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Voorwoord lijsttrekker 

Vier jaar geleden schreef ik op deze plek dat Landsmeer er 

goed voor stond. Financieel hadden we de wind mee en 

Landsmeer scoorde altijd hoog in de top van de beste 

gemeenten. En dat doet Landsmeer nog steeds. Het is nog 

altijd een fantastische woonomgeving Landsmeer krijgt 

nog steeds een hoge waardering van onze inwoners. In de 

afgelopen periode heeft het iets meer tegengezeten. De 

wereldwijde pandemie hield ons in de greep. Mede 

daardoor en door zeer hoge kosten voor jeugdzorg, waren 

de financiën niet meer zo rooskleurig. Landsmeer kwam in 

het nieuws als gemeente waar de wachtlijst voor 

woningzoekenden het langst is. En daar moeten we – 

binnen de mogelijkheden die Landsmeer heeft – het 

maximale aan doen. 

 

In deze – wat mindere - omstandigheden toont Landsmeer 

zich op haar best. Wij kunnen wel tegen een stootje. Ik ben 

trots op de betrokkenheid, creativiteit en tomeloze energie 

die ik bij inwoners, ondernemers en het maatschappelijk 

middenveld heb gezien. Dat is ook altijd het uitgangspunt 

van D66: kijk naar wat er nog wel kan, koester en behoud 

wat er is. Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen.  

 

 

De titel van dit programma is “Samen bouwen aan een groen en duurzaam Landsmeer”. Dit betekent 

dat we er samen voor willen zorgen dat Landsmeer prettig blijft om te wonen en te ondernemen. En 

tegelijkertijd goed bereikbaar, leefbaar en groen is. D66 Landsmeer kijkt daarbij verder dan morgen. 

We staan voor een fijne en leefbare gemeente, waarin onze kinderen veilig en gezond kunnen 

opgroeien. Groen is daarbij een belangrijk onderdeel. Maar ook een optimale dienstverlening aan onze 

inwoners, samenwerking opzoeken en het vormen van een vangnet voor degenen die dat nodig hebben. 

 

D66 staat voor een cultuur waarin het om de inhoud en de inwoners van gemeente gaat. Wij willen 

ervoor zorgen dat onze gemeente een fijne en gezonde leefomgeving biedt voor al haar inwoners, met 

behoud van ons landelijke karakter en met een bloeiend verenigingsleven. In dit programma leest u hoe 

wij ons daar voor inzetten. 

 

Mandy Elfferich 

Lijsttrekker D66 Landsmeer 
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Onze visie 

 
Een groene leefomgeving bevordert geluk en is een gezonde leefomgeving. Zonder groen geen leven. Het 

geeft rust, ruimte en zuurstof. In verschillende onderzoeken komt naar voren dat groen voor bewoners 

veel winst oplevert: voor de gezondheid, het woongenot, recreatiewaarde, verbeterde luchtkwaliteit en 

ga zo maar door. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die 

uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk  is. De aanwezigheid van 

groen in de gemeente is ook noodzakelijk voor het beheer en de afvoer van water en het verminderen van 

de druk op het riool waardoor wateroverlast kan worden voorkomen. Natuur zien wij niet alleen als iets 

dat waarde en nut moet hebben voor de mens. Natuur en groen zijn op zichzelf de moeite waard om te 

beschermen en te behouden.  

 

De toekomst van Landsmeer 

Hoe kunnen wij Landsmeer in een nog betere, duurzame staat doorgeven aan toekomstige generaties? Hoe wonen en 

leven we samen op een plek waar ruimte schaars is? Hoe houden we Landsmeer een plek voor iedereen: jong en oud, 

welvarend en minder welvarend, met verschillende culturele achtergronden en herkomst? Wie mag er wonen in 

Landsmeer? In de Omgevingsvisie Landsmeer, die nu in de maak is, kijkt de gemeente integraal naar alle opgaven die 

moeten landen in de fysieke ruimte. Dat gaat verder dan de vraag ‘waar kunnen we nog bouwen?’. Het gaat in de brede 

zin ook over de vraag ‘wat willen we beschermen en wat benutten?’. Daar met elkaar het gesprek over voeren is 

belangrijk en dat doen we met alle inwoners en betrokkenen in Landsmeer, Den Ilp en Purmerland.  

 

Fietsers en voetgangers zijn onze helden 

D66 kiest voor een “groene” toekomst met een kwalitatief goede en gezonde leefomgeving op alle mogelijke manieren 

en in alle dimensies: land, lucht en water, ruimtelijk en sociaal. D66 zet zich in voor een gezonde, schone en veilige 

omgeving voor de inwoners. Dit betekent een promotie van “bewegen is gezond” en het bevorderen van het gebruik 

van fietsen en lopen binnen de bebouwde kom. We willen een omgeving die uitnodigt tot fietsen en wandelen. De 

herinrichting van het kruispunt op het Zuideinde/IJdoornlaan is voor D66 het startpunt om het hele lint veiliger te maken. 

Zo bevorderen we het gebruik van fietsen en lopen binnen de bebouwde kom. Als het aan D66 ligt, krijgen de fietser en 

wandelaar ruim baan en is de auto ‘te gast’. Dit betekent ook dat zwaar en milieubelastend (vracht)verkeer over het lint 

zoveel mogelijk beperkt moet worden. Onlangs is uit onderzoek naar voren gekomen dat er significant minder auto-

ongelukken plaatsvinden als de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 km naar 30 km gaat. Het instellen 

van een 30 kilometerzone over het hele lint moet een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid van alle 

verkeersdeelnemers. 

 

Kies je duurzame vervoermiddel 

Een mobiliteitshub en overslagpunt bij de entree van Landsmeer 

moet verlichting brengen in de transportbelasting door 

bevoorrading van winkels. Op deze hub kan ook tegemoet 

gekomen worden aan de veranderende behoeften van inwoners, 

ondernemers en bezoekers van Landsmeer. Dat kan door het 

aanbieden van elektrische vervoersmiddelen op huurbasis, zoals 

een auto, scooter, step en bakfiets. Steeds meer mensen hoeven 

het vervoermiddel niet per se te bezitten, maar willen vooral per 

moment kunnen kiezen uit verschillende vervoersmiddelen op 

huurbasis. Ook een auto delen met mensen in de buurt zien we als 

een goede ontwikkeling. 
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Windenergie 

D66 vindt grootschalige windenergie niet passend in de landelijke omgeving van Landsmeer. Wel moeten we met elkaar 

nadenken over een groene economie en zijn we het verplicht aan onze toekomstige generatie om over te stappen op 

andere energiebronnen. D66 wil daarom dat de gemeente een gedegen onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor 

de energietransitie: land, lucht en water. En in dit onderzoek moeten ook de milieu- en gezondheidseffecten van met 

name windenergie betrokken worden. 

 

Natuurwaarden versterken 

Bomen zijn onmisbaar voor een goede leefkwaliteit: ze zorgen voor zuurstof, schone lucht, bescherming en verkoeling. 

Daarnaast spelen bomen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering door de CO2-opslag en het 

afvangen van fijnstof. Bossen zorgen voor biodiversiteit en bieden een goede leefomgeving voor planten en dieren. D66 

zet in op het meer planten van bomen en een goed onderhoud daarvan in de hele gemeente, maar nog specifieker vlakbij 

de ringweg A10. Dat is goed voor het afvangen van fijnstof en de reductie van verkeerslawaai. En waar mogelijk wil 

D66 ook op gemeentelijke gronden kleine bossen aanleggen, daarbij gebruikmakend van subsidies van de EU. Ook 

willen we kansen benutten die de komst van een eco-resort met zich meebrengt. Waaronder de aanleg van openbaar 

groen zoals bos en struikgewas, (meander) wandelpaden, het stimuleren van natuurlijke buitenactiviteiten, de verhuur 

van fluisterbootjes en (elektrische) fietsen. Deze ontwikkelingen zien wij altijd in combinatie met het overwegende 

behoud van veenweidegebieden, die als bodemtype een grote bijdrage leveren aan de opslag van CO2.  

 

 

 

 

 

 
Zwemmers in de Breek 
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Eco-recreatie als de kans voor Landsmeer 

D66 stelt een groene en gezonde leefomgeving centraal. Landsmeer is voor ons een synoniem voor ‘de groene parel’: 

een groene buffer tussen Amsterdam en Purmerend. Om die reden zetten wij in op eco-recreatie. Massatoerisme willen 

we buiten de gemeentegrenzen houden. D66 wil behouden wat er is, maar streeft ook naar duurzame uitbreiding en 

versterking. Het geplande eco-resort bij de A10 is een ontwikkeling die vanaf 2014 is onderzocht in de regionale Hotel 

kansenkaart. Op basis van die analyse heeft de gemeenteraad in de jaren daarop steeds stappen gezet om dit kleinschalige 

duurzame resort vorm te laten geven door geïnteresseerde marktpartijen. De voorziening richt zich daarbij nadrukkelijk 

op een specifieke doelgroep van Nederlandse en Europese toeristen, die naar Landsmeer komen voor recreatie in onze 

mooie groene omgeving. De ligging aan de recreatieve hoofdstructuur, maakt uitstapjes per fiets of te voet aantrekkelijk. 

Het richt zich daarmee op een ander publiek dan de ‘massatoeristen’, die bijvoorbeeld in Amsterdam of bij Van der 

Valk overnachten. Hiermee komt er een bij de schaal van Landsmeer passende invulling van het gebied. Dit sluit aan 

bij onze ambitie om van Landsmeer een eco-toeristische hotspot te maken, met alle positieve effecten voor de lokale 

restaurants en kansen voor ondernemers. Woningen mogen er niet gebouwd worden, maar een kort verblijf mag wel. 

Vandaar dat D66 dit initiatief steunt. Wel vindt D66 dat met name de direct omwonenden goed betrokken moeten 

worden bij de verdere ontwikkeling.   

 

 
 

 

Verplaats het bezoekerscentrum 

In het kader van die eco-toeristische hotspot functie, stimuleren wij de ontwikkeling van een toegankelijk en makkelijk 

bereikbaar bezoekerscentrum, dat meer bij de kern van Landsmeer ligt en goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. 

Het betekent ook dat we, meer dan tot nu toe, de natuurlijke rijkdommen van Landsmeer gaan uitdragen. Liefhebbers 

van natuur, wandelen, fietsen en elektrisch varen zijn van harte welkom in onze mooie gemeente! 
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Monumentenbeleid  

Een goed gemeentelijk monumentenbeleid dient het algemeen belang, een verzorgd monumentenbestand is goed voor 

het toerisme en ook onze eigen inwoners vinden het belangrijk dat gebouwen uit het verleden behouden blijven. Dit is 

tevens gebleken uit de hoge opkomst tijdens de eerste Open Monumentendag die in 2017 in Landsmeer werd 

georganiseerd. De uitvoering van het monumentenbeleid is echter de laatste jaren nauwelijks zichtbaar en de uitbreiding 

van de lijst van gemeentelijke monumenten gaat langzaam. Wat D66 betreft toont de gemeente hier meer ambitie. Om 

te beginnen zou de gemeente in gesprek moeten gaan met eigenaren van potentiële monumenten. Daarnaast vindt D66 

dat waardevolle panden niet ijlings mogen worden gesloopt en dat eigenaren door de gemeente moeten worden 

ondersteund bij het restaureren van een gemeentelijk monument.  
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1. De toekomst van Landsmeer 
 
Er vindt een stille revolutie plaats in Landsmeer. De gemeente heeft samen met haar inwoners, ondernemers en jongeren 

een stap gezet. Een stap richting een nieuwe manier van denken en doen met betrekking tot de inrichting en het benutten 

en beschermen van de fysieke ruimte: de Omgevingsvisie Landsmeer is in de maak. Hoe kunnen wij Landsmeer in een 

nog betere, duurzame staat doorgeven aan toekomstige generaties? Hoe wonen en leven we samen op een plek waar 

ruimte schaars is? Hoe houden we Landsmeer een plek voor iedereen, jong en oud, welvarend en minder welvarend, 

met verschillende culturele achtergronden en herkomst? Wie mag er wonen in Landsmeer? Hoe zorgen we voor een 

evenwichtige verdeling van de ruimte voor mens, plant en dier? In de Omgevingsvisie Landsmeer kijkt de gemeente 

integraal naar alle opgaven die moeten landen in de fysieke ruimte. De omgevingsvisie vervangt uiteindelijk de huidige 

Toekomstvisie 2025. De visie is straks het richtinggevende kader voor ontwikkelingen in de fysieke ruimte en regelt 

alles wat in de toekomst niet automatisch is toegestaan onder de regels van de nieuwe Omgevingswet.  

 

1 juli 2022 is de beoogde datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Werken met een omgevingsvisie is 

voor iedereen nieuw. De omgevingsvisie en het omgevingsplan vervangen straks bestaand beleid als structuurvisies en 

bestemmingsplannen. Dit betekent dat gemeente en initiatiefnemers zich een nieuwe werkwijze eigen moeten maken. 

Laten we elkaar de tijd geven om dat te doen. De intentie is om samen met inwoners op een duurzame manier vorm te 

geven aan de ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving, die een bijdrage leveren aan de kwaliteiten van Landsmeer. 

Zodat duurzaamheid in de zin van de gezamenlijke zorg voor mens, planeet, welvaart en welzijn niet langer iets is wat 

ver weg, ‘daar’ en ‘dan’ gebeurt, maar ‘hier’ en ‘nu’. Met u, voor u en de generaties die na ons komen. 

 

D66 vindt de komst van de Omgevingswet en het werken met de omgevingsvisie een hoopvolle ontwikkeling. Eén die 

past bij de nieuwe rol van de overheid en het vernieuwen van de democratie. Zij bewaakt het totstandkomingsproces 

van de omgevingsvisie Landsmeer en wil ervoor waken dat de lokale politiek dit instrument gebruikt voor eigen, korte 

termijn denken en politieke doeleinden. Ook de participatie met inwoners, ondernemers en het maatschappelijk 

middenveld, moet op heldere en transparante wijze uitgevoerd worden. De omgevingsvisie is van en voor inwoners van 

Landsmeer.  

 

 
Foto: Cees Hartman 
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2. Goed wonen 
 
Landsmeer is vooral aantrekkelijk voor gezinnen die op zoek zijn naar een ruime koop- of huurwoning. Maar 

voor starters, jongeren en mensen met minder financiële draagkracht is er te weinig aanbod. Daarnaast heeft 

Landsmeer te maken met vergrijzing. Eén van de oplossingen is simpelweg meer bouwen. Maar er zit een 

beperking aan de groei van Landsmeer. En eenmaal opgeofferd groen, komt nooit meer terug. Daarnaast wordt 

er de komende jaren al volop gebouwd in onze regio. In groter regionaal en provinciaal verband staat ons 

grondgebied ingetekend als groene buffer. D66 zet daarom liever in op andere maatregelen. 

 

Binnenstedelijk bouwen en transformeren 

Landsmeer wordt omsloten door de groene bufferzone, recreatiegebied het Twiske en het Ilperveld. Veel mensen wonen 

graag in Landsmeer juist vanwege dat groen. D66 vindt ook dat wat groen is, groen moet blijven. Er zijn andere 

mogelijkheden om aan de woningbehoeften van de inwoners tegemoet te komen. Het tekort aan (sociale en goedkopere) 

woningen is een landelijk probleem, dat kunnen we niet in Landsmeer oplossen. Wel kunnen we een maximale 

inspanning leveren om daaraan bij te dragen. Zo kunnen grotere woningen worden vervangen door, of gewijzigd in, 

kleinere eenpersoonswoningen. D66 wil ook kijken of er mogelijkheden zijn tot verruiming van de vergunningscriteria 

voor bijvoorbeeld bouwhoogte, aanbouwingen en lagere parkeernormen. 

 

 

Niet bouwen in het weiland 

De markt neemt zaken als ‘verlies van groen’ en de 

kosten voor infrastructuur en onderhoud van de 

openbare ruimte, niet mee in de kostprijs. Voor 

bouwbedrijven en ontwikkelaars is het ‘doorstempelen’ 

van een woonwijk in het weiland de meest goedkope, en 

daarmee meest winstgevende, manier van bouwen. 

Maar de vraag ‘wat is de echte prijs van bouwen in het 

groen?’, wordt door de markt vaak nog niet gesteld. 

Daar moeten de overheid en de samenleving alert op 

zijn. Want groen dat eenmaal is volgebouwd, komt nooit 

meer terug.  

 

 

 

D66 zet in op sociale woningbouw op binnenstedelijke locaties waar Landsmeer grondeigenaar is. Ook wil D66 dat de 

gemeente volwaardig partner wordt in ontwikkelprojecten, waarin gemeentelijke belangen aanwezig zijn. Want zo 

kunnen we als gemeente de juiste balans vinden tussen het nodige commercieel ondernemerschap, bouwen voor de 

markt (middensegment en dure koopwoningen) en sociaal maatschappelijke doelen voor mensen met een kleiner 

inkomen en starters (starterswoningen, middel-dure koop en sociale huurwoningen). Landsmeer moet een gemeente 

blijven voor iedereen. Daarom pleitte D66 al eerder voor een verdeling van 30 procent sociale huur, 40 procent 

middensegment en 30 procent dure koopwoningen.  

 

Doorstroming bevorderen 

D66 vindt dat het voor ouderen aantrekkelijker moet worden om te verhuizen naar kleinere woningen, die centraal 

gelegen zijn. Want dit bevordert niet alleen de doorstroming van starters en mensen met middeninkomens die op zoek 

zijn naar woonruimte, maar biedt ook kansen voor ouderen om langer zelfstandig te blijven in een aangepaste 

woonomgeving. Het huidige dienstencentrum SamenMeer zou wat D66 betreft omgebouwd kunnen worden naar 
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kleinere woningen voor ouderen, met een gezamenlijke hal of toegang tot een vorm van ontmoeting. Ook zou D66 graag 

onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van subsidiemogelijkheden om eventuele hogere huren bij doorstroming 

op te vangen. D66 juicht verder de beoogde aanpassing van de Huisvestingswet toe. Deze wetswijziging maakt het 

mogelijk dat gemeenten straks sociale nieuwbouwwoningen, met een prijs tot 355 duizend euro voor maximaal 30 

procent, met voorrang mogen toewijzen aan eigen inwoners in de gemeente. Dat kan de zo gewenste doorstroming in 

Landsmeer ten goede komen.  

 

 

Kansen benutten 

D66 ondersteunt graag creatieve ideeën en initiatieven op het gebied van wonen om te kunnen inspelen op verschillende 

behoeften. Niet alleen het hierboven genoemde creatief ombouwen (circulair bouwen), maar ook bijvoorbeeld 

zogeheten ‘tiny houses’. Dit zijn kleine zelfvoorzienende huisjes die tijdelijk worden neergezet op een plek waar 

ontwikkelingen nog enige jaren op zich laten wachten. Dit past bovendien goed in het door D66 voorgestane 

duurzaamheidsbeleid. En steeds meer ontwikkelaars zien de ecologische voordelen van houtbouw. Dus bij nieuwe 

ontwikkelingen, op grond waar de gemeente eigenaar is, zien we graag dat ontwikkelaars deze mogelijkheid meenemen 

in hun plannen.  

 

D66 wil bevorderen dat mensen, ook als ze ouder worden en/of mantelzorg nodig hebben, zo lang mogelijk kunnen 

blijven wonen in de voor hen vertrouwde omgeving. Een mogelijkheid daartoe is het verlenen van een ontheffing voor 

een tijdelijke aanbouw van een mantelzorgwoning of kangoeroewoning.  

 

Woningen zijn geen beleggingsobject voor grote anonieme (buitenlandse) investeerders. Wonen is een grondrecht dat 

beschermd moet worden tegen ongewenste effecten van de vrije markt.  D66 is van mening dat voorkomen moet worden 

dat beleggers bestaande koopwoningen kopen en vervolgens opsplitsen en duur verhuren. Om woningzoekenden meer 

kans te geven op een betaalbare koopwoning, is de invoering van een opkoopbescherming (zelfbewoningsplicht) een 

goede maatregel. Voorts wil D66 dat in de woningtoewijzing van huur en koop een anti-speculatiebeding wordt 

opgenomen. Om oneigenlijke verhuur van de eigen woning tegen te gaan, wil D66 dat het bestaande beleid voor verhuur 

van de eigen woning en de vigerende (Air-)B&B richtlijnen strakker gehandhaafd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Cees Hartman 
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3. Leren, werken & zorgen 
Mensen, jong en ouder, moeten de kans krijgen om zich zoveel mogelijk te ontwikkelen. Mensen moeten werk 

kunnen verrichten waar ze goed in zijn. Daarom wil D66 investeren in goed en toegankelijk onderwijs voor alle 

leeftijden. De meeste kinderen groeien op in een fijne omgeving, waarin ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben 

en problemen zich vanzelf oplossen. En ook volwassenen komen er vaak wel uit met behulp van anderen. Maar 

op de momenten dat het tegenzit, moet er ook steun vanuit de gemeente zijn. D66 zet daarom in op een goed 

sociaal vangnet. En wie zorg nodig heeft, verdient zorg van goede kwaliteit en ondersteuning, die past bij de 

persoonlijke situatie. 

 

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen 

Preventie begint met goede en bereikbare voorzieningen. Om problemen te voorkomen, is preventie essentieel. De 

toegang tot diverse zorgverleners is in Landsmeer eenvoudig geregeld via het Middelpunt. D66 zou graag zien dat de 

hulp laagdrempelig, kortdurend en maatwerkgericht is. De meeste problemen kunnen namelijk effectiever in de eigen 

omgeving aangepakt worden, in plaats van met een eindeloze combinatie van zorgtrajecten. Het Middelpunt moet 

toegankelijk advies bieden en problemen vroegtijdig signaleren: klein houden wat klein is. Hierdoor kunnen kinderen, 

jongeren en ouderen met meer complexe problematiek de zorg krijgen die zij nodig hebben, zonder dat zij te maken 

krijgen met lange wachtlijsten.   

 

Goede schoolhuisvesting 

De instandhouding van de schoolgebouwen is een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen en 

de gemeente. In de afgelopen jaren zijn diverse 

schoolgebouwen vernieuwd of aangebouwd. De gebouwen 

van de openbare scholen zijn echter verouderd. D66 vindt dat 

daar op korte termijn in moet worden geïnvesteerd. Het liefst 

zou D66 zien dat er een brede buurtschool komt, waarin alle 

voorzieningen van voorschoolse opvang, ontwikkeling, 

onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en cultuur onder één 

dak worden gebracht. D66 vindt dat schoolgebouwen bijna of 

zelfs helemaal energieneutraal moeten zijn. Daarnaast kan de 

gemeente ook op schoolpleinen duurzaamheid stimuleren 

met het (laten) creëren van een groen aanbod van spel, het 

aanleggen van moestuintjes, sport en beweging.  

 

De bibliotheek maakt ons klaar voor morgen 

Openbare bibliotheken zijn een van de weinig overgebleven publieke ruimten waar mensen gratis toegang hebben. D66 

ziet dit naast ‘thuis’ en ‘op school/werk’ als een belangrijke ‘derde leeromgeving’ om blijvend te ontwikkelen. De 

bibliotheek bevordert geletterdheid en leesplezier en werkt samen met gemeente en partners aan een geletterde 

samenleving. Daarnaast is de bibliotheek een goede plek om ontmoetingen en debatten te organiseren en zorgt het naast 

cultuurparticipatie voor een aanbod waarbij iedereen zich kan blijven ontwikkelen. De wereld wordt steeds meer 

digitaal. Dit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Om te zorgen dat iedereen mee kan doen, wil D66 dat inwoners worden 

geholpen om digitaal vaardiger te worden. Een taak die uitstekend bij de bibliotheek past. 
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4. Fijn leven dichtbij het groen 
Balans tussen natuur & recreatie 

Recreatie- en natuurgebied het Twiske staat al jaren onder druk. Dat komt doordat er te weinig financiële reserves in 

het, oorspronkelijk vanuit het Rijk beschikbaar gestelde, fonds over zijn voor onderhoud en beheer van het gebied. Een 

heldere en duurzame financiële strategie, die de visie en doelen van het huidige recreatieschap moeten waarmaken, 

ontbreekt. Rapportages worden volgens de minimale wettelijke vereisten opgesteld en zijn niet transparant genoeg om 

de financiële huishouding te kunnen volgen, laat staan erop te sturen. Er wordt door het recreatieschap naar verschillende 

mogelijkheden gezocht om meer inkomsten te genereren. De aantrekkingskracht van natuur is evenwel voor veel 

mensen de rust die ervan uitgaat. Bij het verder ontwikkelen van toerisme en recreatie, wil D66 voorkomen dat die rust 

en de ecologische waarden van het gebied daaraan wordt opgeofferd. Dat natuur wordt gewaardeerd blijkt ook uit de 

hogere bezoekersaantallen in met name de lockdown periodes tijdens de coronapandemie.  

 

Recreatieschap: vergroot economische, sociale en ecologische impact 

Het ontbreekt binnen de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske Waterland aan een actuele visie, 

gebaseerd op actuele ontwikkelingen. D66 ziet daarom graag dat er een visie wordt opgesteld, die aansluit op actuele 

ontwikkelingen en trends, zoals klimaatverandering, die toekomstbestendig is en ecologisch verantwoord. Vervolgens 

kan hier een strategie bij worden gemaakt, die organisatorisch en financieel haalbaar is.  

 

D66 wil dat ook verdienmogelijkheden, die sociaal maatschappelijke waardecreatie ondersteunen, worden onderzocht. 

Hoewel het Twiske van oorsprong een recreatiegebied met natuurwaarden is – een omgeving waarin meer 

mogelijkheden zijn dan in een beschermd natuurgebied – is D66 geen voorstander van meer muziek- en dance-

evenementen. We staan wel open voor activiteiten, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en die de natuur een 

warm hart toedragen. Want de unieke Natura 2000 status en het broedseizoen moeten gerespecteerd worden. De wateren 

in het gebied moeten blijvend beschermd worden tegen gemotoriseerde pleziervaartuigen. Iets waar D66 jaren geleden 

– met succes – al voor heeft gestreden. Ook in de afgelopen raadsperiode is op initiatief van D66 een motie aangenomen 

om meer festivals en overnachtingen te voorkomen.  

  

Koester de verenigingen 

Een sterk verenigingsleven zorgt voor een sterk 

gemeenschapsgevoel. Verenigingen kunnen niet zonder 

vrijwilligers. In de gemeente Landsmeer zien we dat 

verenigingen draaien op een klein aantal mensen en dat 

het soms niet eenvoudig is nieuwe vrijwilligers te 

vinden. D66 wil dat de verenigingen rond muziek, 

kunst, cultuur, historie, natuur et cetera, gestimuleerd 

worden om een nieuwe generatie ‘op te leiden’ in het 

besturen van de verenigingen. Het zogeheten 

generatieleren. De gemeente kan daarin faciliteren. D66 

denkt ook aan het instellen van een verenigingsvoucher 

(een soort kleine cofinanciering vanuit de 

gemeenschap) zodat het huren van ruimtes, en 

bijvoorbeeld zwembaden, betaalbaar blijft als 

tegenprestatie voor het stimuleren van ‘generatieleren’.  

                                                                                                        Sport- en feestweek - touwtrekken 
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Sport & cultuur voor iedereen 

In de afgelopen periode is conform de wens van D66 een Cultuurvisie vastgesteld. Wat D66 betreft wordt daar snel 

verder invulling aangegeven. Een cultuurplatform kan een online en offline platform zijn, dat gefaciliteerd wordt door 

de gemeente. Online kunnen verschillende verenigingen en instellingen ideeën uitwisselen, een gezamenlijke 

cultuuragenda opstellen en activiteiten organiseren. Daarnaast is D66 voorstander van een fysieke ruimte, die voor 

iedere Landsmeerder toegankelijk is. Waar kunst ook interessant is voor mensen die minder snel met kunst in aanraking 

komen. Een plek waar je je kunt verbazen, kunt bewonderen en waar misschien wel mensen willen zijn vanwege het 

‘broedplaats-gebeuren’. 

 

 

Het sportpark is heringericht. Wat D66 betreft zijn nu de sportaccommodaties zelf aan de beurt. De accomodaties moeten 

eveneens toekomstbestendig worden. De gemeente kan dit ondersteunen door middel van kennisdeling, hulp bieden bij 

het opzetten van een coöperatie met eigen leiding of het verstrekken van subsidies voor de verduurzaming van 

gebouwen. Zo hoeven verenigingen, waar bestuur en vrijwilligers vaak al genoeg te doen hebben, niet zelf het wiel uit 

te vinden.  

 

 

 
Opening bloemenlint Sportpark door wethouder Mandy Elfferich 
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5. Een schone toekomst 

Bomen, bomen, bomen! 

Bomen zijn onmisbaar voor een goede leefkwaliteit. Ze zorgen voor zuurstof, schone lucht, bescherming en verkoeling. 

Daarnaast spelen bomen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering door de CO2-opslag en het 

afvangen van fijnstof.  Bossen zorgen voor de biodiversiteit en bieden een goede leefomgeving voor planten en dieren. 

D66 zet in op het meer planten van bomen en een goed onderhoud daarvan in de hele gemeente, maar specifieker ook 

vlakbij de ringweg A10. Want dat is goed voor het afvangen van fijnstof en de reductie van verkeerslawaai. 

 

Fietsers en wandelaars voorop 

D66 wil dat Landsmeer een echte fiets- en wandelgemeente wordt. Hoe meer er gefietst en gewandeld wordt, hoe 

gezonder. De entree van Landsmeer moet daarom fietsvriendelijk en veilig zijn. D66 is daarom voorstander van het 

invoeren van een 30 kilometerzone over het hele lint en het aanleggen van bredere fietspaden. Daarnaast kan het lint 

ook veiliger, schoner en mobieler worden. Bijvoorbeeld door laad- en lostijden en venstertijden te hanteren voor 

vrachtwagenverkeer en eenrichtingsverkeer in de ochtend- en avondspits. Ook moet er meer aandacht komen voor 

aantrekkelijke wandelroutes, voet- en zebrapaden. En klachten van inwoners en bezoekers over knelpunten bij 

voetpaden moeten snel worden opgepakt. Zeker voor mensen met een beperking en voor kinderen is het belangrijk vrij 

toegankelijke voetpaden te hebben. 

 

Kies voor duurzaamheid 

Landsmeer is een fijne gemeente om in te wonen, werken en te ontspannen. Maar om de gemeente leefbaar te houden 

voor onze toekomstige generaties, moeten we verduurzamen. Dat vraagt iets van alle inwoners en ondernemers. Het 

gaat aan de ene kant om een groot systemisch probleem en aan de andere kant is het ook klein en persoonlijk: je kunt 

elke dag besluiten om iets anders te doen. D66 zet vooral in op energiebesparing, onder meer door woningen beter te 

isoleren en energie op te wekken met zonnepanelen. Deze kleine stappen dragen bij aan de grote opgaven en biedt 

kansen voor iedereen om ermee aan de slag te gaan. De door de gemeente georganiseerde collectieve inkoopacties en 

informatieavonden over zonnepanelen en isolatiemaatregelen zijn in de afgelopen periode succesvol geweest. D66 ziet 

graag dat dit in de komende periode wordt herhaald. Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en zal deze 

versneld aan de slag moeten gaan met het verduurzamen en klimaatneutraal maken van de gemeentegebouwen.  
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6. Optimale dienstverlening & goed bestuur 

 

Bereikbare en toegankelijke gemeente 

In de afgelopen periode is mede door  D66  gestreefd  naar  een  gemeente  die haar inwoners centraal  stelt; met  een  

bestuur  dat  de  inwoners,  ondernemers  en organisaties kent en weet  wat  er  speelt.  Waarbij de gemeente openstaat  

voor initiatieven  vanuit  de  gemeenschap  en  waarbij  plannen  worden  gemaakt  in samenspraak met organisaties 

zoals hierboven. In de praktijk lopen we echter tegen onze grenzen aan: de gemeentelijke organisatie is te klein en 

kwetsbaar om altijd goed in te spelen op de behoeften en wensen van inwoners en ondernemers. Duidelijke en tijdige 

communicatie daarover kan een hoop ergernis wegnemen. D66 wil dan ook dat daar extra in wordt geïnvesteerd. Dat 

geldt ook voor goede voorlichting en informatie over voorgenomen of lopende projecten. De gemeente moet goed 

bereikbaar en toegankelijk zijn in de dienstverlening. D66 zet in op digitale dienstverlening waar het kan en fysiek voor 

wie dat wil. 

 

 

Met elkaar 

Inwoners, ondernemers, organisaties, gemeenteraad en 

college: samen maken we de gemeente. Landsmeerders die 

ideeën hebben om bepaalde gemeentelijke taken beter of 

anders uit te voeren, moeten dit laagdrempelig kunnen 

aandragen. Ze worden uitgenodigd om dit samen met de 

gemeente op te pakken. Daarnaast vindt D66 het betrekken van 

inwoners van groot belang, zeker bij nieuwe projecten. In elk 

participatietraject moet vooraf duidelijk worden 

gecommuniceerd welk doel het heeft en welke invloed de 

inwoners hebben. Mogen ze meeluisteren, meedenken, of zelfs 

ontwerpen en meebeslissen? De inzet en het gebruik van deze 

‘participatieladder’ biedt een basis voor verdere 

ontwikkelingen op dit gebied. Wat wordt er met de resultaten 

gedaan? Wanneer volgt er een terugkoppeling en hoe? Het 

opstellen van een helder participatiebeleid is daarvoor een 

must. Wat D66 betreft wordt hierin gedifferentieerd naar 

doelgroep en middelen en worden nog meer de online 

mogelijkheden voor participatie verkend. Zodat het 

makkelijker is voor inwoners om deel te nemen en er ook 

groepen worden betrokken, die traditioneel minder 

vertegenwoordigd zijn, zoals jongeren, gezinnen en 

laaggeletterden. 

 

 

 

Pop-up store – de Raad ging met inwoners in                      

gesprek  over de Bestuurlijke Toekomst 
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Toekomstbestendig bestuur 

D66 heeft in de afgelopen perioden gebouwd aan een stabiel en betrouwbaar bestuur en wil daarop blijven inzetten. De 

organisatie is evenwel te klein om alle wettelijke taken én ambities goed te kunnen uitvoeren. D66 kiest voor een groene 

toekomst en is daarom voorstander van een bestuurlijke fusie met de groen-landelijke buurgemeenten, met een grote 

voorkeur voor Waterland. De gemeenteraad van Waterland heeft zich evenwel uitgesproken voor zelfstandigheid. En 

ook de andere buurgemeenten, Oostzaan & Wormerland, zouden het liefst zelfstandig blijven. Ook deze gemeenten 

hebben echter te kampen met kleine organisaties en grote opgaven. D66 hoopt daarom na de gemeenteraadsverkiezingen 

opnieuw met deze gemeenten in gesprek te gaan over het uitbreiden van de samenwerking op weg naar een bestuurlijke 

fusie. 

 

D66 vindt, naast het behoud van de groen-landelijke omgeving, dat gezorgd moet worden dat het bestuur dichtbij de 

inwoner blijft staan en dat de dienstverlening op peil blijft. Zo moeten ook zaken als zorg, jeugd en werk, dichtbij huis 

geregeld blijven en moet het bestuur voldoende op de hoogte zijn van hetgeen zich in Landsmeer afspeelt. Om die reden 

ziet D66 een fusie met de grote stad Amsterdam niet zitten. Een fusie met Edam-Volendam heeft niet onze voorkeur 

gezien het negatieve signaal hierover vanuit onze inwoners, maar ook vanwege de afstand. 

 

Van groot belang bij de bestuurlijke (her)inrichting is het draagvlak onder de inwoners; de uiteindelijke keuzes moeten 

dan ook voorgelegd worden aan, en de instemming hebben van, de inwoners. “Van onderaf fuseren” is voor D66 heilig 

en staat voorop. Wat betreft de participatie wenst D66 echter geen herhaling van zetten; geen wijkgesprekken en 

‘luisteravonden’, wel goede voorlichting en informatie. De gemeente moet helder kunnen uitleggen waarom bepaalde 

besluiten voorliggen, maar vooral luisteren naar de eventuele zorgen, bezwaren en vragen van inwoners. Deze vormen 

namelijk de inbreng in het verdere proces. Voor D66 is een enquête of referendum als instrument voor volksraadpleging 

acceptabel, er zijn immers veel verschillende varianten en mogelijkheden binnen dit instrument. Wel is het belangrijk 

dat er duidelijke informatie bij gegeven wordt en er ook heldere keuzes voorgelegd kunnen worden.  

 

 

Wij eindigen dit verkiezingsprogramma met de oproep aan iedereen om te gaan stemmen maart 2022! 

Elke stem telt.  

 

Vragen, opmerkingen, aanvullingen? 

 

Contact: info@d66landsmeer.nl  

mailto:info@d66landsmeer.nl

