HAARLEM WONEN EN WERKEN WE SAMEN
I. D66 bouwt betaalbare woningen met goede voorzieningen
Veel Haarlemmers hebben last van het tekort aan
woningen en de hoge huizenprijzen. D66 wil dit
aanpakken door betaalbare huizen te bouwen.
D66 wil 1000 nieuwe woningen per jaar bouwen.
Van die woningen moet 80% beschikbaar zijn
voor mensen met lage inkomens en
middeninkomens. Het huidige aandeel sociale
huurwoningen in Haarlem behouden wij.
D66 is ook voorstander van maatregelen om te
zorgen dat woningzoekenden niet weggedrukt
worden door investeerders. Bijvoorbeeld door
opkoopbescherming in te voeren.
Bij nieuwe huizen horen ook nieuwe sportvelden, speelplekken, scholen en
openbaar vervoer. D66 bouwt daarom alleen nieuwe huizen als deze
voorzieningen meegroeien. Zo blijft Haarlem een prettige plek om te wonen.
D66 kiest er voor om niet te bouwen in het groen rondom de stad. Dat groen
moeten we beschermen. Daarom wil D66 huizen bouwen binnen de grenzen van
de bestaande stad. Op plekken die goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat we
kleinere woningen bijbouwen. Bijvoorbeeld appartementen voor starters en
ouderen. We zien ook ruimte voor hoogbouw in Haarlem. Maar, hoge woontorens
bouwen we niet in het oude centrum van de stad.

II. D66 kiest voor een duurzame economie
D66 vindt het belangrijk dat Haarlem een stad blijft waar mensen niet alleen
wonen, maar ook werken. We willen banen behouden in de stad. Ondernemers
moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Met minder regels en meer
mogelijkheden.
Daarom vinden wij dat de Waarderpolder een bedrijventerrein moet blijven. Wij
willen geen huizen bouwen in de Waarderpolder. D66 wil dat lege terreinen in de
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Waarderpolder zo snel mogelijk worden gevuld. De Bedrijven Investering Zone
(BIZ) Waarderpolder kan hier samen met de gemeente voor zorgen. Ook in andere
delen van de stad is D66 voorstander van Bedrijven Investering Zones. Dat zijn
zones waarin ondernemers samenwerken.
D66 wil ook dat Haarlem duurzamer wordt. Daarmee
draagt Haarlem bij aan het beperken van
klimaatverandering. Daar hebben we het bedrijfsleven bij
nodig. Duurzame bedrijven helpen met nieuwe ideeën om
de rest van de stad te verduurzamen. Daarom wil D66
dat Haarlem meer moeite doet om duurzame bedrijven
aan te trekken. Ook moet de gemeente ingrijpen bij
bedrijven die zich niet houden aan wettelijke
verplichtingen om te verduurzamen.

III. D66 maakt ruimte voor duurzame mobiliteit
D66 vindt dat de auto in de stad te gast is. De auto moet daarom minder hard
gaan rijden. Zo zorgen we dat er meer ruimte komt voor fietsers, voetgangers en
de spelende kinderen. In 2020 is na een voorstel van D66 besloten dat de
standaard snelheid voor het verkeer in Haarlem 30 kilometer per uur wordt. De
komende vier jaar gaan we dit uitvoeren.
Natuurlijk mag iedereen blijven autorijden. Maar D66 investeert vooral in andere
mogelijkheden om je te verplaatsen. Zodat niet iedereen een eigen auto nodig
heeft. D66 zet in op betrouwbaar openbaar vervoer en meer elektrische
deelauto’s. Ook willen wij dat Haarlem in de toekomst een tram krijgt. En natuurlijk
zijn goede fietspaden en brede stoepen onmisbaar. D66 kiest er dus voor om de
ruimte slim te verdelen: eerst ruimte maken voor lopen, fietsen en openbaar
vervoer. Daarna pas ruimte maken voor de auto.
Ook de lucht moet schoner worden in de stad. Dat is belangrijk voor onze
gezondheid. Daarom kiest D66 om stap voor stap de regels voor (vracht)auto’s,
scooters en motoren strenger te maken. Motorvoertuigen die de lucht vervuilen
met vieze uitlaatgassen zijn over een paar jaar niet meer welkom. Wanneer dat
moment precies is, is nog niet te voorspellen. Voor D66 is het belangrijk dat er
betaalbare alternatieven beschikbaar zijn.
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3. IN HAARLEM LEVEN WE GROENER EN GEZONDER
I. D66 maakt jouw wijk groener
Geparkeerde auto’s nemen veel ruimte in. Dat is lastig.
Want veel Haarlemmers willen meer groen in de straat,
of ruimte om te lopen, te fietsen en te spelen. In wijken
waar weinig ruimte is, moet Haarlem het parkeren beter
regelen. Daarom is D66 voorstander van
parkeervergunningen voor bewoners en ondernemers in
wijken waar ruimte tekort is. Door het aantal
vergunningen per buurt te beperken komen er minder
auto’s op straat. Bezoekers betalen voor het parkeren
van hun auto.
De eerste parkeervergunning voor ieder huishouden moet betaalbaar zijn. Een
tweede parkeervergunning is dan duurder. Voor bezoek van bewoners zijn er al
bezoekersregelingen. Zo kan bezoek goedkoop parkeren bij jou in de buurt. Die
bezoekersregelingen wil D66 behouden.
Door het parkeren beter te regelen kan in straten ruimte worden vrijgemaakt.
Bijvoorbeeld voor bomen, geveltuinen, fietsenrekken en spelende kinderen. Bij
nieuwbouwwoningen wil D66 dat er gebouwd wordt met weinig parkeerplaatsen.
Dat helpt om woningen betaalbaar te houden. Bij nieuwbouwhuizen staan de
auto’s niet op straat geparkeerd maar op eigen terrein of in parkeergarages.
Nieuwe woonwijken krijgen zo groenere straten.

II. D66 kiest voor een toekomst met schone energie
Het klimaat verandert. Om dat tegen te gaan kiezen we voor een duurzame
toekomst. Door nieuwe huizen te bouwen die goed geïsoleerd zijn en gemaakt zijn
met materialen die hergebruikt kunnen worden. De gemeente helpt Haarlemmers
ook bij het isoleren van bestaande woningen, bijvoorbeeld met subsidies en
duurzaamheidsleningen. D66 wil ook dat de gemeente advies geeft over de
mogelijkheden om je huis duurzamer te maken. Zo verlagen we samen de CO2
uitstoot van onze stad.
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D66 vindt dat Haarlem een voorbeeld moet zijn in het verduurzamen van
monumenten. We hebben duizenden monumentale gebouwen in onze stad. Die
moeten we voorbereiden op de toekomst, door deze voorbeeld te voorzien van
zonnepanelen op de daken.
In een duurzame stad kiest D66 niet voor aardgas om
woningen te verwarmen. We maken Haarlem
aardgasvrij door nu de overstap te maken naar andere
manieren. Daarom wil D66 doorgaan met de aanleg
van warmtenetten in Haarlem. D66 wil de overstap
naar aardgasvrij beginnen bij de woningen die
gebouwd zijn na 1945. We vinden het belangrijk dat
bewoners bij iedere stap worden betrokken en
duidelijke informatie krijgen.
De energie die Haarlem nodig heeft wil D66 zo veel
mogelijk lokaal opwekken. Zonnepanelen zijn daar een belangrijk onderdeel van.
Wij willen dat de Haarlemse daken vol zonnepanelen komen te liggen. Pas daarna
bekijken we andere opties. Zoals zonnepanelen langs wegen of op het water. D66
gaat ook kijken of er in Haarlem ruimte is voor windmolens.

III. D66 wil dat je lekker kunt sporten en ontspannen
Bewegen is gezond. Daarom vindt D66 het belangrijk dat
iedereen dicht bij huis kan sporten. In iedere wijk moeten
daarom goede sportplekken en speelplekken zijn, in parken
en op pleintjes. Zoals fitnesstoestellen, sportveldjes en
skatebanen. We blijven ook investeren in bestaande
sporthallen, sportparken en zwembaden.
Ook het groen rondom de stad is belangrijk om te sporten en te ontspannen. De
natuur rondom Haarlem moet behouden blijven en niet volgebouwd worden. D66
vindt wel dat het groen gebruikt en ontdekt kan worden. Daarom zijn we
voorstander van horeca in groengebieden, zoals een kiosk of een klein theehuis.
D66 maakt ook ruimte voor fiets- en wandelroutes in het groen. Het geld dat dit
oplevert kunnen we inzetten voor het beheer.
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4. IN HAARLEM LATEN WE NIEMAND VALLEN
I. D66 versterkt de zorg voor jong en oud
D66 vindt het belangrijk dat alle Haarlemmers
gezond kunnen leven. Daarom willen meer
aandacht voor preventie: gezondheidsproblemen
voorkomen in plaats van het genezen. Een gezond
leven begint met een gezonde plek om te wonen,
met ruimte om te sporten en te bewegen in de
buurt. Ook roken en slecht eten zorgen ervoor dat
Haarlemmers gezondheidsklachten krijgen en
korter leven. We willen Haarlemmers helpen bij een
gezond leven. De gemeente moet mensen
informeren. Speeltuinen en schoolpleinen willen we
rookvrij maken.
D66 vindt het ook belangrijk dat Haarlemmers hun eigen zorg kunnen kiezen. Zo
krijgen ze de zorg die zij nodig hebben. Voor aanbieders is dit een reden om
betere zorg te leveren. Vrijheid betekent ook dat je zelfstandig kunt blijven wonen
als je ouder wordt. Om dat mogelijk te maken wil D66 goede appartementen voor
ouderen bouwen. Ook is het belangrijk dat de gemeente mensen ondersteunt die
zorgen voor een familielid, een vriend of de buurvrouw.
We zien ook dat er problemen zijn in de zorg. De zorg moet simpeler en beter. De
gemeente moet daarom beter samenwerken met zorgverzekeraars en
zorgaanbieders. Daarom blijft D66 investeren in de Sociaal Wijkteams en Centra
Jeugd en Gezin (CJG). Zij zitten in de buurten en kennen de bewoners. Zo zorgen
we dat mensen die hulp nodig hebben op tijd hulp krijgen.

II. D66 helpt mensen die het moeilijk hebben
Nog te veel jongeren en gezinnen hebben geen dak boven hun hoofd. Door
verschillende problemen komen ze op straat terecht. Dat willen we voorkomen.
D66 wil ook gezinnen de hulp bieden die ze nodig hebben. Zodat kinderen veilig
kunnen opgroeien.
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Goed jongerenwerk vinden we daarom erg belangrijk. Dat begint al voor de
geboorte. Ouders die een baby verwachten moeten ondersteuning krijgen als dat
nodig is. Zo helpen we kinderen om een goede start te maken in het leven. Ook
moet er op tijd hulp komen bij schulden. Zo voorkomen we dat problemen groter
worden.
Om te zorgen dat we goede jeugdzorg kunnen bieden moeten we samenwerken
met andere gemeenten. D66 wil de jeugdzorg verbeteren en de wachtlijsten
wegwerken. Daarbij vindt D66 het belangrijk dat we niet alles als een probleem
zien. We moeten helpen waar nodig, maar ook accepteren dat sommige kinderen
druk zijn of juist dromerig. Jeugdzorg moet kinderen helpen om verder te komen.
Kinderen moeten niet in het zorgsysteem blijven hangen. Daarom vindt D66 het
belangrijk dat de gemeente goed in de gaten houdt of zorg ook echt helpt.

III. D66 gelooft in ieders eigen kracht
D66 gelooft dat mensen heel veel zelf kunnen.
Daarom vinden we dat iedereen vrij moet zijn om
zelf iets van het leven te maken. Dat begint met
gelijke kansen en goed onderwijs. Ook vinden we
het belangrijk dat zo veel mogelijk Haarlemmers een
baan hebben. Werk zorgt natuurlijk voor geld om
van te leven. Het is ook fijn om je nuttig te maken.
Voor D66 is het vinden van werk in de eerste plaats
een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Als
dat niet lukt, moet de gemeente mensen helpen op
weg naar een baan. Of op weg naar een eigen
onderneming.
D66 vindt het ook belangrijk dat er hulp is voor mensen die te weinig geld hebben
om goed te kunnen leven. Op dit moment heeft Haarlem veel voorzieningen voor
mensen met een laag inkomen. D66 vindt het belangrijk dat deze hulp makkelijk te
vinden is. We zorgen dat deze regelingen er zijn voor mensen die het echt nodig
hebben. Daarbij vindt D66 het vooral belangrijk dat gezinnen met kinderen hulp
krijgen als het inkomen van de ouders te laag is. Zodat alle kinderen in Haarlem
krijgen wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld een goede fiets, een computer voor
schoolwerk of het lidmaatschap van een sportclub.
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5. IN HAARLEM ZIJN WE VEILIG EN VRIJ
I. D66 zorgt voor orde en veiligheid
D66 vindt dat mensen alleen vrij zijn als ze ook veilig zijn. Daarom zetten we ons in
voor een veilige stad. Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van
geweld. D66 vindt dat er meer aandacht moet zijn voor het voorkomen van
huiselijk geweld. Zorgverleners moeten getraind worden om huiselijk geweld te
herkennen. Slachtoffers moeten hulp krijgen om een nieuw leven op te bouwen.
Natuurlijk is het ook belangrijk de buurt waar je woont veilig is. D66 wil
criminaliteit voorkomen. Met jongerenwerk helpen we jongeren om iets moois van
het leven te maken. Maar, als criminaliteit voor onveiligheid zorgt op straat moet
dit natuurlijk worden aangepakt. Cameratoezicht kan helpen als er problemen zijn
in een buurt. Camera’s plaatsen we alleen waar en wanneer dat nodig is. D66 wil
niet dat heel Haarlem vol camera’s hangt die bewoners in de gaten houden.
Een steeds groter deel van ons leven gebeurt online. Daarom wil D66 meer
aandacht voor online veiligheid. Bijvoorbeeld het tegengaan van online pesten,
samen met scholen.

II. D66 wil dat de gemeente betrouwbaar is en dat plannen
betaalbaar zijn
D66 vindt het belangrijk dat iedereen in Haarlem mee kan doen. Dat betekent ook
dat iedereen bij de gemeente moet kunnen werken. Wij vinden dat de ambtenaren
moeten passen bij de stad. Daarom willen we meer diversiteit binnen de
gemeentelijke organisatie: ambtenaren met verschillende achtergronden,
verschillende ervaringen, verschillende culturen. Dat zorgt er voor dat de plannen
die gemaakt worden passen bij de stad. We vinden het ook belangrijk dat de
gemeente organisaties uit de stad betrekt bij de plannen die gemaakt worden.
We vinden dat in Haarlem niemand mag worden uitgesloten.
Daarom blijft D66 zich inzetten voor de rechten van homoseksuele
Haarlemmers en transgender personen. Anti-homogeweld is
ontoelaatbaar. We vinden dat dit moet worden voorkomen en
aangepakt.
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D66 vindt het ook belangrijk dat de gemeente klaar staat voor alle Haarlemmers.
We willen dat de gemeente makkelijk te bereiken is. Via een overzichtelijke
website, aan de balie en via de telefoon. We willen dat bewoners goed en
persoonlijk geholpen worden. Met ruimte voor maatwerk binnen de regels.
Tot slot vindt D66 het belangrijk dat de plannen van de gemeente betaalbaar zijn.
We vinden het niet verstandig als de gemeente grote schulden maakt. D66 ziet
ook dat Haarlem een dure stad is om te wonen. We vinden daarom dat de lokale
belastingen voor Haarlemmers niet verder mogen stijgen. We zorgen dat de
woonlasten in Haarlem vergelijkbaar worden met andere middelgrote steden.
Daarom moeten we keuzes maken. Niet alles kan. Voor D66 zijn onderwijs,
(jeugd)zorg, gezondheid, veiligheid, verduurzaming en een goede openbare
ruimte de belangrijkste taken van de gemeente. Daar moeten we dus geld aan
uitgeven. Dat betekent soms dat voor andere dingen minder geld is.

III. D66 ondersteunt verschillende soorten kunst en cultuur
D66 vindt het belangrijk dat kunst en cultuur zichtbaar zijn in de stad. D66 vindt
daarom dat we cultuur moeten steunen. We willen daarbij binnen de bestaande
cultuurbegroting blijven: niet meer geld naar cultuur, maar het geld slimmer
uitgeven. Grote culturele instellingen moeten beter gaan samenwerken. Zo kunnen
ze samen meer bereiken. We willen het makkelijker maken voor nieuwe, kleine
cultuurorganisaties om iets op te starten. Zo krijgen we meer verschillende
soorten kunst en cultuur in Haarlem.
D66 wil dat alle Haarlemmers kennis kunnen maken met
kunst en cultuur. We vinden het belangrijk dat er meer
kunst komt in op straat, in parken en op pleinen.
Bijvoorbeeld meer muurschilderingen en lichtkunstwerken.
We vinden het ook belangrijk dat er ruimte is voor festivals
in Haarlem. Festivals kunnen gespreid worden over de
stad. Bijvoorbeeld in het Reinaldapark en het Schoterbos.
Tot slot vindt D66 het belangrijk dat de nachtcultuur de
ruimte krijgt in Haarlem. Veel jongeren willen dat Haarlem
een levendig uitgaansleven heeft. D66 wil daarom dat de openingstijden van de
horeca verruimd worden. Als we dat slim doen zorgt het ook voor minder overlast.
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