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Geachte lezer,

Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. 
Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen 
tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer 
dan ooit voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en 
rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten.
De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke 
traditie. Want D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een sociaal-
liberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn 
als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen.

Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een 
passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, 
verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de 
samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen dat uw 
wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. 
Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met passie en 
aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw 
kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst 
en muziek—ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijk-
agenten, zodat u zich veilig voelt in de buurt.

Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons 
mag verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan gematigd 
handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden 
voor zoveel mogelijk mensen, maar geven ons rekenschap van het feit dat 
wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. Wij 
vinden daarom kracht in het compromis.
Er staat veel op spel. Wilt u dat Soest meedoet in de strijd tegen de 
opwarming van de aarde? Wilt u dat het onderwijs zo goed wordt dat alle 
mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt 
naar anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heeft u het juiste pro-
gramma opengeslagen.
D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen. 

Hartelijke groet en veel leesplezier,
Sigrid Kaag



verkiezingsprogramma 2022-26 
soest-soesterberg

3

D66 Soest-Soesterberg - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Het Soest van
(over)morgen...
De afgelopen jaren heeft D66 met onze wethouder Nermina Kundic en onze 
fractie in de gemeenteraad een stempel gedrukt op het bestuur en het beleid 
in onze gemeente. Wij hebben met veel passie en energie mogen werken aan 
een beter Soest* en een basis gelegd voor de belangrijke uitdagingen die ons 
te wachten staan. Want we zijn een partij die niet met de rug naar morgen staat; 
wij willen vooruit! Niet alleen op de winkel passen, maar daadwerkelijk een bij-
drage leveren aan een beter, duurzamer en eerlijker Soest voor alle inwoners.

Mijn naam is Tineke Flinterman. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ben 
ik de lijsttrekker voor D66. Ik neem je graag mee in ons toekomstbeeld. De stip 
aan de horizon waar wij met slimme keuzes en proactief beleid naar toe willen 
navigeren.

Duurzaam wonen in een groen en bruisend Soest

Stel je eens voor. Het is 2040, Soest is nog steeds dat mooie dorp omgeven 
door groen. Er is voldoende woonruimte voor jou en je volwassen kinderen 
maar ook voor de oudere buren of fysiek beperkte vriend. Doorstroming op de 
woningmarkt is geoptimaliseerd. Maar ook op andere belangrijke onderwerpen 
hebben we grote stappen gemaakt.
Zo is Soest duurzamer, we verbruiken geen aardgas en maken optimaal gebruik 
van duurzame en schone energiebronnen. Soesters stappen steeds vaker op 
de fiets en we maken meer gebruik van openbaar vervoer. De gebieden waar 
we nu al zo trots op zijn, het groen en het landschap in en om Soest koesteren 
we. Zodat ook de generaties na ons kunnen genieten van een boswandeling of 
fietstocht in de polder.
Op de Dalweg is er een prachtige groene woonwijk met betaalbare woningen 
gerealiseerd. Het gemeentehuis is getransformeerd tot multifunctioneel Huis 
van Soest waarin kunst en cultuur, sociaal-maatschappelijke initiatieven en 
daghoreca een plek vinden naast besturen, ontmoeten en vergaderen.

Klinkt dit toekomstbeeld bijna te mooi om waar te zijn? 
Wij denken van niet. Maar uitvoering ervan vraagt om een gemeente die actief 
inspeelt op de kansen die de veranderingen met zich meebrengen. Ik zie een 
gemeente voor mij die stimuleert, faciliteert, motiveert, maar ook stuurt en 
regisseert. Met veel ruimte voor inwoners om mee te praten, in te brengen en bij 
te dragen.

Loop je met me mee?

Tineke Flinterman
lijsttrekker D66 Soest-Soesterberg

*Overal waar Soest staat bedoelen we vanzelfsprekend de hele gemeente Soest, 
inclusief de dorpskern Soesterberg.
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Successen 
van nu
Energietransitie
 Er zijn grote stappen gezet op weg naar de doelen CO2- neutraal in 
2050, aardgasvrij in 2050 en een reductie van 49% CO2 in 2030.  Zo gaan 
steeds meer woningbezitters en bedrijven besparen, isoleren en over op 
zonnepanelen op dak. De strategische laadpalenkaart geeft elektrisch 
rijden een impuls: hierdoor is het aanvraagproces voor een laadpaal in de 
straat of wijk sterk versoepeld. 

Wonen
De behoefte aan woningen, vooral betaalbare, is groot. De nieuwe huis-
vestingsverordening maakt het voor Soesters makkelijker om aan een 
sociale huurwoning te komen. Het lotingssysteem is afgeschaft en ver-
vangen door toewijzing op basis van inschrijfduur. Met de introductie 
van het Masterplan Wonen is er concreet inzicht in de woonbehoefte, 
geschikte (en beschikbare) locaties waar we kunnen bouwen of heront-
wikkelen en de sturingsinstrumenten die de gemeente kan inzetten om 
meer regie te krijgen op het type woningen dat er gebouwd wordt.

Verkeer
Veiligheid en doorstroming van het verkeer stond de afgelopen jaren cen-
traal. Zo wordt de doorstroming bij de Birktstraat en Soest-Zuid verbe-
terd. Het snelfietspad van Amersfoort naar Utrecht wordt ook langs Soest 
aangelegd en is er veel aandacht voor andere nieuwe fietsverbindingen 
zoals de fietsroute achter het Paleis Soestdijk naar Hilversum. De rotonde 
bij de Dalweg/Koningsweg is voorzien van waarschuwingslichtjes: een 
pilotproject om de veiligheid voor met name fietsers te verbeteren. 

Cultuur en recreatie. 
De cultuursector is ook in Soest hard getroffen door de coronacrisis. Het 
herstelplan geeft kunstenaars en instellingen genoeg vangnet om met 
vertrouwen naar de toekomst te kijken. Om zowel cultuur als recreatie 
een boost te geven bedachten wij ‘Het Groen Cultuurhistorisch Lint’. Deze 
Parelketting van Soest is inmiddels opgenomen in de Omgevingsvisie.

Samen in Soest
Samenleven is meer dan alleen wonen. Het is ook omkijken naar anderen 
en maatschappelijke problemen ter discussie stellen. Zoals de kindvluch-
telingen uit Griekse opvangkampen: Soest heeft zich uitgesproken deze 
op te willen nemen. D66 heeft het onderwerp Zwarte Piet of Nieuwe Piet 
op de agenda gezet: ook in Soest gaan we hierover het gesprek aan. We 
vinden het belangrijk dat onze inwoners betrokken zijn bij de besluitvor-
ming in de gemeenteraad: de invoering van een livestream van de raads-
bijeenkomsten verlaagt de drempel om actief en direct getuige te zijn van 
beslisprocessen.
 

De afgelopen raadsperiode 
hebben onze fractie en onze 
wethouder Nermina Kundić 
hard gewerkt om onze doelstel-
lingen te realiseren. Een kleine 
selectie van de successen waar 
we trots op zijn
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Speerpunten
Op weg 
met D66 
Fijn wonen voor iedereen
• We gunnen iedereen een fijne plek om te wonen. Het bouwen van 
betaalbare woningen voor senioren en starters heeft daarbij prioriteit.
• Bouwen doen we in en (beperkt) buiten de bebouwde kom. Met res-
pect voor groen, natuur en landschap.
• Duurzaam bouwen, bij voorkeur energiepositief, is vanzelfsprekend.

Snel door met de energietransitie
• Het klimaatprobleem is urgent, ook in Soest dragen we hiervoor ver-
antwoordelijkheid.
• Duurzaam en besparen zijn prioriteit. Niets doen is geen optie.
• Zonnevelden en windmolens zijn bespreekbaar. Met respect voor 
landschap en aandacht voor en in samenspraak met aanwonenden. 

Groen Soest, een mooi dorp
• We koesteren het groene karakter van ons dorp. Zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom.
• Meervoudig gebruik van de buitenruimte: combineren van recreatie, 
zorg, (circulaire) landbouw en energieopwekking.
• De open polder van Eemmeer tot Birktstraat is van grote waarde voor 
ons landschap.

Zorgen voor elkaar
• We laten iedereen vrij maar niemand vallen. Ondersteuning is bij voor-
keur maatwerk. We streven naar één loket voor zorg- en ondersteunings-
vragen.
• We zorgen voor elkaar: de rol van de vele vrijwilligers hierbij is cruciaal 
en verdient een podium.
• De wijkfunctie van scholen is belangrijk: zo combineren we meerdere 
doelen.

Bruisend: Dalweg en het Huis van Soest
• We benutten de kans voor betaalbare woningen in een groen land-
schap op de locatie Beukendal/Politiebureau.
• Met de verhuizing van Idea en Stichting Balans naar het gemeentehuis 
wordt dit een bruisende, multifunctionele locatie met cultuur, 
sociaal-maatschappelijke initiatieven, ontmoeten en daghoreca: het Huis 
van Soest. D66 zet zich in voor een toekomstbestendig en modern geou-
tillleerd theater.
• Op de vrijkomende plek van Idea aan de Willaertstraat realiseren we 
zoveel mogelijk betaalbare (senioren)woningen. Een win/win-combinatie. 

Dit verkiezings-
programma is een visie 
op het Soest van de 
toekomst. Het staat vol 
met ideeën, vooruit-
zichten en oplossingen. 
Hiernaast een kort 
overzicht van onze 
belangrijkste speer-
punten.
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Soest-Soesterberg is in 2040 die plek waar je fijn kunt wonen, wer-
ken en recreëren. Wonen midden in de natuur, een leefomgeving die 
is ingericht op duurzaamheid. De doorstroom op de woningmarkt is 
gezond; voor iedereen met een woonwens is een fijne woning haalbaar. 
Ook de infrastructuur en voorzieningen zijn meegegroeid met de ver-
anderende wensen. Denk hierbij aan ruimte voor fietsers en flexibele 
werkplekken voor professionals die graag dicht bij huis een werkplek 
willen hebben. Dit perspectief klinkt lonkend, maar dat gaat niet van-
zelf. Daar wil D66 nu mee aan de slag!

Goed wonen
Voor iedereen een fijne plek om te wonen, voor alle leeftijden en woon-
vormen. Daar zetten wij ons voor in. Door demografische ontwikkelingen 
verandert de samenstelling van onze bevolking. Hierdoor zal er nog meer 
behoefte komen aan seniorenwoningen. Maar ook de huidige woning-
schaarste voor starters en huurwoningen in de sociale en middenklasse 
zal de komende jaren aanhouden. 
Tenzij we actie ondernemen. Actie om de doorstroming te bevorderen bij-
voorbeeld. Zodat ouderen een comfortabele, kleinere woning kunnen vin-
den. En jongeren kunnen instromen. D66 vindt dat jongeren die in Soest 
opgroeien niet genoodzaakt moeten zijn uit te wijken naar een andere 
gemeente omdat er in Soest niet voldoende woonruimte voor hen te vin-
den is. Bij het bouwen van nieuwe woningen worden daarom ook betaal-
bare woningen voor starters gebouwd. Deze woningen worden zoveel 
mogelijk gerealiseerd in samenhang met seniorenwoningen en gezinswo-
ningen, zodat er een levendige samenleving in de wijken ontstaat. 
Maar ook creatief omgaan met de rafelranden langs de bebouwde kom: 
bouwen kan hier mogelijk zijn zonder het zo gewaardeerde groen te veel 
aan te tasten. De claim op de ruimte in onze gemeente is groot: recreatie, 
wonen, energieopwekking en landbouw hebben allemaal hun plek nodig. 
Binnen de bebouwde kom wordt bouwen steeds lastiger, daarbuiten wil-
len we het groen en de open ruimte zoveel mogelijk bewaren. 

Samen in Soesterberg
De grootste behoefte aan betaalbare woningen ligt in de kern Soest. Voor 
Soesterberg liggen er de komende jaren mooie bouwplannen klaar op 
de Oude Tempel en de Vliegbasis. Wij ondersteunen de ambitie van de 
woningcorporaties om binnen Soesterberg op grotere schaal te renoveren 
en te moderniseren onder toevoeging van extra woningen.
Daarnaast vindt D66 dat er aandacht moet komen voor de ontwikke-
ling van voorzieningen in Soesterberg. Nu het aantal inwoners van deze 
dorpskern groeit moeten winkels, zorg en voorzieningen meegroeien. De 
terugkeer van een multifunctioneel Dorpshuis is daarbij prioriteit, een al 
lang gekoesterde wens van veel Soesterbergers.

Een fijne leefomgeving 
voor iedereen

Voor iedereen een fijne 
plek om te wonen, 
voor alle leeftijden en 
woonvormen
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Meer regie vanuit de gemeente
D66 ziet voldoende kansen om de woningmarkt in Soest in beweging te 
brengen en houden. Door heldere keuzes te maken en passende maatre-
gelen in te zetten. Zodat wonen betaalbaar blijft en elke generatie en elke 
inkomensgroep er een fijne woning kan vinden. D66 wil een gemeente die 
initiatief en regie neemt om Soest voor te bereiden op de toekomst.
Dit vraagt om een slagvaardige gemeentelijke organisatie. D66 wil  inves-
teren in mensen en methodes om efficiënt te kunnen opereren. Zodat de 
gemeentelijke dienstverlening kan meebewegen met de ontwikkeling van 
ons dorp.

De gemeente is nu voor de aantallen en typen woningen vooral afhankelijk 
van de projectontwikkelaars. Meer sturing door de gemeente is noodzake-
lijk om ook de betaalbare woningen te bouwen waar behoefte aan is. D66 
vindt aangewezen middelen hiervoor: de toepassing van voorkeursrecht 
en terugkooprecht van goedkopere koopwoningen. Deze middelen voor-
komen speculatie bij projectontwikkelaar en/of eerste koper en zorgen 
daarmee voor een gelijkwaardig speelveld waar iedereen aan bod kan 
komen. Ook willen we via de gemeentelijke verordening meer sturing op 
aantal en type woningen die de markt wil gaan bouwen. Zo voorkomen we 
dat er te veel duurdere woningen worden gebouwd in de schaarse ruimte.

Slim schuiven schept ruimte
Daarnaast ziet D66 veel mogelijkheden als we slim gaan schuiven met de 
bestaande ruimte:
• Door het voormalige TBS-terrein efficiënt in te richten en eventueel 
de bestemming te wijzigen van ‘zware industrie’ naar ‘retail/kantoor’ is er 
ruimte voor woningen met werkruimte aan huis.
• Door de afgebrande Meubelboulevard in Soesterberg te herbouwen 
inclusief extra kantoorruimte (in de hoogte) is een herontwikkeling van 
bestaande kantoorpanden aan de Amersfoortsestraat naar woningen 
mogelijk zonder ruimte in te hoeven leveren.
• Door Idea te verplaatsen naar het te herontwikkelen gemeentehuis 
(Huis van Soest) en de vrijgekomen locatie te bestemmen voor sociale en 
betaalbare (huur)woningen.

Bouwen in Soest? denk mee!
D66 maakt zich sterk om de gemeente in gesprek te laten gaan met ont-
wikkelaars en burgerinitiatieven te stimuleren om binnen en rondom Soest 
plannen te bedenken voor woningbouw. D66 ziet het als de taak van de 
gemeente om dergelijke burgerinitiatieven te stimuleren en te ondersteu-
nen. Het gaat dan om vele aspecten: niet alleen plannen voor wonen maar 
ook ontsluiting, water, groen en voorzieningen. 

 

Dalweg: wonen en ontmoe-
ten in het hart van Soest

De locatie van het gemeentehuis, 
sporthal Beukendal en het voormalige 
politiebureau aan de Dalweg is een 
prachtige locatie voor herinrichting. 
Een plek waar de inwoners van Soest 
elkaar kunnen ontmoeten,  inspireren 
of leren. Een nieuw hart van Soest 
waar cultuur en kunst een plek krijgen. 
Slim (thuis)werken geeft ruimte in het 
gemeentehuis. Door Idea (bibliotheek, 
cultuur en meer) en Stichting Balans 
hier een plek te geven ontstaat er een 
levendig ontmoetingspunt, een Huis 
van Soest. Bovendien scheppen we 
met de verhuizing van Idea ruimte op 
de Willaertstraat. Ruimte voor betaal-
bare en sociale (huur)woningen. Wat 
je noemt een win/win-oplossing door 
slim te schuiven!

WONEN
onze concrete plannen

· Starters- en senioren-
woningen: voor een gezonde 
doorstroom;

· Herontwikkeling: voor wonen 
in voormalige kantoor- en 
winkelpanden;

· Slim schuiven: vrijkomende 
ruimte als TBS-terrein en 
Dalweg/Willaertstraat slim 
benutten;

· Gemeente meer in de 
regierol en in gesprek met 
ontwikkelaars en inwoners.
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Natuur en Landschap 
Soest is een prachtig dorp om te wonen. Het landschap met bossen, 
heidegebieden en polder in en rondom de dorpen Soest en Soester-
berg heeft een grote aantrekkingskracht voor onze eigen inwoners, 
recreanten en bezoekers. Hoe behouden we deze kwaliteit, en benut-
ten we tegelijkertijd de mogelijkheden die  landschap en natuur ons 
bieden? 

De natuur in en rondom Soest staat steeds meer onder druk door toege-
nomen bezoekersaantallen. Maar ook door hondenuitlaatdiensten in de 
Lange Duinen, MTB’ers in Hees en barbecueën bij de vliegbasis. Soest is 
een open en gastvrije gemeente en het landschap en de natuur zijn van 
ons allemaal. Maar we zien ook dat de gastvrijheid op sommige locaties 
wringt. We streven naar een open en gastvrij buitengebied, maar met 
bescherming van de kwetsbare flora en fauna wanneer dat noodzakelijk 
is. 
D66 wil recreanten verleiden meer gebruik te maken van de minder 
kwetsbare delen van ons buitengebied. Zodat andere delen ontzien 
worden. Het recreatieve gebruik van het buitengebied willen we stimule-
ren door bijvoorbeeld speelbossen in te richten. Met een natuurspeeltuin 
en ruimte om hutten te bouwen en met water te knoeien. Maar ook door 
het uitlaatgedrag bij de populaire uitlaatgebieden te faciliteren door een 
hondentoilet bij de parkeerplaatsen aan te leggen. Daarbij ook de moge-
lijkheid voor open vuur (BBQ) en (kinder)feestjes op de recreatielocaties 
faciliteren door (meer) afvalbakken te plaatsen en het plaatsen van een 
kraan met drinkwater voor sporters.

Waardering bijbrengen voor natuur, milieu en landschap is iets waar je 
niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. Via voorlichtingscampagnes en 
informatie op locatie. Milieu- en natuureducatie via NME en basisscholen 
verdienen een belangrijke plek. 

NATUUR EN LANDSCHAP
onze concrete plannen

·  Actieve recreatie stimuleren in 
de minder kwetsbare buitenge-
bieden;

·  Een open polder is van grote 
waarde voor ons landschap;

·   Milieu- en natuureducatie 
verdient een belangrijke plek.

De open polder

De open ruimte van de polder is in het 
Soester landschap van grote waarde. 
We vinden dat deze zoveel mogelijk 
behouden en versterkt moet worden. 
De zichtlijn langs de Eem, van Rand-
meer tot Birkstraat, is daarbij leidend.
Aan de randen van de polder gaat een 
gecombineerd gebruik van energieop-
wekking, recreatie en landschappelijke 
kwaliteiten prima hand in hand. Mits 
natuurwaarden en biodiversiteit ver-
sterkt en gekoesterd worden. We kun-
nen (kringloop)landbouw in de polder 
combineren met recreatie en wonen 
met zorg. Maar ook de natuurwaarden 
versterken in combinatie met opwek-
king van energie.
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Werk en bedrijf
Het bedrijfsleven in Soest en Soesterberg heeft de coronacrisis over 
het algemeen goed doorstaan, mede dankzij brede steun van de over-
heid en de gemeente. D66 wil ondernemers waar mogelijk faciliteren 
in hun ondernemerschap: het midden- en kleinbedrijf is de motor van 
banen en innovatie. We willen dat het voor bedrijven en instellingen 
aantrekkelijk is en blijft om zich in onze gemeente te vestigen. Voor 
een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat zijn duidelijke beleids-
keuzes belangrijk: aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed 
aanbod van cultuur en horeca, een gezonde arbeidsmarkt, goede 
bereikbaarheid, en fijn en betaalbaar wonen. Wonen en werken op kor-
te afstand zijn goed voor het milieu: iemand die in zijn eigen woonplaats 
kan werken hoeft immers niet te forensen!

Herinrichting 
bedrijventerreinen
Het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid valt of staat bij de aanwezigheid 
van ruimte op bedrijventerreinen. Deze ruimte is beperkt. D66 pleit voor 
‘stadsvernieuwing’ op oude bedrijventerreinen en het verplaatsen van 
industrie naar locaties dichter bij snelweg of op de nog ontwikkelen terrei-
nen van Defensie (Soesterberg). Het ruimtebeslag kan bovendien effici-
enter: verouderde panden kunnen gerenoveerd of gesloopt in overleg en 
samenspraak met de ondernemers. D66 wil bedrijfsleven in de vorm van 
retail, innovatie en dienstverlening stimuleren en zware industrie in de 
dorpskernen Soest en  Soesterberg ontmoedigen.

De gemeente stimuleert
Bij de gemeente krijgen ondernemers te maken met tal van regels en 
belangen, die hun plannen en initiatieven vaak bemoeilijken. D66 wil waar 
mogelijk deze regels versoepelen. Het MKB is de grootste werkgever in de 
gemeente Soest. D66 steunt initiatieven zoals de databank en het jaarlijk-
se ondernemerscongres van harte, evenals het plan van het bedrijfsleven 
voor een ondernemersfonds. Een ondernemersfonds zal een stimulans 
zijn voor het aantrekkelijker maken en houden van bedrijventerreinen 
en winkelgebieden en samenwerking en innovatie binnen het Soester 
bedrijfsleven bevorderen.

Ondernemers en duurzaamheid
Van ondernemers wordt steeds meer verlangd dat ze hun bedrijfsproces-
sen zo duurzaam mogelijk inrichten. D66 kijkt met bewondering naar het 
Energieconvenant Soest en Energieloket, waarmee ondernemers verder 
worden geholpen in hun opgave tot verduurzaming. D66 vindt dat deze 
ondersteuning verder uitgebreid moet worden naar productieprocessen 
en transportmiddelen. Advies voor verduurzaming moet bovendien geba-
seerd zijn op maatwerk. We vinden dat de gemeente de mogelijkheden 
voor financiering van de verduurzaming - via Gemeente, Provincie, Rijk of 
EU - duidelijk moet communiceren. 

Detailhandel en horeca
Aantrekkelijke detailhandel en horeca zoals in winkelpromenade Soestdijk 
en de winkelgebieden Soest-Zuid en Rademakerstraat zijn een stimulans 
voor de economie en het toerisme. D66 pleit dan ook voor een proactief 
detailhandelsbeleid vanuit de gemeente. Leegstaande winkelpanden bui-
ten genoemde kernwinkelgebieden moeten makkelijk een nieuwe woon-
bestemming kunnen krijgen zodat verhuizen naar de winkelgebieden 

We willen dat het voor 
bedrijven en instellin-
gen aantrekkelijk is en 
blijft om zich in onze 
gemeente te vestigen

WERK EN BEDRIJF
onze concrete plannen

· Meedenken met onderne-
mers die willen uitbreiden en 
ondersteunen bij verplaatsing 
bedrijf

· Oprichten van een onder-
nemersfonds voor bevorderen 
samenwerking en innovatie;

·  Leegstaande en/of incouran-
te winkelpanden buiten 
winkelstraat herbestemmen 
voor wonen;

· Stimuleren van lokaal onder-
nemerschap, zzp’ers en werk-
gelegenheid.
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aantrekkelijker wordt. Gratis parkeren blijft een belangrijke trekker voor 
bezoek aan winkelgebieden, en dat moet wat D66 betreft zo blijven.
Het autovrij maken van de winkelstraat Van Weedestraat vanaf de krui-
sing Stadhouderslaan tot rotonde Burg. Grothestraat zou dit gebied aan-
trekkelijker kunnen maken voor bezoekers. D66 wil in samenspraak  met 
betrokken winkeliers en bewoners een onderzoek naar de haalbaarheid 
en wenselijkheid van dit plan.

Werkgelegenheid, ook voor herintreders en mensen 
met een beperking
De aantrekkende economie moet ook gaan werken om mensen uit een 
uitkeringssituatie te helpen. Steeds meer ondernemers maken in hun 
onderneming ruimte voor mensen in uitkering of met een beperking, dat is 
een mooie ontwikkeling. D66 is van mening dat de gemeente deze ont-
wikkeling moet aanmoedigen en stimuleren.

Sport en Cultuur
Sport, cultuur en recreatie zijn pijlers voor een fijn leefklimaat. Ieder-
een zou in Soest verleid moeten worden zowel fysiek als geestelijk 
ontwikkeling en ontspanning te zoeken. Dit houdt ons vitaal, verbindt 
en inspireert ons.

Soest bruist van cultuur. Maar met de moderne vormen van cultuur wil het 
nog niet echt lukken. D66 wil dat de meer innovatieve vormen van cultuur 
en evenementen worden gestimuleerd. Zoals onze cultuurcoach, muziek-
industrie of de initiatiefnemers van een jongerenfestival. Ook zij verdienen 
een plek in het Soest van de toekomst. Laten wij hiervoor gebruik maken 
van de ervaring, achtergrond en culturele beleving van de Soester inwo-
ners. D66 stimuleert lokale initiatieven als Making Music for Kids en de 
Palz Biënnale. Soest kan niet zonder de enthousiaste aanjagers van dit 
soort initiatieven.

Soest kent voor kinderen in de basisschoolleeftijd de programma’s Kies 
je Kunst en Kies je Sport. Waarbij kinderen tegen een gereduceerd tarief 
kort kunnen ‘snuffelen’ aan een sport of kunst van hun keuze. D66 stelt 
voor alle kinderen een Soester cultuur- en sportkaart ter beschikking te 
stellen. Zodat jeugd tussen 5 en 15 jaar kennis kan maken met het brede 
aanbod. Scholen kunnen actief samenwerken met sportclubs om mens-
kracht, accommodatie en kosten te delen en zo kinderen op jonge leeftijd 
breed kennis laten maken met verschillende sporten of kunsten. Zodat je 
als kind bijvoorbeeld bij Idea met één abonnement meerdere cursussen 
kunt doen om zo je talenten te ontdekken.

SPORT EN CULTUUR
onze concrete plannen

·  Stimuleren van lokale 
culturele initiatieven;

·    Soester Parelketting is een 
stimulans voor cultuur en 
recreatie in de regio;

·   Het delen van accommoda-
ties en menskracht om kinde-
ren breed kennis te laten maken 
met sport.

Soester Parelketting

Soest heeft mooie verhalen te vertel-
len. Het is meer dan de moeite waard 
om deze op te halen en te verbinden. 
D66 wil een culturele wandel- en fiets-
route ontwikkelen langs plekken met 
cultuurhistorische waarde. Zo koppelen 
wij de militaire thema’s (Officierscasino 
en de vliegbasis Soesterberg) via de 
kunst (Landgoed de Palz en Beeldentuin 
Hazart) aan het thema Het koninklijk 
huis (paleis Soestdijk) en het oude dorp 
(gebied Oude Kerk, museum Oud-Soest 
en Wegh der Weegen). Een prachtige 
parelketting door Soest van locaties en 
verhalen. Laten we die verhalen ontslui-
ten door middel  van een aantrekkelijke 
wandel- en fietsroute. 
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Veiligheid en Verkeer 
Veilig zijn en je veilig voelen is een basisvoorwaarde voor fijn wonen. 
D66 gelooft in een preventieve aanpak van criminaliteit en overlast. 
Wij willen openbare plekken die als onveilig worden ervaren aanpak-
ken. Door middel van verlichting, plaatsen van camera’s of het in kaart 
brengen van de overlastgevers. D66 wil de onderlinge betrokkenheid 
in de wijk vergroten. Sociale controle en een positieve stimulans zijn 
op termijn goedkoper én duurzamer dan reactief handelen en repres-
sie.
 
Preventie, daarna handhaving 
De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die 
gevallen komen opsporing en handhaving in beeld. Handhaving vindt 
plaats door de politie en onze boa’s. Contact en binding met alle buurten 
in Soest-Soesterberg is hierbij voor D66 van essentieel belang. Het is van 
belang dat de politie en boa’s gezien worden in de wijken. D66 wil dat de 
politie en boa’s door de gemeente ondersteund worden in het maken van 
contact met de inwoners en bedrijven. De boa’s zijn onmisbaar in onze 
gemeente, het draagvlak hiervoor vergroten is belangrijk voor iedereen in 
de wijk. Indien nodig moet de gemeente ervoor kiezen om die boa’s een 
specifieke taakstelling te geven en uitsluitend op deze taakstelling in te 
zetten. 

De fiets op 1!
Om meer mensen op de fiets te krijgen, moeten we de fietspaden veilig 
maken. Daarom gaat D66 zich inzetten om fietspaden en wegen waar 
gefietst wordt veiliger te maken.
Er is al een start gemaakt met de aanleg van een fietspad achter het 
Paleis Soestdijk voor de nieuwe fietsroute Soest-Hilversum. Wij houden 
vast aan die ambitie. D66 wil met nieuwe fietsroutes naar omringende 
gemeenten woon-werkverkeer en het recreatieve fietsgebruik stimuleren. 
Maar ook bestaande routes verbeteren en eventueel geschikt maken voor 
snelfietsen. Daarnaast willen wij zorgen voor meer veilige fietsparkeer-
plekken voor fiets, elektrische scooter of e-bike. Zo maken we fietsen 
makkelijker en veiliger.
Het effectief doorvoeren van snelheidsbeperkende maatregelen kan gere-
aliseerd worden door het gerichter monitoren van knelpunten en verkeer-
sincidenten. Het pilotproject met de waarschuwingslichten op de rotonde 
Dalweg/Koningsweg is een verbetering voor de fietsveiligheid. D66 pleit 
voor uitbreiding hiervan. Zodat de fiets ook veilig op 1 kan.

Een laagdrempelig OV
Door de grote oppervlakte die onze gemeente beslaat, is de auto voor 
veel mensen het eerste keus vervoermiddel. We maken in Soest nog 
te weinig gebruik van de trein en de bus. D66 wil het OV laagdrempe-
lig maken. De bus biedt een gemakkelijke verbinding met Hilversum en 
Amersfoort. Bussen rijden onze studenten naar Utrecht Science Park 
(Uithof). Verbindingen die waard zijn om te behouden. Hoe meer mensen 
in de bus en de trein, hoe veiliger en duurzamer het verkeer. D66 is voor-
stander voor meer fietsparkeerplekken bij de busstations, de zogenoemde 
nietjes. Maar ook meer fietskluizen, waar je fiets veilig en uit het zicht 
staat. 

Veilig naar school en sport

D66 vindt het belangrijk dat scholen 
goed en veilig bereikbaar zijn voor de 
kinderen. Veel ouders wonen in Soest 
omdat het een rustig en groen dorp is, 
waar het fijn opgroeien is voor kinde-
ren. Daarom wil D66 dat er een plan 
gemaakt wordt door de gemeente om 
de directe omgeving van een school 
veilig te maken. Zodat ieder kind veilig 
zelfstandig naar school kan lopen of 
fietsen.
Veel jongeren gaan op de fiets naar 
school maar ook naar de sportclub. 
D66 wil daarom een School-Sport 
Fietsroute lanceren. Laat de gemeente 
onderzoeken welke routes hiervoor in 
aanmerking komen. Bijvoorbeeld de 
route van het Griftland en het Baarns 
Lyceum naar sportpark Bosstraat. D66 
wil deze route veilig maken voor fiet-
sers zodat leerlingen en sporters veilig 
en zelfstandig op de locatie kunnen 
komen. De RSSS-route, de Route Soest 
School Sport.

Sociale controle en een 
positieve stimulans 
zijn op termijn goedko-
per én duurzamer dan 
reactief handelen en 
repressie.



D66 Soest-Soesterberg - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

soest-soesterberg

verkiezingsprogramma 2022-26 12

Parkeren: wat is de norm?
In Soest en Soesterberg is er op sommige locaties te weinig parkeer-
ruimte. Vooral in drukke winkelgebieden en in de buurt van horeca is de 
ruimte beperkt. D66 is van mening dat (bouw)plannen niet bij voorbaat 
afgewezen moeten worden alleen omdat er te weinig parkeergelegenheid 
zou zijn: in die gevallen moet het belang van de parkeernorm afgewogen 
worden tegen het belang van het gehele plan. Gratis parkeren blijkt een 
belangrijke trekker te zijn voor bezoek aan winkelgebieden, dat moet wat 
D66 betreft zo blijven.

Paleis Soestdijk: lust of last?
D66 is blij met de recente ontwikkelingen bij paleis Soestdijk. Het ziet 
ernaar uit dat het een levendige en multifunctionele locatie wordt, die 
veel bezoekers zal gaan trekken. Voor Soest geeft dit kansen maar ook 
uitdagingen. De Amsterdamsestraatweg, de N221, is een belangrijke 
(doorgangs)route van en naar Soest. Hoe zit het met de veiligheid, de 
overstekende voetgangers en de doorstroom bij het kruispunt? Daarbij 
kunnen de plannen parkeeroverlast aan de kant van Soest opleveren. D66 
vindt dat de plannen de doorstroom niet mogen hinderen en parkeren 
zoveel mogelijk op het terrein van het Paleis zelf moet plaatsvinden.

 

Verkeersveiligheid rotondes

D66 heeft ervoor gezorgd dat er waar-
schuwingslichten aangelegd zijn bij 
de rotonde Koningsweg-Dalweg. De 
led-verlichting gaat knipperen als er 
een voetganger of fietser in aantocht 
is. Zodat deze, en de automobilist die 
de rotonde nadert gewaarschuwd 
worden. Het is een pilot-project. Als uit 
onderzoek blijkt dat de led-verlichting 
op de rotonde Koningsweg-Dalweg 
ongelukken voorkomt wil D66 wil dat 
we ook andere gevaarlijke rotondes 
gaan toerusten met dit systeem. 

VEILIGHEID EN VERKEER 
onze concrete plannen

·   Preventie eerst, consequent 
handhaven daarna. Specifieke 
taakstelling boa’s; 

·  De fiets heeft prioriteit. 
Faciliteren en stimuleren van 
minder auto, en meer fiets;

·  Het openbaar vervoer stimu-
leren: betere verbindingen met 
Science Park en Amersfoort. 
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D66 wil verantwoordelijkheid nemen voor een echt groene en duurza-
me toekomst in Soest. Wij vinden dat toekomstige generaties ook recht 
hebben op een leefbare planeet, op een fijn land en mooi dorp om in 
te wonen.  Daarvoor moeten we de komende jaren hard aan de slag en 
soms lastige beslissingen nemen. Maar niets doen is geen optie.

Energietransitie:  
een schone toekomst
Met hulp van D66 heeft Nederland als één van de eerste landen ter 
wereld een klimaatakkoord bereikt. Daarmee hebben we een grote stap 
gezet naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Een uitdaging die veel 
daadkracht en inventiviteit vraagt. Maar we zijn er van overtuigd dat we 
ook in Soest deze transitie aankunnen. Het levert immers veel op: een 
schone en veilige toekomst voor onszelf en onze (klein)kinderen, banen, 
innovaties en een duurzamere economie. We volgen in Soest de doelen 
uit het klimaatakkoord: CO2 neutraal in 2050, aardgasvrij in 2050 en een 
reductie van 49% CO2 in 2030. 

Besparen en verduurzamen
In Soest werken we er al hard aan om deze plannen uit te voeren. Stap 
één is besparen en verduurzamen. De gemeente heeft al een goed wer-
kend informatieloket hiervoor. D66 vindt dat dit meer budget moet krijgen 
om proactief huiseigenaren te informeren, ook over de financieringsmoge-
lijkheden. 
Voor de bestaande bouw beginnen we met isoleren. De schoonste ener-
gie is immers de energie die je niet gebruikt en het levert de portemonnee 
wat op. We promoten actief de mogelijkheden die er zijn voor isolatie, 
organiseren hernieuwde rondes voor collectieve inkoop, zodat mensen 
met korting isolatie kunnen kopen, en steunen acties als “Zet hem op 60!”, 
waarmee mensen direct kunnen besparen in huis. Ook ondersteunen we 
samenwerking op buurt- en straatniveau, zodat je kunt vergelijken wat je 
buren hebben gedaan en hoe dat bevalt. 
D66 vindt dat de gemeente een coördinerende rol op zich moet nemen 
om op straat- en wijkniveau verduurzamingsacties te initiëren: soortgelij-
ke huizen groepsgewijs aanpakken verlaagt de drempel om mee te doen, 
ontzorgt en bespaart kosten. Hiervoor zijn er al veel financiële instrumen-
ten in te zetten zoals energiespaarleningen, inkoopacties en subsidies. De 
gemeente faciliteert initiatieven als energiecoöperaties waarin bewoners 
gezamenlijk oplossingen zoals wijkbrede woningenverbetering of lokale 
warmteprojecten creëren. 

Duurzame keuzes 
voor morgen

...niets doen is geen 
optie

Haalbaar en betaalbaar voor 
iedereen

Belangrijk voor D66 is dat het een eer-
lijke en rechtvaardige energietransitie 
is, waarbij iedereen mee kan doen. 
Klimaatrechtvaardigheid, voor inwo-
ners en ondernemers, voor rijk en arm. 
Maatregelen voor verduurzaming en 
omschakeling moeten voor iedereen 
bereikbaar en betaalbaar zijn. Mee-
denken, meepraten en meeprofiteren 
staan daarbij voor D66 centraal, waar-
bij de stem van jongeren van groot 
belang is. Zij leven in de wereld die 
wij straks achterlaten. We vragen een 
burgerraad om mee te denken over 
keuzes in de klimaattransitie. 
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Via transitie naar innovatie
Wat D66 betreft is de grootschalige opwek via zon en wind op land een 
tijdelijke oplossing. We gaan ervan uit dat er op termijn ook lokaal in te 
zetten innovaties zijn die minder beslag leggen op de ruimte en het land-
schap. Zoals geothermie en aquathermie. We stimuleren energiecoöpe-
raties en burgerinitiatieven die hiermee aan de slag gaan. Maar wij willen 
ook gemeentelijke stimuleringsmaatregelen inzetten om dit grootschaliger 
op te kunnen pakken. 

Ook bedrijfsleven doet mee
Voor ondernemers is de energietransitie zowel een belasting als een 
uitdaging. Er moet verduurzaamd worden, dat kost tijd en geld. Maar het 
levert ook veel op. Er is een prima businessmodel te maken van het dak 
vol met zonnepanelen. De laatste jaren zijn er op de Soester bedrijven-
terreinen steeds meer ondernemers die dat doen, maar het kan beter 
en sneller. Daarom wil D66 bedrijven meer maatwerk bieden in advies, 
subsidies en maatregelen. Zodat het voor elk bedrijf aantrekkelijk wordt 
om verder te verduurzamen en zonnepanelen op dak te leggen. Nieuwe 
bedrijfspanden moeten standaard opgeleverd worden inclusief zon op 
dak. Zoveel als technisch mogelijk is. 

Energieopwekking op eigen grond
Wonen in een duurzaam dorp, verwarmen met schone energie en geen 
uitstoot van fossiele brandstoffen betekent ook dat we onze eigen ener-
gie willen opwekken. Te beginnen met zonnepanelen op dak: zowel 
bedrijven als particulieren zijn hier al hard mee bezig. Maar het kan snel-
ler: D66 wil dat zowel Rijk als Provincie meer doen om zonnepanelen op 
dak te stimuleren. Lokaal willen we de huidige stimuleringsmaatregelen 
uitbreiden en versterken. 
Maar alleen zonnepanelen op dak is niet genoeg. Cijfers wijzen uit dat we 
nog minstens 0,16 TWh extra moeten opwekken om ons doel van 2030 te 
halen. Daarvoor hebben we de komende 10 a 15 jaar alleen de beproefde 
middelen zon en wind tot onze beschikking. We willen daarbij het land-
schap en de ruimte niet onnodig belasten: zonnevelden en windmolens 
roepen veel weerstand op. Een lastige dilemma: Soest is een gemeente 
met een gevarieerd landschap en veel bebouwing. Waar bovendien de 
radar van Defensie en de diverse natuurgebieden de mogelijke locaties 
verder beperken. D66 wil windmolens en zonnevelden daar plaatsen 
waar ze goed landschappelijk inpasbaar zijn en waar de overlast voor 
omwonenden minimaal is. Daarnaast gaan we nog actiever op zoek naar 
plekken om zonnepanelen te plaatsen. Overkapte parkeerplaatsen bij-
voorbeeld. Of op het terrein van de voormalige vliegbasis. Hierover willen 
we met Utrechts Landschap in gesprek blijven. 

Aardgasvrije wijken, hoe dan?
Nederland gaat van het gas af. In 2050 zullen we onze huizen anders 
verwarmen dan nu. Een dergelijke overgang kost tijd. Die tijd willen we 
nemen, om te leren van ervaringen. Tegelijkertijd willen we niet stilstaan: 
als zich kansen voordoen in Soest om van het gas af te gaan, dan spelen 
we daar actief op in.
Nieuwbouwhuizen zijn wat ons betreft niet enkel energieneutraal, maar 
ook energiepositief, oftewel huizen die meer energie produceren dan ze 
verbruiken. Zo zetten we een stap verder in de verduurzaming van Soest. 
Wij willen dat inwoners tijdig worden betrokken bij de keuzes voor type 
bron voor de duurzame warmte. D66 vindt een actief proces waarin we 
samen aan de slag gaan cruciaal. 
Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor lokaal eigendom. Dat 

Participatie en lokaal 
eigenaarschap

D66 ziet de opwekking van onze eigen 
energie als een manier om Soest 
duurzaam te ontwikkelen. Daarbij zijn 
twee dingen voor ons van belang. 
Allereerst natuurlijk participatie: U 
denkt mee over inrichting van het 
landschap en doet mee om samen de 
klimaatdoelstellingen te halen. D66 
ziet het als haar democratische ver-
antwoordelijkheid om mensen écht 
bij deze energietransitie te betrekken. 
Daarnaast vinden we de mogelijkheid 
om financieel te kunnen participeren 
belangrijk. Als we in Soest de ‘lasten’ 
hebben van een zonneveld of wind-
molen in het landschap, dan willen we 
ook de lusten ervan. Zoals een lokaal 
eigenaarschap van minimaal 50%. Dat 
kan via een lokale energiecoöperatie 
maar ook via andere routes als aande-
len of obligaties voor individuele lokale 
investeerders. 

ENERGIETRANSITIE
onze concrete plannen

·   Focus op meer besparing 
en verduurzaming, energieop-
wekking versnellen: zon op dak 
is de norm;

·   Energietransitie voor 
iedereen betaalbaar, lokaal 
eigenaarschap voor energieop-
wekking;

·  Zonnevelden, windmolens 
en innovatieve technieken als 
geothermie en aquathermie 
inzetbaar.
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geeft meer regie op het gewenste rendement en creëert een gevoel van 
saamhorigheid: de warmte is van ons samen. We faciliteren en ondersteu-
nen concrete projecten, zoals het onderzoek naar aquathermie in Over-
hees en de Pilot voor geothermie en de Solar Runway. 

Schone mobiliteit
Voor D66 is het belangrijk dat we onze mobiliteit zo schoon mogelijk 
inrichten. Duurzame mobiliteit is beter voor het klimaat, voor de luchtkwa-
liteit – en daarmee voor de gezondheid – en geeft minder geluidsoverlast. 
Dat begint bij de wijze van vervoer. Ondanks dat corona ons heeft geleerd 
dat het niet altijd nodig is je te verplaatsen voor een vergadering, zul-
len we ook vaak van A naar B moeten. Daarom richten we ons in eerste 
instantie op het schone én veilige alternatief: de fiets. We willen het zo 
aantrekkelijk mogelijk maken om te fietsen in onze gemeente. We sluiten 
aan bij het snelfietsnetwerk naar Utrecht, maken fietspaden aantrekkelij-
ker en zorgen voor voldoende (veilige) parkeerplekken voor de fiets. 
Ook zetten we in op zoveel mogelijk elektrisch vervoer. Steeds meer men-
sen gaan elektrisch rijden. Dat gaan we mogelijk maken, bijvoorbeeld door 
voldoende laadpunten in de buurt. We zetten in op een laadplein met zon-
nepanelen bij grote parkeerplaatsen, zoals bij de grote parkeerplaats aan 
de Burgemeester Grothestraat of de parkeerplaats bij de Sportboulevard. 
Dat geeft meteen verkoeling in de zomer. We geven prioriteit aan een net-
werk van elektrische deelauto’s, bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Dalweg. 
Het eigen vervoer van de gemeente wordt eveneens zoveel mogelijk 
verduurzaamd. Denk aan het gehandicaptenvervoer, de bussen voor de 
groenvoorziening, maar ook aan het eigen wagenpark van de gemeente. 
Ook sluiten we aan bij de Lightrail die van de Uithof wordt doorgetrokken 
naar Amersfoort, met een halte in Soesterberg. Zodat zowel Soesterberg 
als het Science Park beter bereikbaar worden. D66 zet in op een betere 
OV-verbinding naar Amersfoort en een betere OV-verbinding vanuit het 
dorp Soest naar het Science Park. 

Een groene, duurzame 
toekomst
We willen dat alle keuzes van vandaag goed zijn voor morgen. Elke 
politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om 
woningbouw, mobiliteit of landbouw, moet worden getoetst aan de 
doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Daarom 
zetten we groene aanbestedingsprocedures in bij de gemeente. De 
gemeente zal voor al haar bestedingen nagaan wat de impact op het 
klimaat en milieu is en actie ondernemen om die impact te verlagen. De 
gemeentelijke organisaties zijn daarbij zelf het goede voorbeeld. Nieu-
we ontwikkelingen zoals biologisch- en natuurinclusief boeren, zoals 
het initiatief van de Hereboeren, moedigen we aan. Kringlooplandbouw 
wordt gestimuleerd, net als de verkoop van lokaal geproduceerde land-
bouwproducten.

Global goals: doelgericht duurzaam
In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling 
vastgesteld. Zoals: ‘Einde aan armoede’, ‘Toegang tot betaalbare en 
duurzame energie voor iedereen’ en ‘Inclusief en gelijkwaardig onder-
wijs voor iedereen’. Alle Global Goals hebben direct of indirect verband 
met het dagelijkse werk van lokale en regionale overheden. D66 wil deze 

Gelijk speelveld
In wijken die nog niet aan de beurt zijn, 
zetten we in op goede voorlichting over 
de mogelijkheden om nu al van het gas 
te gaan of het gasverbruik te vermin-
deren, zoals hybride warmtepompen 
en elektrisch koken. We streven naar 
een gelijk speelveld tussen de wijken 
die op collectieve warmte overstappen 
en de wijken waar woningen overstap-
pen op een individueel systeem. We 
willen voorkomen dat mensen met hui-
zen die moeilijk van het aardgas af te 
halen zijn, significant meer geld kwijt 
zijn dan mensen met makkelijke hui-
zen, zodat de kosten voor van het gas
af gaan niet afhankelijk zijn van het 
huis of de wijk waarin je woont.  

GlobalGoals integreren 
in de bedrijfsvoering 
en het beslissingstraject 
van de gemeente
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GlobalGoals integreren in de bedrijfsvoering en het beslissingstraject van 
de gemeente. De 17 doelen als richtlijn voor een doelgericht duurzaam 
beleid. 

Circulair en afvalvrij: afvalscheiden loont
We willen naar een afvalvrije samenleving in 2050 en economisch volledig 
circulair zijn in Soest. Omgekeerd inzamelen is daarvoor een eerste stap: 
we scheiden al veel van ons afval in plastic (PMD), papier, GFT. Wat over-
blijft is restafval. Als we ons afval goed scheiden levert dat meer grond-
stoffen op (nieuw plastic, compost, nieuw papier). Goede voorlichting en 
stimulering van afvalscheiding is daarbij essentieel, daar blijven we op 
inzetten. Een volgende belangrijke stap is een vorm van gedifferentieerde 
tarieven (DIFTAR). Inwoners hebben dan met hun afvalscheidingsgedrag 
direct invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De groene keuze 
gaat dan lonen: minder restafval betekent een lagere afvalstoffenheffing. 
Het scheiden van afval wordt zo nog aantrekkelijker. Hergebruik, reparatie 
en recyclen zijn andere ondersteunende oplossingen op weg naar minder 
afval. 

Klimaatklaar: Soest is voorbereid
Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd. We zien 
steeds vaker wateroverlast door extreme regenval en droogte maakt de 
landbouw en natuur steeds kwetsbaarder. Om ook Soest klimaatklaar 
te maken moeten we aan de slag. Door bij nieuwbouw de wijk klimaat-
robuust in te richten. Door goed naar het grondwaterpeil te kijken en 
waterbuffers aan te leggen om het water bij (extreme) regenval beter vast 
kunnen houden. Zoals wadi’s aanleggen in nieuwe en bestaande wijken. 
Maar ook door de ‘natte’ gebieden als de Wieksloot hiervoor in te richten. 
We willen de huidige afkoppelsubsidie, waarbij regenwater in de tuin 
opgevangen wordt in plaats van het riool een extra stimulans geven. 
Net als de subsidie op een groen dak en bedrijven een extra aansporing 
geven hun dak te vergroenen daar waar zonnepanelen niet mogelijk zijn. 
We zetten in op maatwerk in ondersteuning en subsidies als het gaat om 
de klimaatadaptatie voor bedrijventerreinen. Ook hier is er met vergroe-
ning en aanleg van waterbuffers nog veel te bereiken.
Verder zetten we in op het hergebruik van afvalwater. Nieuwe groenvoor-
zieningen wordt zoveel mogelijk droogtebestendig en klimaatproof aan-
gelegd.

DUURZAAM
onze concrete plannen

·  Naar een beheersbare afval-
stoffenheffing: afvalscheiden 
loont;

·  Operatie Steenbreek: 
we gaan vergroenen, niet 
verstenen;

·  Stimuleren en faciliteren van 
groene daken, afkoppelen van 
riool en vergroenen.

Vergroenen, niet verstenen

D66 pleit  voor een gerichte voor-
lichtingscampagne over de gevolgen 
van verstening van onze woonwijken. 
Huiseigenaren stimuleren om hun 
tuinen te vergroenen in plaats van 
te verstenen. In een versteende tuin 
is de temperatuur beduidend hoger 
dan in een groene. Bovendien kan het 
water bij heftige regen niet de bodem 
in en verdwijnt het in het riool. D66 
is groot voorstander van het Right to 
Challenge om verstening van wijken 
tegen te gaan. Kan een buurt/straat/
inwoner het gemeentelijk groen beter 
en duurzamer onderhouden? Dan krijgt 
de groep de kans en faciliteiten dat te 
doen. Door bijvoorbeeld vergroening 
van parkeerplaatsen en straten naar 
moestuintjes, speelveldjes of pluktui-
nen. We sluiten daarbij aan bij Operatie 
Steenbreek. 
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Ons motto is ‘laat iedereen vrij; maar niemand vallen’. Daarom zit het 
naar elkaar omkijken en helpen in ons DNA. Dus: glijke kansen en het 
voorkomen van polarisatie binnen onze gemeenschap. De gemeente 
heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid. Gelukkig heeft de zorg 
voor de inwoners inmiddels een vaste plaats bij de gemeente gevon-
den. Dat is mooi: de gemeente is in staat deze zorg op maat te snijden 
voor de Soester gemeenschap, zodat Soest niet mee hoeft in een 
nationale grijze eenheidsworst. Voor D66 betekent op maat snijden dat 
we de nadruk leggen op het bieden van gelijke kansen: de ondersteu-
ning wordt geboden met het doel de Soester inwoner mee te laten doen 
in het maatschappelijk verkeer. Geen betutteling, maar ondersteuning 
waar nodig en gevraagd.

Ondersteuning is maatwerk
Deze ondersteuning geldt op fysiek vlak, maar ook in inkomensonder-
steuning. Daar waar beperkingen de kansen op werk minder maken, moet 
de gemeente klaar staan. Streng aan de poort (zelf werken blijft toch de 
norm), maar royaal in de ondersteuning (als werk geen optie is staat de 
gemeente ruimhartig klaar).
Wat D66 betreft heeft de overheid een speciale, verzwaarde verantwoor-
delijkheid waar het kinderen betreft: kinderarmoede is onaanvaardbaar en 
de gemeente moet zich maximaal inspannen om kinderen niet de dupe te 
laten worden van hun omstandigheid. Stichting Leergeld ondersteunen we 
van harte in hun doelstelling.

Vrijwilligers: de basis van de samenleving 
Vrijwilligerswerk is een onmisbare schakel voor de kwaliteit van leef-
baarheid, zorg en welzijn in onze gemeente. Zonder de inzet van deze 
betrokken inwoners zouden veel onderdelen van ons (sociale)systeem niet 
meer functioneren.  De gemeente speelt een belangrijke rol bij het facili-
teren en stimuleren van het netwerk van vrijwilligerswerk in Soest. D66 is 
groot voorstander voor het versterken van de infrastructuur voor vrijwilli-
gerswerk. Wij willen ruimte en faciliteiten bieden om de waarde die onze 
vrijwilligers leveren blijvend te versterken. Dat is nodig omdat corona ook 
in onze gemeenschap een zware wissel heeft getrokken op de mate waar-
op ondersteuning geleverd kon worden, terwijl de behoefte juist groter is 
geworden. Stichting Balans is hierbij een belangrijke partner.

Jongeren in beeld
D66 staat ervoor dat de voorzieningen zoals opvang, onderwijs, sport 
en cultuur voor alle kinderen en jongeren bereikbaar zijn. We stimuleren 
een pro-actief sportbeleid. Waarbij iedereen toegang heeft tot de sport 
voor zijn of haar keuze, eventueel met ondersteuning van het jeugdfonds 
sport en cultuur. Jongeren tot 18 jaar worden actief geïnformeerd over 
deze mogelijkheid.  Programma’s als ‘Kies je Sport’ en  ‘Kies je Kunst’ zijn 
belangrijk om kinderen kennis te laten maken met sport en cultuur. Maar 
het is ook belangrijk dat er faciliteiten geboden worden waar jongeren 
elkaar veilig kunnen ontmoeten, zichzelf kunnen ontwikkelen en experi-

Zorgen voor elkaar

Jongerenmanifest

D66 pleit voor een jongerenmanifest. 
Een ambitieplan waarbij de challenges 
van de jongeren in Soest in kaart wor-
den gebracht en concrete actiepunten 
gemaakt en gerealiseerd worden. 

...ondersteuning wordt 
geboden met het doel 
de Soester inwoner 
mee te laten doen in 
het maatschappelijk 
verkeer
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menteren. Voor de ontwikkeling van kinderen met allerlei achtergronden 
is het goed en belangrijk dat er gesport wordt in clubverband. Zo ontmoet 
je kinderen buiten je eigen wijk en leer je Soest ook beter kennen. Prak-
tische problemen, zoals halen en brengen naar de club, kunnen opgelost 
worden door inzet van vrijwilligers en het betrekken van de ouders.

Samen sporten
Soest biedt best veel mogelijkheden op gebied van sport, kunst en 
cultuur en verenigingen met verschillende interessegebieden. Voor ieder 
wat wils. Dat is goed want een leven lang ontwikkelen en ontdekken is 
een motto dat D66 graag onderschrijft. Toch denken wij dat er nog meer 
resultaat te behalen valt met de beschikbare voorzieningen. Zo zou 
slimmer samenwerken en afstemming tussen sportclubs en BSO’s de 
agenda’s van kinderen minder gestrest maken. Zeker voor onze jongste 
jeugd is het belangrijk gestimuleerd en gefaciliteerd te worden om op 
ontdekkingsreis te gaan langs sport en cultuur. We stimuleren scholen 
actief samen te werken met sportclubs om mensen, accommodatie en 
kosten te delen en zo kinderen op jonge leeftijd breed kennis laten maken 
met verschillende sporten. D66 wil de jeugd betrekken bij deze plannen 
en ideeën om uiteindelijk ook die jeugd verantwoordelijkheid te geven bij 
het uitvoeren. Hoe mooi is het wanneer leerlingen elkaar proeftrainingen 
kunnen geven?

Investeren in goed onderwijs
Goed onderwijs is voor D66 de beste manier voor alle kinderen om zich 
goed te kunnen ontplooien, ongeacht afkomst en sociale omgeving. De 
school speelt daarbij een centrale rol. Vanaf de basisschool willen wij 
dat kinderen dezelfde kansen geboden krijgen met een objectief school-
advies voor een goede start in de maatschappij. D66 is voor een goede 
spreiding van scholen over de wijken binnen onze gemeente.
Als we kinderen gelijke kansen willen geven, moeten we leerlingen met 
een taalachterstand al vroeg helpen. Zodat leerlingen zo gelijkwaardig 
mogelijk aan school kunnen gaan beginnen. Daarom vindt D66 de vroeg- 
en voorschoolse educatie belangrijk en willen we hierin blijven investeren. 
Zodat in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs en de kinderopvang 
blijvend taalondersteuning onderdeel van het programma is. Peuters in de 
kinderopvang verbeteren spelenderwijs hun taal en leren met elkaar om 
te gaan. Daarbij geeft kinderopvang ouders de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het maatschappelijk leven en te kunnen blijven werken.

Groenblauwe schoolpleinen
D66 stelt voor om scholen te stimuleren en ondersteunen hun schoolplein 
naar groenblauw te transformeren. Groenblauwe schoolpleinen omvat-
ten meer natuur dan traditionele schoolpleinen. Groen staat voor gras, 
planten en bloemen. Blauw staat voor het toevoegen van waterelementen 
(alleen als dit veilig kan). Leerlingen leren spelenderwijs om te gaan met 
de natuur en docenten kunnen dit gebruiken in de lessen. Bovendien: 
elke tegel die wordt vervangen door groen is een bijdrage aan de klimaat-
adaptatie.

Senior in Soest
“De oudere” bestaat niet. Er is een grote diversiteit aan senioren in Soest. 
D66 vindt dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig mogen blijven wonen. 
We vinden het dan ook  belangrijk dat bij bouwprojecten rekening gehou-
den wordt met aantrekkelijke woningen voor deze senioren. 
In Soest zijn er veel maatschappelijke organisaties die veel goed werk 

Wijkfunctie van scholen

De school en daarmee het school-
gebouw is het middelpunt van een 
netwerk in de wijk. Hiermee kan de 
verbinding in de wijk versterkt worden. 
Het is een centraal punt waar ouders 
elkaar ontmoeten, waar de bewoners 
gezamenlijk trots op kunnen zijn. Door 
samen te werken met de gemeente 
kunnen de speelplaatsen gebruikt 
worden door de buurt. De gebouwen 
zouden meer in de avond gebruikt 
moeten kunnen worden voor vereni-
gingen, door de cultuur en voor andere 
ontmoetingsplekken. 

Als we kinderen gelijke 
kansen willen geven, 
moeten we leerlingen 
met een taalachter-
stand al vroeg helpen
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verrichten. Zoals Stichting Balans en SWOS. Soest doet het goed! De 
bekendheid van deze organisaties kan beter. D66 wil deze organisaties 
meer onder de aandacht van de inwoners van Soest en Soesterberg bren-
gen.
De openbare ruimte is niet alleen voor jongeren, maar moet ook zo inge-
richt worden dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sporten en 
bewegen. Bij de ontwikkeling van openbare ruimtes geven we aandacht 
aan plekken waar ook senioren elkaar kunnen ontmoeten. Denk daarbij 
aan jeu de boules-banen, schaakbordzitjes en comfortabele bankjes in 
parken en wandelgebieden. Servicepunten zoals glasbakken moeten met 
een rollator of rolstoel bereikbaar blijven. D66 wil samen op zoek gaan 
naar obstakels om vervolgens ook samen oplossingen bedenken. 

Integreren en meedoen
D66 is niet een partij die wegkijkt bij crisis of gevaarlijke situatie waar ook 
op de wereld. Het opvangen en begeleiden van vluchtelingen (statushou-
ders) hoort daar ook bij. Inburgeren is geen eenvoudig proces, het gaat 
niet vanzelf. Niet alleen de taal is een barrière, ook de cultuur. Een status-
houder moet in staat gesteld worden om te integreren. Dat is niet alleen 
door de taal te leren, maar ook samen elkaars cultuur te begrijpen. De 
wachttijd tot een voorlopige of definitieve verblijfsvergunning moeten we 
goed benutten. Stichting Balans is daarbij in Soest een belangrijke part-
ner. D66 stimuleert het leren van de taal via het Taalhuis, het samen koken 
en eten via de het ‘Samen Eten Project’.
De Stichting Vluchtelingenwerk Nederland afdeling Soest is de grootste 
belangenbehartiger van vluchtelingen en statushouders in Soest. Soest 
heeft de opdracht van de IND om per jaar 24 woningen beschikbaar te 
stellen voor statushouders. D66 pleit ervoor om deze woningen zoveel 
mogelijk verspreid door Soest en Soesterberg te realiseren.

Wijkgericht werken
Iedere wijk heeft haar eigen karakter en aandachtspunten. D66 is voor-
stander voor het op kleine schaal experimenteren met initiatieven in de 
wijk. Hiermee kunnen we ontdekken of we antwoorden kunnen formule-
ren op wijkspecifieke vraagstukken. Wij zien een belangrijke taak van het 
bestuurlijke en politieke vertegenwoordiging van onze gemeente om beter 
naar de wijken te luisteren. Zo kunnen we beter inspelen op de vraagstuk-
ken die spelen. 

De succesvolle wijkgerichte aanpak van Smitsveen willen we uitbreiden. 
De kennis en ervaring die hierbij is opgedaan kan ook ingezet worden in 
andere wijken. Zoals preventie van (jeugd)criminalitie, inzet van buurtva-
ders en inrichting openbare ruimte. Concreet zien we een mooie kans om 
bij de plannen voor de herinrichting van Overhees deze wijk als Pilotwijk 
op te zetten. Een ander voorbeeld is om op gemeentelijk niveau een bur-
gerplatform op te richten om wijkgerelateerde vraagstukken en ontwikke-
lingen bespreekbaar te maken.

Eén aanspreekpunt voor 
chronisch ziek of mantel-
zorg

Het is een zware taak om naast je 
werk en je gezin je taak als mantelzor-
ger te moeten dragen. D66 wil dat -als 
de financiële ruimte het toelaat- de 
mantelzorger of de inwoner met een 
ondersteuningsvraag zoveel mogelijk 
ontlast wordt door een tegemoet-
koming in huishoudelijke hulp en/
of mantelzorgondersteuning aan te 
bieden. Als er hulp nodig is moet de 
gemeente zoveel mogelijk onder-
steuning bieden. Om bijvoorbeeld alle 
‘loketten’ waar je als inwoner met een 
zorgvraag of mantelzorger mee te 
maken krijgt in kaart te brengen. We 
streven naar één aanspreekpunt waar 
inwoners die hulp of informatie nodig 
hebben terecht kunnen.

ZORGEN VOOR ELKAAR
onze concrete plannen

· Vrijwilligers zijn de kurk 
waar de samenleving op drijft; 
faciliteer en beloon ze;

· Integreren gaat niet altijd 
vanzelf: we zijn voorstander 
van een proactief gemeentebe-
leid hierin;

· Een wijkgerichte aanpak 
naar voorbeeld van Smitsveen 
als oplossing voor Overhees en 
Klaarwater. 



D66 Soest-Soesterberg - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

soest-soesterberg

verkiezingsprogramma 2022-26 20

D66 vindt het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Soest zich 
betrokken en gehoord voelen. En mee kunnen praten en denken over 
het Soest van de toekomst. Onze lokale politiek moet uitnodigen om 
mee te te doen. Het is daarom belangrijk dat besluitvorming trans-
parant en helder is. Digitale bereikbaarheid, privacy en uitstekende 
dienstverlening van de gemeente is een prioriteit.
Betrokkenheid bij de gemeentepolitiek vraagt betrokkenheid van 
alle inwoners van de gemeente Soest. Ook groepen die niet altijd als 
eerste vooraan staan moeten gehoord worden. Een levendige demo-
cratie geeft ruimte aan verschillende meningen. Ook wanneer dit het 
besluitvormingsproces bemoeilijkt of vertraagt. Wij geloven dat meer 
betrokkenheid zorgt voor meer draagvlak en samenhang binnen de 
gemeentegrenzen.

Actief betrokken inwoners
Vaak zijn inwoners zelf, veel beter en effectiever in het bereiken van de 
maatschappelijke doelen die wij ons stellen. Denk daarbij aan initiatieven 
voor ondersteuning van inwoners, of initiatieven die de coherentie in een 
buurt vergroten. Inwoners, verenigingen en stichtingen kunnen daarom 
bij de gemeente een subsidie aanvragen om die maatschappelijke doelen 
te helpen bereiken. D66 is ervan overtuigd dat op deze wijze uitgegeven 
euro de meest effectieve euro is. 
Participatietrajecten zoals het ‘right to bid’ en ‘right to challenge’, waarbij 
bewoners taken van de gemeente kunnen overnemen als zij denken dat 
het anders, beter, of goedkoper kan, juichen wij toe. Hierbij is het belang-
rijk dat de deelnemers weten waar ze aan toe zijn. Communicatie vanuit 
de gemeente moet helder zijn en gewekte verwachtingen moeten worden 
waargemaakt. 
Een referendum geeft inwoners een stem over belangrijke lokale beslis-
singen. Daarom wil D66 de mogelijkheid houden om referenda te organi-
seren, en de uitkomst hiervan als bindend te verklaren. Bij referenda zijn 
wij voorstander van stemmen vanaf 16 jaar. 
Communicatie met inwoners, maar ook de voorstellen van besluiten en 
bindende regels, worden in begrijpelijke taal geformuleerd. Om dit te 
borgen neemt de gemeente actief deel aan het Netwerk Begrijpelijke 
Overheid van de Taalunie.

Transparant bestuur, een 
vrije samenleving

De stem van de toekomst

Alle jongeren, ongeacht hun politieke 
voorkeur, moeten kunnen meepraten 
over hun Soest van de toekomst. Zij 
zijn immers de generatie voor wie de 
beslissingen van nu de meeste impact 
hebben. D66 pleit er daarom voor om 
actief jongeren van Soest te enthou-
siasmeren om bij te dragen aan de 
politieke besluitvorming. Bijvoorbeeld 
door actief jongeren en scholen uit 
te nodigen voor raadsvergaderingen 
of Avond Samenleving. Maar ook het 
initiatief tot het instellen van een Jon-
gerenraad zal D66 van harte onder-
steunen. Bij raadsvoorstellen pleit D66 
voor een generatietoets die onder-
zoekt welke impact het besluit voor de 
volgende generatie heeft.
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Burgerbegroting
Een andere manier om burgers meer bij de gemeentebegroting en dus de 
lokale politiek te betrekken is het invoeren van een burgerbegroting. Een 
burgerbegroting is een vrij besteedbaar bedrag op de begroting die niet 
door de gemeenteraad maar door inwoners wordt ingevuld. Hierdoor krij-
gen inwoners meer regie over de keuzes voor onze gemeente, en ontstaat 
er ruimte voor unieke initiatieven.

Inzichtelijke en begrijpelijke begroting
D66 gaat behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeen-
te. Inwoners mogen verwachten dat dat geld efficiënt en doelmatig 
besteed wordt. Een niet-sluitende begroting schuift financiële problemen 
van nu door naar toekomstige generaties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
investeringen in duurzaamheid: we moeten de trend van de opwarming 
van de aarde nu keren! D66 is daarom van mening dat een begroting slui-
tend en deugdzaam moet zijn en gaat investeringen die nú nodig zijn niet 
uit de weg, zelfs niet als dat een verhoging van lokale lasten tot gevolg 
heeft. 
D66 is van mening dat de begroting altijd inzichtelijk moet zijn. Burgers 
moeten de begroting zonder veel problemen  kunnen lezen. De begroting 
moet qua inrichting zo eenvoudig zijn dat bepaalde technieken of apps 
niet alleen de begroting tonen maar ook op deelgebieden meer details zijn 
in te zien. Zo kunnen inwoners eenvoudig kennisnemen wat er gedaan is 
met de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting en andere heffin-
gen.

BESTUUR
onze concrete plannen

· Actief betrokken inwoners 
zijn belangrijk voor een leven-
dige democratie; jongeren 
spelen daarbij een belangrijke 
rol als de stem van de 
toekomst;

·  De gemeentelijke begroting 
moet inzichtelijker. Een bur-
gerbegroting geeft regie aan 
keuzes;

·  Noodzakelijke investerin-
gen gaan voor een sluitende 
begroting.

Een levendige demo-
cratie geeft ruimte 
aan verschillende 
meningen
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Dit verkiezingsprogramma is tot stand 
gekomen met de enthousiaste bijdra-
gen van veel van onze leden. Dankje-
wel Lenneke, Dennis, Rolf-Jan, Willem, 
Edwin, Bert, Jelle, Angela, Björn, Alien-
ke, Nienke, Joost, Stephan, Peter, Edith, 
Bert, Willem, Gerdi en Astrid.

Lid worden? Graag! Ga naar 
www.d66.nl en meld je nu aan.

Meer weten over ons programma?
Lijsttrekker Tineke Flinterman 
06 54986539, tinekeflinterman@live.nl
Campagnemanager Dennis ter 
Beek-Suijkerbuijk, 06 31919556, 
terbeekdennis@gmail.com 
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Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen

Onze missie
D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke 
vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, 
waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen 
leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij 
voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Vrijheid in verbondenheid
Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid’. Volgens ons is 
ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun 
vrijheid vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen.

Mensen zijn pas echt vrij als iedereen dat is
Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze zichzelf kunnen ontwik-
kelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. 
Als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen, 
als het een keer tegen zit. Als de democratie zo werkt, dat iedereen kan 
meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van waarde is voor 
generaties na ons.

Richtingwijzers sociaal-liberalisme
Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor 
gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een 
rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer democratie. Voor interna-
tionale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die 
volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.
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