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Voorwoord
Afgelopen vier jaar heb ik ervaren dat de politiek belang heeft bij
diverse geluiden en betrokken inwoners. Ook ik ben daar op mijn
plek, met mijn persoonlijke drijfveer dat ik deze aarde, in al haar
schoonheid en rijkdom, graag doorgeef aan mijn en uw kinderen, uw
buurmeisje en ook haar achterneefje.
Om daar te komen streef ik een veerkrachtige samenleving na, waar
ruimte is voor diversiteit aan mensen, talenten en standpunten.
Waar ruimte is voor het samen aanpakken van de klimaatopgave, de
energiecrisis en de wooncrisis. Een veerkrachtige samenleving waar
ruimte is voor de opvang van hen die dat nodig hebben. Een samenleving waar ruimte is voor de dialoog en het debat om plannen aan
te scherpen en het draagvlak te vergroten.
Na een tijd van een terugtrekkende overheid is het nu tijd voor en
meer actieve en zichtbare overheid. Een overheid die aan de ene
kant onwenselijk gedrag ontmoedigt en aan de andere kant initiatieven vanuit de Mienskip stimuleert en faciliteert.
Ook zie ik een rol weggelegd voor de overheid om te blijven investeren in een veerkrachtige samenleving waarin mensen elkaar en
de overheid weer weten te vinden. Waarin heldere kaders en regels
gemaakt en gehandhaafd worden. En een samenleving waarin deze
regels en kaders, wanneer ze niet meer helpend zijn, actief ter discussie worden gesteld.
Elkaar vinden, daar zijn openbare en toegankelijke publieke ruimtes voor nodig. Speelplaatsen, debatplaatsen, waar inwoners elkaar
ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan. De plek om gezamenlijke
gronden te vinden. De gronden om er samen uit te komen. De gronden om vooruit te komen.
Samen vooruit.

Ojanne de Vries - Chang,
Lijsttrekker D66 Heerenveen
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Inleiding
Samen vooruit.
Laat iedereen vrij, maar niemand vallen
In dit verkiezingsprogramma leest u de D66 antwoorden op de uitdagingen van
vandaag. Uitdagingen zoals de klimaatopgave, de woningnood van veel mensen
en het verder verbeteren van de kansengelijkheid. D66 brengt daarin een sociaal
en liberaal geluid, waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.
De duurzame ontwikkeldoelen ofwel Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn
zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In 2015
vastgesteld door de Verenigde Naties zijn ze een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. In dit verkiezingsprogramma
leest u hoe D66 optimaal aan deze doelen wil bijdragen in de gemeente Heerenveen.
Als D66 Heerenveen zien wij ook specifieke uitdagingen op ons afkomen, groeien wij als gemeente en zien wij dat armoede nog steeds bestaat. Veiligheid en
kansengelijkheid vergen continue investering. Ook zien wij dat er wel een mooi
duurzaamheidsprogramma ligt, maar dit nog niet integraal onderdeel is van andere beleidsterreinen.
Als D66 zien wij de zorg voor de aarde als een voorwaarde voor al het andere.
Het eerste hoofdstuk gaat daarom in op het vraagstuk Klimaat. Veel van de uitgangspunten zult u ook terugvinden in het hoofdstuk Een groeiend Heerenveen.
Het belang van investeren in een veerkrachtige samenleving komt tot uiting in de
hoofdstukken Een veilig Heerenveen en Een ontwikkelend Heerenveen.
Het laatste hoofdstuk gaat in op onze kijk op de verhouding en samenwerking
tussen gemeente en haar mensen.
Want in partnerschap zullen we de doelen bereiken.
Samen vooruit.

Sustainable Development goals

Bron: Azote Images for Stockholm Resilience Centre
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Geen armoede

Ongelijkheid verminderen

Geen honger

Duurzame steden en gemeenschappen

Goede gezondheid en welzijn

Verantwoorde consumptie en
productie

Kwaliteitsonderwijs

Klimaatactie

Gendergelijkheid

Leven in het water

Schoon water en sanitair

Leven op het land

Betaalbare en duurzame energie

Vrede, justitie en sterke publieke
diensten

Eerlijk werk en economische groei

Partnerschap om doelstellingen te
bereiken

Industrie, innovatie en infrastructuur

Inhoudsopgave
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Een groen Heerenveen
Onze Ambitie
Heerenveen is duurzaam en klimaatadaptief – in 2050 zijn wij
energieneutraal.

opnemen in het Coalitie Akkoord voor de periode
1 Klimaatdoelstellingen
2022 - 2026, met tussentijdse evaluatie in 2024.

2 Actieve overheid bij het oppakken van de klimaatopgave.
maatregelen implementeren bij het ontwerp van wij3 Klimaatadaptatie
ken.
4 Energieadviseur en duurzaamheidsfonds faciliteren voor inwoners.
5 Ondernemers stimuleren de transitie door te maken.
6 Circular valley het begin van de circulaire economie.
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Klimaat
De zorg voor de aarde gaat ons allen aan. Het groen, het water, het klimaat en
hoe wij ons daartoe als mens verhouden. De gevolgen van klimaatverandering
zijn niet te negeren. Denk maar eens aan heftige regenval of hitte. Of de verschraling van biodiversiteit en overlast door bijvoorbeeld de eikenprocessierups
en de Japanse waternavel.
De klimaatopgave is veelomvattend en heeft impact op alle beleidsterreinen. En
we hebben iedereen nodig om de aarde leefbaar te houden. D66 ziet daarbinnen een actieve overheid die het goede voorbeeld geeft en de inzet, energie en
denkkracht van al haar inwoners en bedrijven weet te ontsluiten, faciliteren en
stimuleren. Zo werken we gezamenlijk aan een gezonde en duurzame toekomst
voor ons en alle generaties na ons.
Klaar voor de toekomst
Als we een leefbare en gezonde aarde door willen geven aan de generaties na
ons, zullen wij daar geen roofbouw op moeten plegen. D66 streeft daarom natuurinclusieve landbouw na, zowel in het veenweide- als in het weidegebied.
Dit betekent dat landbouwbedrijven een transitie door moeten maken naar een
duurzame, natuurinclusieve manier van landbouw. D66 wil dat de overheid/gemeente zich inzet om de lasten in deze transitie eerlijk te verdelen onder alle
inwoners.
Bij de inrichting van de openbare ruimte en de ontwikkeling van woonwijken en
bedrijventerreinen willen wij vanaf 2022 vanaf de start van een project al rekening houden met klimaatadaptatie door veel groen en mogelijkheden voor wateropvang in te passen.
Daarbij wil D66 concrete klimaatdoelstelling opnemen in het Coalitie Akkoord
voor de periode 2022 - 2026, met tussentijdse evaluatie in 2024.
Inwoners & de 'mienskip' stimuleren
Via het Eén voor één groener-platform en de opvolging van de LEEF experimenten willen we inwoners blijven inspireren. Ook willen we blijven faciliteren
door de inzet van het duurzaamheidsfonds. Zo kan de gemeente informatie aanbieden over het verduurzamen van de eigen woning, het delen van ervaringen
van anderen, en het bieden van subsidies voor regenwatervoorzieningen en
vergroenen van eigen tuin.

D66 vindt het belangrijk dat het Eén voor één groener-platform bekender wordt
onder alle inwoners van de gemeente Heerenveen en wil dat de gemeente zich
hiervoor inzet. Hierbij willen we dat er specifiek aandacht wordt besteed aan
de doelgroep die risico loopt op energiearmoede, zodat we ook deze inwoners
kunnen helpen om hun energieverbruik te verlagen. Eventueel moeten er voor
deze doelgroep extra stimuleringsmaatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld
uit de opbrengst van een eigen windmolen/zonnepark). Daarnaast willen we het
Energieloket graag uitbreiden met de mogelijkheid om een energie-adviseur in te
zetten voor een persoonlijk advies op maat.
Initiatieven van onder op willen wij stimuleren, waarbij wij open staan voor de
zogenaamde “Groningse windmolens”.
Het goede voorbeeld geven
Als gemeente geven wij het goede voorbeeld. Zo kopen wij alleen groene stroom
in en duurzame biomassa en zetten we in op energiebesparing, zeker bij de eigen gemeentelijke gebouwen.
D66 wil dat de gemeente bij gemeentelijke investeringen, vergunningen en
aanbestedingen haar inkoopkracht gebruikt om duurzamheidsdoelen te behalen. We zetten hierbij in op het actiever en gerichter gebruiken van bestaande
instrumenten zoals de CO2 ladder, BREEAM en de Omgevingswijzer. Deze
gebruiken we als inkoopvoorwaarden en als instrument om te monitoren, zodat
we tijdig bij kunnen sturen.
Daarnaast vragen wij strategische partners zoals woningbouwcorporaties via
prestatieafspraken de transitie mede te faciliteren.
D66 wil dat de gemeente actief betrokken blijft bij de publiek private samenwerking met energiecorporaties, waarbij de lokale energiecorporaties nadrukkelijk worden ondersteund en gefaciliteerd, zodat we de duurzame en langdurige
energie en warmte voor alle inwoners kunnen borgen.
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Ook ondernemers doen mee
We helpen ondernemers om klimaatneutraal te worden door duurzaam gedrag te stimuleren, bijv. door toepassing van tariefdifferentiatie of het opnemen van vergunningseisen.
Daarnaast willen we winkeliers stimuleren om zich aan te sluiten bij het initiatief
'Natuurlijk zijn wij open', bijvoorbeeld door vanuit de gemeente bordjes met deze
tekst beschikbaar te stellen aan winkeliers. Hiermee kunnen zij aangeven dat
klanten welkom zijn, terwijl de deuren van de winkel gesloten blijven waardoor er
geen warmte verloren gaat.
Heerenveen is circular valley! D66 Heerenveen omarmt dit project en zet zich
in om dit de komende jaren te realiseren. We stimuleren inwoners om de jaarlijkse
hoeveelheid afval per persoon te verlagen en willen via het circulair ambachtscentrum een verdere slag maken om afvalstromen zo veel mogelijk te recyclen
en kringlopen te sluiten. Waar nodig wordt experimenteerruimte gerealiseerd.
Mede daardoor ontwikkelen wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven, en de basis voor de transitie naar een circulaire economie.
Daarbij wil D66 via onze Gemeente aan Omrin vragen een onderzoek in te stellen
naar een doelmatige en duurzame verwerking van de alsmaar groeiende berg
asbestafval op het bedrijventerrein De Wierde.

Een groeiend Heerenveen
Onze Ambitie
Een geschikte woning voor iedereen.

samenwerking met inwoners realistische en lokaal passende bouw1 Inplannen
maken.

2 Bouwen; ook in de kleinere kernen.
blijft (ver)bouwen binnen de kom; bouwen buiten de kom zal
3 Prioriteit
ook nodig zijn.
samenwerking met bewoners worden 2 pilot projecten opgezet voor
4 Inexperimentele
woonvormen.
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Wonen
Wie geen dak boven haar of zijn hoofd heeft, kan niet vrij zijn.
Maar in deze tijd is het voor met name jongeren en senioren lastig om een woning te vinden in het dorp waar ze zijn opgegroeid en/of hun leven hebben opgebouwd. Hierdoor stagneert de doorstroming en daardoor is het voor veel mensen moeilijk om een passende woning te vinden.
Kortom, onze gemeente staat de komende jaren voor een grote en versnelde
woningbouwopgave. Maar alleen bouwen is niet voldoende. Door op een andere,
innovatieve manier naar de beschikbare ruimte te kijken, kunnen we bestaande
bebouwing slimmer en efficiënter inzetten en meer mensen van een woning die
past bij hun wensen voorzien.
Bouwen, bouwen, bouwen
D66 wil dat iedereen kan wonen in een passend huis. Daarbij moeten de bouwplannen aansluiten bij de schaal en het karakter van het dorp en de wensen
van de (toekomstige) bewoners. Daarom worden de bewoners betrokken bij het
ontwerp en de ontwikkeling van deze bouwplannen. Zo kunnen er op de juiste
locatie de juiste aantallen woningen worden gerealiseerd, waarbij in bestemmingsplannen of de toekomstige omgevingsverordeningen naast een percentage sociale woningbouw ook een percentage middenhuur en -koop verankerd
is. Voor de sociale woningbouw zullen prestatieafspraken met de corporaties
moeten worden gemaakt, zowel op het gebied van aantallen als ook over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.
Binnen én buiten de kom
D66 ondersteunt hierbij de huidige werkwijze waarbij eerst wordt gekeken naar
mogelijkheden van (ver)bouw binnen de bebouwde kom, eventueel d.m.v. passende hoogbouw. Als dat niet meer kan of ongeschikt is, komt bouwen in het
buitengebied in zicht. Zo behouden we een goede balans tussen het beschermen van ons mooie buitengebied enerzijds en het bouwen van noodzakelijke
woningen anderzijds en krijgen dorpen de mogelijkheid om passend te groeien
en vernieuwen.

Innovatie in de woningmarkt
D66 wil dat de gemeente openstaat voor innovatieve, slimme woonoplossingen
en deze initiatieven waar mogelijk ondersteunt d.m.v. vergunningen, wijzigingen
bestemmingsplannen etc.
Dit kan gaan om de herbestemming van bestaande bebouwing net zoals bijvoorbeeld het WoonSpods-project in het centrum van Heerenveen, het opzetten
van tiny-house-communities, maar ook aan collectief particulier opdrachtgeverschap of het ombouwen van bestaande boerderijen tot een woongemeenschap
met (zorg)appartementen, etc. Hierbij willen wij met name initiatieven die uit de
lokale gemeenschap ('mienskip') zelf komen stimuleren. Deze zijn immers ontstaan vanuit een behoefte van onze inwoners, en kunnen vaak al rekenen op
een breder draagvlak. Concreet wil D66 daarom voor de komende raadsperiode
inzetten op het in samenwerking met bewoners opzetten van minimaal 2 pilot
projecten voor een dergelijke experimentele woonvorm.
Nu en in de toekomst
Voor alle bouw- en verbouwplannen staat voor D66 toekomstbestendigheid
voorop. Dit betekent niet alleen dat er duurzaam gebouwd moet worden, maar
ook een goede mix van woningen voor jong en oud, voor welgesteld en minder
vermogend. Hierbij moet rekening worden gehouden met toekomstige demografische ontwikkelingen. Zodat iedereen kan wonen in een huis dat past bij zijn/
haar persoonlijk situatie, niet alleen nu maar ook in de toekomst.
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Een groeiend Heerenveen
Onze Ambitie
Een prettige en duurzame leefomgeving voor iedereen.

1 Inwoners echte inspraak op ruimtelijke plannen geven.
2 Nieuwbouwplannen zijn klimaatadaptief.
3 Nieuwe woningen en panden zijn energieneutraal.
groen in woonomgeving o.a. door het faciliteren van uit de Miens4 Meer
kip afkomstige initiatieven zoals bijvoorbeeld het planten van bomen op
daarvoor geschikte locaties.

5 Bij wijkontwikkeling wordt rekening gehouden met 'mienskipsgevoel'.
worden geclusterd in Heerenveen, Akkrum en
6 Bedrijventerreinen
Jubbega.
huidige bedrijventerreinen aanpassen aan nieuwe bestemming,
7 Eerst
dan pas nieuwe bedrijventerreinen aanleggen.
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Leefomgeving
De afgelopen maanden is er binnen de Gemeente Heerenveen gewerkt aan de
Omgevingsvisie: een samenhangende visie op alle aspecten in de fysieke leefomgeving. Voor D66 komen in deze visie twee prioriteiten bij elkaar: het versnellen van woningbouw en een hogere kwaliteit van de omgeving om elke wijk en
dorp zo leefbaar mogelijk te maken. Daarbij hanteert D66 als uitgangspunt het
behoud en de versterking van onze Natuur- en Landschapsfuncties waarbij o.a.
valt te denken aan verbeteringen van de weidevogelstand.
Daarbij vinden wij het betrekken van de inwoners van groot belang voor het
draagvlak. Belanghebbenden moeten al in een vroeg stadium duidelijk worden
geïnformeerd en regelmatig worden geconsulteerd.
Toekomstbestendig bouwen
Concreet wil D66 voor nieuwbouwplannen dat er eisen worden gesteld aan de
mate waarin de plannen klimaatadaptief zijn. Dat kan door bijvoorbeeld kaders
mee te geven ten aanzien van het water- en hitteneutraal maken van de plannen. Hierdoor worden ontwikkelaars en belanghebbenden gemotiveerd om met
oplossingen te komen voor de afvoer van grote hoeveelheden regenwater of het
tegengaan van extreme hitte. Te denken valt aan groene daken, groene gevels,
niet bestrate openbare parkeergelegenheden en groenvoorziening met voldoende bomen.
Als het aan D66 ligt worden nieuwe woningen en bedrijfspanden in onze gemeente uitsluitend nog energieneutraal gebouwd. Ook krijgt de initiatiefnemer
een verplichting om de constructie gereed te maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Daarbij kijkt D66 voor het plaatsen van zonnepanelen in principe
eerst naar daken, niet naar groene ruimtes.
Mienskip
Daarbij wil D66 dat de gemeente bij nieuwe wijkontwikkeling rekening houdt met
de menselijke maat; het 'mienskipsgevoel'. Te denken valt aan het toevoegen van
plekken en faciliteiten waar mensen elkaar kunnen treffen zoals een 'dorps'plein,
markt en speeltuinen.

Dit geldt ook voor de Heerenveense wijk Skoatterwâld. Bij de ontwikkeling van
deze wijk is een supermarkt in het hart van de wijk altijd onderdeel van de plannen geweest. Dit is dan ook waar de bewoners van deze wijk op moeten kunnen
rekenen. D66 is voor het voorzien in de behoefte van de bewoners om dichtbij in
levensmiddelen te voorzien en een plek om andere bewoners te ontmoeten. Dit
kan ook door levensmiddelenwinkel(s) eventueel in combinatie met een markt in
het hart van deze wijk te realiseren. Dit draagt bij aan het 'mienskipsgevoel' van
de wijk.
Bedrijventerreinen
Heerenveen heeft een goede ligging, voor ondernemers een reden om zich hier
te vestigen. Tegelijkertijd zijn wij als Heerenveners trots op ons landschap en willen daar allen van blijven genieten. Voordat we landschap opofferen voor bedrijventerreinen zien wij liever dat huidige terreinen worden aangepast voor nieuwe
bestemming of beter worden benut alvorens nieuwe gebieden aan te merken als
bedrijventerreinen.
Daarbij worden bedrijventerreinen geclusterd in Heerenveen, Akkrum en Jubbega.
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Een groeiend Heerenveen
Onze Ambitie
Mobiliteit onderweg naar minder en duurzame beweging.

1 Autogebruik verminderen en verduurzamen.
2 Faciliteren van pilot voor innovatief mobiliteitsconcept.
3 Faciliteren van goede en passende laadinfrastructuur.
4 Verhogen van parkeertarieven voor voertuigen met verbrandingsmotor.
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Mobiliteit in beweging
We moeten wereldwijd drastische keuzes maken om CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze
mobiliteit, we moeten op zoek naar alternatieve manieren om van a naar b te
komen. Gelukkig is de wereld van mobiliteit volop in beweging en wordt er hard
gewerkt aan duurzame oplossingen.
Op een andere manier van A naar B
D66 wil autogebruik verduurzamen èn verminderen door andere vormen van (individuele) mobiliteit te faciliteren. We willen deelmobiliteit met elektrische auto’s
in dorpen en wijken stimuleren, door inwoners te faciliteren in het opzetten van
deelautoprojecten en bijvoorbeeld garant te staan voor leningen en/of het neerzetten van laadpalen. Het faciliteren van een goede laadinfrastructuur die past
bij de behoefte en het gebruikspatroon van alle gebruikers van elektrische auto’s
hoort hier vanzelfsprekend bij. Als gemeente faciliteren wij een aantal pilots om
hierin een doorbraak te forceren.
Om de bereikbaarheid van dorpen in stand te houden kan er in dorpen worden
ingezet op het combineren van verschillende vormen van personenvervoer.
Om het sneller aantrekkelijk te maken om alternatieve mobiliteitsoplossingen te
gebruiken wil D66 de tarieven voor betaald parkeren voor voertuigen met een
verbrandingsmotor verhogen.
Minder bewegingen van A naar B
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil D66 ook nadrukkelijk kijken naar
mogelijkheden om het aantal individuele vervoersbewegingen te verminderen.
Bijvoorbeeld door te onderzoeken of het haalbaar is om op centrale locaties
verzamelpunten voor pakketten van alle vervoerders in te richten. Of door te
zorgen dat niet alleen het VO en MBO onderwijs goed bereikbaar zijn met het OV,
maar bijvoorbeeld ook de bedrijven- en industrieterreinen rondom Heerenveen.
Daarnaast gaan we in gesprek met bedrijven over hoe we medewerkers kunnen
stimuleren om vaker gebruik te maken van het OV.
Lelylijn
In lijn met het landelijke standpunt is D66 Heerenveen voorstander van de aanleg
van de Lelylijn; de snelle treinverbinding die de randstad, via Heerenveen met
Groningen en het noorden van Duitsland verbindt. Daarbij is het een vereiste dat,
naast de relevante provincies, ook alle betrokken gemeenten in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken worden bij de besluitvorming m.b.t. bijvoorbeeld
het tracé, locaties van stations, etc.

Een groeiend Heerenveen
Onze Ambitie
Ruim baan voor fietsers in de hele gemeente.

1 Uitbreiden van fietssnelwegen netwerk.
in aanleg èn onderhoud van comfortabele, veilige fietspaden
2 Investeren
langs het hoofdnetwerk.
veiligheidsgevoel op doorgaande fietspaden in buitenge3 Verbeteren
bied.

4 Fietsers op één bij toekomstige infrastructuurprojecten.
5 Veilige fietsomgeving rondom scholen.
6 Een fiets voor ieder kind.
mountainbikeroutes buiten wandelgebied in combinatie met
7 Aanleg
verbod binnen wandelgebied.
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Fietsen op één
Fietsen is gezond en bovendien een klimaatvriendelijke manier om van A naar B
te komen. Maar Heerenveen is geen fietsgemeente; de gemeente scoort relatief
laag op het gebied van verkeersveiligheid, goede en veilige fietspaden ontbreken soms en fietsen voelt op dit moment niet overal comfortabel & veilig. D66 wil
fietsers ruim baan geven, in de hele gemeente.
Investeren in infrastructuur
Dat begint bij investeren in infrastructuur. Wij willen het netwerk van fietssnelwegen verder uitbreiden en verbeteren. En wij willen investeren in de aanleg èn
het onderhoud van comfortabele, veilige fietspaden langs het hoofdnetwerk en
specifiek langs de Burgemeester Falkenaweg (Heerenveen) en de Prins Bernhardweg (Oranjewoud). Hierbij volgen wij de meest recente richtlijnen van het
CROM en houden rekening met toekomstig gebruik qua drukte en nieuwe innovatieve voertuigen.
Ook bij toekomstige infrastructuurprojecten moet de fietser het uitgangspunt
zijn. Zodra het mogelijk is, willen wij fietsers voorrang geven op alle rotondes in
de gemeente.
Daarnaast willen wij investeren in het verbeteren van het veiligheidsgevoel op
doorgaande fietspaden, met name in het buitengebied. Hierbij willen wij minimaal 1 pilot uitvoeren met een innovatie op dit gebied, zoals bijv. reflecterende
fietspaden.
Tot slot zet D66 in op aanleggen van gratis bewaakte fietsenstallingen, inclusief
laadpalen voor e-bikes, in het centrum van Heerenveen en bij de stations.
Daarbij wil D66 de bedrijven op de diverse bedrijventerreinen van Heerenveen
stimuleren om (leen)fietsen in de stalling op Station Heerenveen neer te zetten,
zodat hun medewerkers per trein naar Heerenveen kunnen komen en het laatste
stuk van het station naar hun werkplek kunnen fietsen.

Jong geleerd
Goed leren fietsen begint al jong. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan
veilig leren fietsen en aangemoedigd worden om veel kilometers te maken. Dat
willen we bereiken door een veilige omgeving voor fietsers te creëren rondom
scholen, door bijvoorbeeld aanleg van zebra’s of door pilots uit te voeren met
school straten en/of 30km-zones. Daarnaast moet de gemeente scholen actief
aanmoedigen om aan te sluiten bij bestaande projecten m.b.t. fietseducatie bijvoorbeeld “van 8 naar 1”.
Helaas is het niet voor ieder kind vanzelfsprekend dat hij/zij een fiets heeft. D66
zet daarom in op een fiets voor ieder kind, ook voor kinderen in armoede. Dit willen we bereiken door aan te sluiten bij bestaande initiatieven/structuren en deze
waar mogelijk te verbinden.
Fietsen is leuk!
Fietsen is ook ontspannen en genieten van de omgeving. Het is een reden om
Heerenveen te bezoeken voor toeristen en recreanten. Daarom wil D66 lokale
ondernemers stimuleren om fietsrustpunt te worden. Daarnaast willen we de infrastructuur verbeteren door het aanleggen van een doorgaande fietsroute van
Heerenveen naar Aldeboarn via de Hooivaartsweg (zodat er een doorgaande recreatieve route naar de Deelen ontstaat) en door het aanleggen van het ontbrekende stuk fietsroute langs de Tjonger ter hoogte van de Dellebuurster Heide.
Mountainbikes
Veel verschillende gebruikers op dezelfde plek kunnen elkaar ook in de weg zitten. Daarom zet D66 in op het aanleggen van mountainbikeroutes, in combinatie met een verbod op mountainbikes op andere locaties. Zo zitten recreatieve
mountainbikers en wandelaars elkaar niet in de weg.
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Een groeiend Heerenveen
Onze Ambitie
De gevarieerde omgeving van de gemeente beter benutten voor ontspanning voor inwoners en bezoekers.

1 Toeristen informatie voorziening versterken.
2 Verbinding maken tussen water en woud.
3 Uitbreiden van aantal passantenplekken in Akkrum.
Akkrum faciliteren van zwemstrand en plek voor watersportvereni4 Inging.
5 Installeren van laadpalen op specifieke fietsroutes.
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Recreëren
Onze gemeente is rijk aan gevarieerd landschap en recreatie mogelijkheden: bebost gebied in het zuiden, veengebied De Deelen en een waterrijk gebied in het
noorden. D66 wil de recreatieve mogelijkheden van deze gebieden nadrukkelijker op de kaart zetten en benutten voor recreanten en inwoners.
Veengebied De Deelen leent zich uitstekend voor kano- en wandeltochten,
waarbij men door verschillende dorpskernen vaart of wandelt. Daarnaast is dit
gebied onderdeel van de bekende turfroute.
Ook de wouden in onze gemeente zijn aantrekkelijke plekken om te wandelen,
fietsen en te verblijven.
Samenwerking & Verbinden
Cultuur biedt inspiratie en inzichten en werkt verbindend in de samenleving. In
de gemeente hebben wij een aantal mooie musea als belangrijke cultuurdragers.
Door meer samenwerking komen de culturele waarden beter tot hun recht en
sluiten wij aan bij de centrumvisie die door de G1000 is vastgesteld.
D66 wil de verschillende activiteiten binnen de gemeente meer verbinden. De
toerist wordt actief benaderd en geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden die de gemeente te bieden heeft. Op deze manier wordt gewerkt aan meer
recreanten in het dorp en de gemeente, die ook langer in onze mooie gemeente
zullen verblijven.
Watersporten
Daarnaast ziet D66 kansen om de watersportvoorzieningen in Akkrum te verbeteren. Om watersport recreanten meer en langer in het dorp te laten verblijven
zullen er meer passantenplekken voorzien van walstroom en watertappunten
moeten worden aangelegd.
De watersportvoorzieningen voor de inwoners kunnen worden verbeterd door
het faciliteren van een zwemstrandje en een mooie plek voor de watersportvereniging.
Fietsen
Om de fietstoerist te kunnen verwelkomen installeert D66 in overleg met dorpsbelangen openbare laadpalen. Ook wil D66 uitbreiding van fietsroutes in samenwerking met omliggende gemeenten bevorderen.

Een veilig Heerenveen
Onze Ambitie
Iedereen in onze gemeente voelt de vrijheid en veiligheid om zichzelf te
zijn.

maken van bewustwording van eigen (voor)oordelen van alle
1 Werk
inwoners.

2 Samen met organisaties en bedrijfsleven werken aan inclusiviteitspact.
versterkt de inclusiviteitsymbolen en geeft deze een
3 Gemeente
continue karakter.
gemeente biedt een veilige plek aan alle slachtoffers van huiselijk
4 De
geweld.
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Ruimte voor iedereen
Alleen als je vrij en veilig bent kun je jezelf zijn. Er is op dat gebied nog een wereld te winnen. Een gemeente waar iedereen zich welkom, vrij en veilig voelt is
een gemeente die geen ruimte biedt aan racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting.
In Heerenveen moeten alle inwoners zich gehoord voelen, zich welkom voelen
om mee te doen en moet iedereen zich thuis voelen; een inclusieve gemeente.
Bewustwording
Een inclusieve gemeente betekent niet alleen echte acceptatie en veiligheid van
LHBTI+ personen, maar ook gelijke kansen voor vrouwen en mannen, mensen
van verschillende culturen en/of etniciteit en mensen met een beperking.
Echte acceptatie van de andere ander vraagt om bewustwording. Bewustwording dat racisme, discriminatie, een gebrek aan inclusiviteit en andere vormen
van uitsluiting iedereen raken. Echte acceptatie van de andere ander vraagt om
een open en nieuwsgierige houding ten opzichte van de ander en bewustwording over de eigen (on)bewuste oordelen.
Continue symboolfunctie
De gemeente Heerenveen geeft af en toe uiting aan haar voornemen een inclusieve gemeente te willen zijn. Als het aan D66 ligt wordt deze belangrijke symboolfunctie meer continue en verder versterkt.
Gezamenlijke aanpak
Voor een inclusieve gemeente zijn echter ook initiatieven vanuit de samenleving
nodig. D66 hecht daarom aan samenwerking met organisaties en het bedrijfsleven.
D66 is voor het samen met organisaties en het bedrijfsleven opstellen van een
inclusieviteitspact, zodat de komende jaren gezamenlijk kan worden gewerkt
aan een actieve aanpak van discriminatie.
Huiselijk geweld
D66 vindt het belangrijk dat er voor slachtoffers van huiselijk geweld altijd een
uitweg bestaat. Daarom willen wij voldoende opvangplekken, voor zowel mannen als vrouwen. Als hiervoor samengewerkt moet worden met andere gemeenten, ondersteunt D66 dit.

Een veilig Heerenveen
Onze Ambitie
Zonder veiligheid geen open en vrije samenleving.

die de vrijheid van mensen beperken zijn altijd
1 Veiligheidsmaatregelen
doelmatig, proportioneel en bij voorkeur tijdelijk.
in Heerenveen centrum wordt aangepakt in combinatie
2 Drugsoverlast
met voorlichting aan kinderen en jongeren.
en gemeente zijn benaderbaar voor inwoners. Wijkagenten en
3 Politie
BOA's zijn de ogen en oren van wijk en dorp.

4 Het op straat of in de natuur dumpen van afval wordt hard aangepakt.
kunnen problemen die ze buiten tegenkomen bij de gemeente
5 Inwoners
melden met de BuitenBeter app. De gemeente reageert snel bij dergelijke overlast.
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Openbare orde
Veiligheid is een fundament van de open en vrije samenleving. Tegelijkertijd is er
een spanningsveld tussen veiligheid en vrijheid. Daarom is D66 terughoudend in
het ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Voor D66 ligt de grens
van jouw vrijheid daar waar de vrijheid van een ander begint.
Drugsoverlast
Zo wordt er door de omwoners van het centrumgebied van Heerenveen overlast
ervaren van drugsgebruikende jongeren. D66 zet daarom in op actief beleid om
de drugsproblematiek in centrum Heerenveen te verminderen. Het oprollen van
criminele (GHB) netwerken moet prioriteit krijgen, net als het actief bestrijden
van de overlast. Tegelijkertijd moet er in samenwerking met scholen worden ingezet op preventie onder kinderen en jongeren.
Wijkagenten en BOA's
Niet alleen de centrumbewoners, maar iedere inwoner van onze gemeente moet
zich veilig kunnen voelen. Ongeacht achtergrond, levensbeschouwelijke overtuiging seksuele voorkeur of leeftijd. D66 wil hierbij dat onze overheid naast mensen staat. Laagdrempelig contact tussen de inwoners, de politie en de gemeente
staat centraal. D66 ziet benaderbare wijkagenten en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's) als de ogen en oren van dorp en wijk.
Schoon en netjes
Een schone en nette openbare ruimte is belangrijk voor het veiligheidsgevoel van
inwoners. Om deze overlast in de omgeving te beperken, is in onze gemeente
recentelijk samen met verenigingen en scholen een opruimproject gestart. D66
ondersteunt dit soort projecten en bouwt dit graag uit.
Daarnaast wil D66 dat de gemeente bij overlast snel reageert. Inwoners kunnen
daarbij problemen die ze buiten tegenkomen met de BuitenBeter app eenvoudig
en snel met hun smartphone aan de gemeente doorgeven. Daarnaast wordt het
op straat of in de natuur gooien van afval hard aangepakt.
Op deze manier blijft Heerenveen 'n Gouden plak om te wonen, werken en recreëren.

Een veilig Heerenveen
Onze Ambitie
Iedereen moet kunnen profiteren van digitalisering, zonder daarbij slachtoffer te worden van digitale criminaliteit of algoritmes.

is een kans, mits veilig en met de benodigde waarborgen
1 Digitalisering
toegepast.
kunnen behulpzaam zijn, maar hebben in onze gemeente
2 Algoritmes
nooit het laatste woord.
gemeente ontwikkelt een digitaliseringsvisie waarin de spelregels
3 De
omtrent digitalisering en datagebruik worden vastgelegd.
digitalisering heeft de gemeente oog voor de mensen die daar min4 Bij
der goed in mee kunnen komen. Digitaal waar het kan, fysiek voor wie
dat wil.

komt een gerichte aanpak voor het weerbaar maken van specifieke
5 Erdoelgroepen
tegen specifieke vormen van cybercriminaliteit.
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Digitale veiligheid
Opgroeien in veiligheid betekent ook dat je je digitaal veilig moet voelen. Zo vindt
D66 dat iedereen moet kunnen profiteren van het internet, zonder daarbij slachtoffer te worden van digitale criminaliteit. Ook willen we dat zorgvuldig wordt omgegaan met onze gegevens, bijvoorbeeld door de gemeente. Tegelijkertijd ziet
D66 de digitalisering als een kans. Digitalisering kan door de gemeente worden
benut voor informatievoorziening om zo een positieve bijdrage te kunnen leveren
aan het verhogen van de transparantie en betrouwbaarheid.
Algoritmes
We kunnen hierbij niet achter de feiten aanlopen, terwijl de digitalisering zich
verder ontwikkelt. Om de efficiency van de taken te verhogen maakt ook de
gemeente steeds vaker gebruik van data analyse. Het is van groot belang dat
dit op een zorgvuldige wijze gebeurt. Bij gebruik van data analyse zal er altijd
een menselijk vangnet moeten worden ingebouwd. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat de gebruikte algoritmes die voor gemeente taken gebruikt worden
open en transparant zijn. Hier hoort bij dat we niet willen dat de gemeente ons
onnodig in de gaten houdt, bijvoorbeeld via social media of camera's.
Voor het inzetten van cameratoezicht geldt dat er een zorgvuldige balans nodig
is tussen het recht op privacy, de openbare veiligheid en de gemeentelijke kosten voor het bewaren van deze veiligheid. Zeker wanneer databases met persoonsgegevens worden gekoppeld aan de verzamelde camerabeelden, is een
democratisch en transparant kader nodig voor het inzetten van deze digitale
technologie.
Vanwege het ontbreken van deze kaders en/of regelgeving passen we camera's
met gezichtsherkenningstechnologie niet toe in onze gemeente.
In brede zin wil D66 dat de gemeente een digitaliseringsvisie ontwikkelt waarin
duidelijk is aangegeven hoe we waarborgen dat op een verantwoorde wijze met
gegevens wordt omgegaan, via systemen en door medewerkers bij de gemeente
zelf.

Richting & tempo
Hoewel D66 de digitalisering ziet als een kans om de dienstverlening te verbeteren en het contact met de inwoners te versterken, dient de gemeente zich te
realiseren dat de digitale vaardigheid van inwoners sterk verschilt. Daarbij dient
te gemeente rekening te houden met mensen die minder goed mee kunnen komen door het tempo van digitalisering aan te passen of door ondersteuning of
alternatieven te bieden. Digitaal waar het kan, fysiek voor wie dat wil.
Cybercriminaliteit
Helaas zien we door een toename in het internetgebruik ook een toename in
cybercriminaliteit en digitale fraude. Het is daarom nodig dat inwoners en medewerkers van de gemeente zich bewust zijn van de gevaren en digitaal weerbaarder worden.
D66 wil dat er een gerichte aanpak komt voor het weerbaar maken van specifieke doelgroepen tegen specifieke vormen van cybercriminaliteit, zoals sexting bij
jongeren of phishing bij ouderen. Bij deze aanpak ondersteunt D66 de samenwerking van de gemeente met organisaties en onderwijs.
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Een ontwikkelend Heerenveen
Onze Ambitie
Voor ieder kind goed en veelzijdig onderwijs als fundament om talenten te
ontdekken en ontwikkelen.

1 Voor iedereen een rijke schooldag.
2 Toegankelijkheid van voor- en vroegschoolse opvang wordt verruimd.
kind toegang tot sport & spel als essentieel onderdeel van de
3 Ieder
ontwikkeling.
samenwerking met organisaties en onderwijs breed onderwijs facili4 Interen.
scholen binnen een kern gaan intensiever samenwerken,
5 Verschillende
zodat kinderen elkaar ontmoeten.
beslissing voor een jeugdzorgindicatie voor individuele ondersteu6 De
ning van kinderen bij het doorlopen van het onderwijs komt dichterbij of
in de scholen te liggen.

overlegstructuren tussen overheid, onderwijs en lokale
7 Bestaande
werkgevers intensiveren, zodat de kwetsbare groep van 18 tot 23 jaar in
beeld van jeugdzorg blijft.

het bestrijden van laaggeletterdheid wordt de expertise en de acti8 Voor
viteiten die de bibliotheek-organisatie heeft opgebouwd, via wijkcentra
en dorps- en buurtwerk dichterbij de doelgroep gebracht.
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Onderwijs & zorg voor jeugd
Een schooldag gaat verder dan alleen leren lezen en schrijven. Op jonge leeftijd
zien we al verschillen ontstaan tussen groepen kinderen. Gezondheidsrisico’s
ontstaan door een ongezonde levensstijl of juist het gebrek aan ontbijt of lunch.
Daarnaast zien we ook dat toegang tot sport en cultuur niet voor alle kinderen
vanzelfsprekend is. Deze gezondheidsrisico’s en gemiste kansen voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten vinden wij onacceptabel. D66 wil dat elk
kind dezelfde kansen krijgt.
Rijke schooldag
D66 vindt het belangrijk dat het gezin waarin je opgroeit geen belemmerende
invloed heeft op de kansen die je in het leven krijgt. Daarom zet D66 in op het
verrijken van de schooldag van iedereen, in alle fases van het opgroeien van
jonge mensen.
Opvang
De toegankelijkheid van voor- en vroegschoolse opvang moet worden verruimd.
Daarbij stimuleert D66 het beleid ten aanzien van Integrale Kind Centra (IKC).
Het werken in integrale kindcentra bevordert samenwerking tussen scholen en
organisaties voor kinderopvang. Bovendien kan de signalering van extra ondersteuningsbehoefte worden verscherpt.
Sport & Spel
Opgroeien is meer dan alleen het verwerven van kennis en vaardigheden tijdens
lessen. De ervaringen die jonge mensen opdoen tijdens sport en spel zijn van
groot belang voor de ontwikkeling van kansen in de rest van hun leven. Daarom
is het van belang dat elk kind toegang heeft tot deze activiteiten. D66 wil dat
de schooldagen van kinderen in Heerenveen worden verrijkt met activiteiten uit
sport en cultuur. Te denken valt aan meer muziek-, cultuur- en sporteducatie.
Samenwerken aan breed onderWIJS
Iedereen mee laten doen, en niemand laten vallen, is niet een opdracht voor de
overheid alleen. Al vanaf jonge leeftijd vraagt het van iedereen een inspanning.
Om dat succesvol te laten zijn, is het van belang dat het lesaanbod in scholen
kinderen uitdaagt om iedereen mee te laten doen, niemand te laten vallen. Daarom wil D66 dat de gemeente actief stimuleert dat elk kind les krijgt over culturele
en seksuele diversiteit, tolerantie, seksuele weerbaarheid, tegen discriminatie en
racisme. Dat kan door subsidies te geven en samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en onderwijs te faciliteren.

Nog meer samenwerken en ontmoeten
Samen leven en samen opgroeien betekent volgens D66 dat mensen elkaar ontmoeten. Om dat meer te stimuleren kiest D66 ervoor alle (onderwijs)activiteiten
die zij financieel of anderszins ondersteunt, alleen nog mogelijk te maken op
voorwaarde dat scholen (openbaar en bijzonder) in de uitvoering samenwerken.
Op deze manier ontmoeten kinderen van verschillende scholen elkaar.
Jeugdzorg & Onderwijs
Een succesvolle schoolloopbaan is voor kinderen die in een kansarme omgeving
opgroeien een gelegenheid om hun situatie te ontgroeien. Volgens D66 komt
het te vaak voor dat onderwijs en jeugdzorg onvoldoende samenwerken. D66
vindt dat de beslissing voor een jeugdzorgindicatie voor individuele ondersteuning van kinderen bij het doorlopen van het onderwijs dichterbij of in de scholen
moet komen te liggen.
Jongerenzorg
Het moment dat iemand 18 jaar wordt, zie je van verre aankomen. Ook als iemand
gebruikmaakt van jeugdzorg. Toch heeft D66 zorg over de kwetsbare groep jonge mensen die de leerplichtige leeftijd net zijn ontgroeid. Door de bestaande
overlegstructuren tussen overheid, onderwijs en ondernemers (lokale werkgevers) te intensiveren, kunnen we ervoor zorgen dat deze kwetsbare groep van
18 tot 23 jaar in beeld blijft.
Taalvaardig
Onderwijs en leren blijft niet beperkt tot de jeugd alleen. Ook volwassenen zijn
gebaat bij kansen op het gebied van opleiding en onderwijs. D66 vindt dat de
gemeente Heerenveen zich moet inzetten in de bestrijding van laaggeletterdheid. Daarvoor is het nodig dat de expertise en de activiteiten die de bibliotheek-organisatie op dit moment heeft opgebouwd, via wijkcentra en dorps- en
buurtwerk dichterbij deze doelgroep wordt gebracht.
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Een ontwikkelend Heerenveen
Onze Ambitie
Armoede schaffen wij af.

begeleiding en administratieve ondersteuning voor mensen die
1 Actieve
in armoede of met problematische schulden leven.
van de samenleving om armoede en ondersteuning SAMEN
2 Mobiliseren
aan te pakken.
armoede die samen met onderwijs, verenigingen en kin3 Ambassadeur
deropvang strijdt tegen de schaamte.

4 Eerder signaleren van armoede en problematische schulden.
5 Gratis kinderopvang voor de laagste inkomens.
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Schulden & Armoede
In een samenleving waarin iedereen meedoet en we niemand laten vallen, is
geen ruimte voor armoede of problematische schulden. Armoede en problematische schulden hebben een verwoestend effect op de levens van mensen. Door
voortdurende stress die financiële problemen teweegbrengen, zijn mensen niet
meer of onvoldoende in staat om ook op andere aspecten van hun leven de juiste beslissingen te nemen. Dat heeft als effect dat veel mensen die in armoede
leven ook op andere onderdelen van hun leven in de problemen kunnen komen.
D66 vindt dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om mensen die
in armoede leven, of dreigen te raken, actief te ondersteunen.
Bestaande voorzieningen
Voor mensen die in armoede of met problematische schulden leven zijn veel
voorzieningen beschikbaar. Er is in de gemeente Heerenveen zowel vanuit de
rijksoverheid als vanuit de gemeente, aangevuld met diverse particuliere initiatieven een veelheid aan regelingen die inwoners die in armoede of met problematische schulden leven, verlichting of ondersteuning bieden. Het probleem is
dat deze voorzieningen niet of niet tijdig bij de juiste mensen terechtkomen.
Actieve ondersteuning
Daarom wil D66 dat de gemeente Heerenveen mensen actief gaat ondersteunen
op het moment dat er sprake is van schuldenproblematiek en/of armoede. Er
moet iemand volledig beschikbaar zijn om mensen te begeleiden. Niet alleen in
de vorm van advies, maar ook in het feitelijke administratieve werk. Zolang het
nodig is.
Mobiliseren & activeren
Daarnaast gaat de gemeente Heerenveen actiever een rol spelen in het mobiliseren en activeren van de omgeving/gemeenschap waarin mensen in armoede
leven. Naast de ondersteuning voor de betreffende inwoners, is de betrokkenheid van mensen uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar van belang
voor het bevorderen van sociale cohesie.

Amoede-ambassadeur
Een belangrijke reden voor het uitblijven van ondersteuning voor mensen die in
armoede of problematische schulden leven, is schaamte. Door schaamte kiezen
mensen ervoor om hun financiële problemen verborgen te houden. Dat kan veroorzaken dat problemen groeien en/of zich uitbreiden naar andere aspecten van
het leven. Het is in het belang van zowel de mensen om wie het gaat als de samenleving als geheel dat we het taboe op armoede en problematische schulden
doorbreken. D66 wil dat de gemeente Heerenveen inzet op het bespreekbaar
maken van armoede en problematische schulden. Een herkenbare armoede-ambassadeur moet er in samenwerking met onderwijs, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen voor zorgen dat mensen die in armoede of
problematische schulden (dreigen te) vervallen, eerder worden opgemerkt en
ondersteund.
Kinderopvang
Een belangrijke voorwaarde voor een financieel gezond leven, is een waardig en
stabiel inkomen. Het is daarom belangrijk dat werken loont. Nog te vaak vormen
de kosten voor kinderopvang een belemmering om (meer) te gaan werken. Ondanks de mogelijkheid om opvangtoeslag te ontvangen, loont (meer) werken onvoldoende. Daarom vindt D66 dat de gemeente Heerenveen het via bijzondere
bijstand of een werkbonus mogelijk moet maken om voor bepaalde doelgroepen
kinderopvang volledig gratis te maken.
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Een ontwikkelend Heerenveen
Onze Ambitie
Toegankelijke sport & cultuur voor alle inwoners van onze gemeente.

is binnen onze gemeente een unieke en prachtige publiek1 Sportstad
private voorziening.
risico van sportstad evenrediger verdelen door een strate2 Financiële
gisch partner aan te trekken.
meer inzetten om kinderen te verbinden door middel
3 Buurtsportcoaches
van sport.

4 Sport is toegankelijk voor iedereen.
5 Investeren in topsport én investeren in cultuur.
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Sport & Cultuur
Sport en cultuur zijn inspirerend en brengt inwoners samen. Deze waarden moeten toegankelijk zijn voor al onze inwoners. Heerenveen heeft een uniek vestigingsklimaat voor topsport door Thialf, SC Heerenveen en het topsportniveau op
het gebied van schaatsen, judo en turnen. De topsport brengt de gemeente een
bepaalde allure en versterkt het economisch klimaat. De topsportstatus heeft
ons daarbij de afgelopen jaren ook de nodige hoofdbrekers bezorgd waar wij als
D66 als volgt mee om willen gaan.
Sportstad
Destijds is met sportstad een uniek publiek-private voorziening gerealiseerd met
o.a. sporthallen en een zwembad voor alle inwoners. Door samen te werken met
SC Heerenveen, een zorgverzekeraar en de gemeente is het gelukt om deze
prachtige voorziening op het gebied van top- en breedtesport te realiseren. Met
het uitstappen van de zorgverzekeraar leunt het (financiële) risico onevenredig
op de schouders van de gemeente. Daarom is het van belang dat de samenwerking weer wordt verbreed. Met opnieuw een strategische partner die deelneemt
aan Sportstad, kunnen maatschappelijke opgaven op het gebied van preventie
en gezonde leefstijl worden aangepakt en commerciële kansen benut.
Van top naar breedtesport
Door buurtsportcoaches in te zetten benutten we optimaal de sportinfrastructuur en brengen die dichtbij kinderen via scholen. Vanuit het leren kennen van
verschillende sporten, zullen buurtsportcoaches nog meer worden ingezet om
kinderen aan elkaar te verbinden door middel van sport. Denk hierbij aan het
verder samenwerken met bijvoorbeeld Thialf.
Breedtesport dichtbij
Toegankelijke sportverenigingen zijn van belang voor een fijne en positieve
sportbeleving voor iedereen. D66 zet in op sportvoorzieningen in overleg met
wijken en dorpen en op basis van behoefte van de inwoners. Bij de ontwikkeling
van woonwijken wordt al op de tekentafel nagedacht over de ontsluiting van
sportfaciliteiten. Financiële regelingen maken sport daarbij toegankelijk voor alle
inwoners.

Sport en beweging voor iedereen
In de openbare ruimte worden inwoners uitgenodigd en uitgedaagd dagelijks te
bewegen, ontmoeten en recreëren. Bij het ontwikkelen van nieuwe wijken nodigen wij ontwikkelaars uit via SROI (Social Return on Investment) om investeringen te doen in bovenwijkse voorzieningen zodat de leefbaarheid van de nieuwe
wijk bij aanvang wordt ontwikkeld.
Sport en bedrijf
Onze sportinfrastructuur maakt dat wij een aantrekkelijk vestigingsklimaat hebben. Bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen stellen wij maatschappelijke
voorwaarden aan initiatiefnemers. De gemeente nodigt bij de verkoop van grond
(nieuwe) bedrijven expliciet uit om een bijdrage te leveren aan de sportinfrastructuur, bijvoorbeeld in natura. Zodat economische ontwikkeling hand in hand
gaat met onze maatschappelijke ambities.
Sport en cultuur
De profilering als sport gemeente kan volgens D66 worden verrijkt door ook te
investeren in Top Cultuur. Cultuur is een belangrijke speel- en vindplaats van
ontmoetingen en brenger van andere en nieuwe perspectieven. Wij zijn van mening dat extra investeringen in topsport tevens investeringen in top cultuur moet
betekenen. D66 wil stevige eisen stellen aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van activiteiten voor alle inwoners. Dit kan mede worden bereikt door verschillende culturele functies bij elkaar te brengen.

- 50 -

- 51 -

Een democratisch Heerenveen
Onze Ambitie
De gemeente faciliteert burgerschap en laat inwoners meedenken, meedoen en meebeslissen.

1 Experimenteren met nieuwe vormen van inspraak.
2 Jongeren betrekken bij gemeentepolitiek.
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Democratie van meedoen
D66 wil een gemeente die niet bang is voor kritische burgers of journalisten, maar
hen met een open houding ontvangt. Omdat zij inziet dat een kritische houding
juist kan ontstaan wanneer men betrokken is bij de gemeente. Ook vinden wij het
van belang dat de gemeente laat zien oog te hebben voor de rechten van haar
inwoners. Per slot van rekening is Heerenveen van ons allemaal. Daarom willen
we dat beleid niet alleen gemaakt wordt voor, maar samen met de inwoners.
Samen werken aan de gemeente
De afgelopen jaren is een mooi begin gemaakt met het betrekken van inwoners
bij het beleid van de gemeente. Bij grote thema’s als centrumontwikkeling en
energietransitie kunnen inwoners meepraten. Toch komt het nog te vaak voor
dat inwoners hun stem en perspectief onvoldoende herkennen in de keuzes die
gemaakt worden. Initiatiefnemers en het gemeentebestuur zijn nog te vaak gericht op alleen het realiseren van voorgenomen besluiten en ontwikkeling, waardoor andere perspectieven, belangen en inzichten onvoldoende worden gewogen. Bij de macht van de meerderheid, hoort de verantwoordelijkheid rekening
te houden met minderheden. D66 wil werken met vormen van inspraak die erop
gericht zijn de wijsheid van de minderheid te betrekken bij het besluitvormingsproces. Op die manier krijgt democratische besluitvorming betekenisvolle inhoud, en wordt het meer dan een rekenkundige oefening van de helft plus één.
Het initiatief van inwoners, organisaties en bedrijven wordt in Heerenveen gestimuleerd. Toch komt het te vaak voor dat het gemeentebestuur onvoldoende
duidelijk is over de kaders waarbinnen initiatieven gerealiseerd kunnen worden.
Daardoor ligt teleurstelling en desillusie op de loer. D66 wil dat er bij participatietrajecten vooraf duidelijkheid is over financiële, ruimtelijke, en juridische kaders
waarbinnen initiatieven gerealiseerd kunnen worden. Ook op dit gebied is transparantie de sleutel voor vertrouwen.
Meedoen van jongs af aan
In 2021 is het door D66 ingediende initiatiefvoorsel 'Een nieuwe generatie aan
zet' aangenomen in de gemeenteraad. Een mooie eerste stap op weg naar meer
betrokkenheid van jongeren bij de gemeentepolitiek. Echter, nu is het tijd voor
de volgende stap. In de komende periode zal het voorstel daadwerkelijk moeten
worden omgezet in acties die de jongeren betrekken bij de politiek. Daarbij zullen
we leren wat werkt en niet werkt. Na een jaar kunnen we dit initiatief evalueren
en bestendigen door er structurele middelen aan toe te kennen.
Daarnaast willen we het Kindervragenuur introduceren, zodat kinderen van jongs
af aan al mee kunnen beslissen over wat er in hun eigen buurt of school gebeurt.
Want in Heerenveen willen we dat de stem van kinderen niet alleen wordt gehoord, maar dat er ook echt gehoor aan wordt gegeven.

Een democratisch Heerenveen
Onze Ambitie
De gemeente is er voor de inwoners. En dat ervaren de inwoners ook zo.

1 De gemeente laat zich pro-actief zien in de wijken en dorpen.
gemeente is transparant en compleet over de genomen beslissingen
2 De
en achterliggende overwegingen.
3 De gemeente ziet de mens achter het dossier.
4 De gemeente doet wat ze van anderen vraagt.
gemeente handelt volgens de normen van goed opdrachtgever5 De
schap.
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Gemeente die naast inwoners staat
De gemeente laat zien en horen dat zij er is voor de bewoners. En wat D66 betreft niet alleen wanneer er problemen zijn. Onze gemeente moet zichzelf proactief laten zien in de diverse dorpen en wijken, om zo de relatie met inwoners te
verstevigen. Wijkraden en klankbordgroepen die bestaan uit bewoners en vertegenwoordigers van scholen en bedrijven in verschillende buurten geven invulling
aan de wens om in contact te staan met burgers.
Transparant
Om het vertrouwen van de inwoners in de gemeentelijke overheid te versterken
vindt D66 het van belang dat de gemeenteraad transparant is over de beslissingen die worden genomen en daarbij de overwegingen die aan de beslissingen
ten grondslag hebben gelegen. Daarbij doet de gemeente haar best om deze
beslissingen en overwegingen zoveel mogelijk in openbare debatten kenbaar
te maken en waar mogelijk in echte gesprekken met inwoners. Op die manier
investeert ze in beter beleid, betere besluiten en ontstaat er wederzijds begrip.
Macht en tegenmacht
Hoewel de gemeentelijke organisatie en overheid oprecht werken en er voor de
inwoners willen zijn, kan er altijd iets mis gaan. Ook in dat geval moet de gemeente er voor de inwoners zijn. Het moet ook dan voor een ieder mogelijk zijn
om in bezwaar te gaan of zelfs uiteindelijk naar de rechter te stappen. En ook
dan moet de gemeente haar inwoners bijstaan. Met de juiste ondersteuning en
zonder aanziens des persoons. Zo hoort dat in een democratie.
Practice what you preach
De gemeente dient zelf het goede voorbeeld te geven door het beleid dat zij
uitdraagt zelf om te zetten in acties voor de eigen gemeentelijke organisatie. Dit
houdt in dat de gemeente duurzaamheidsdoelstellingen aan de eigen organisatie en gemeentelijke gebouwen oplegt. Daarnaast betaalt de gemeente haar
facturen op tijd, voorkomt het schijnzelfstandigheid en laat het aanbestedingen
transparant verlopen.

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met
medewerking van de programmacommissie GV ‘22 en
de leden van D66 Heerenveen.

