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Leef Duurzaam Samen!
Als inwoners zelf niet kunnen regelen wat belangrijk is om duurzaam, menswaardig en gelijkwaardig samen te kunnen leven,
dan is het gemeentebestuur aan zet. Dan regelen we het in Steenwijkerland samen.
Want je hoort erbij en je doet ertoe in Steenwijkerland. Daar zet D66 op in.
Inwoners, ondernemers, maar ook mensen en ondernemers van buiten moeten weten waar ze aan toe zijn in
Steenwijkerland. D66 staat voor duidelijkheid.
Of je geld hebt of niet, of je invloed hebt of niet, of je jong bent of oud, we vertegenwoordigen jullie allemaal. Zo eerlijk
mogelijk. Iedereen doet ertoe en doet mee. We zetten niet in op groei als doel, wel op voldoende inkomen en welzijn voor
iedereen.
Steenwijkerland is een plattelandsgemeente waar het goed wonen is en waar we volop kunnen genieten van de natuur. Een
gemeente die veel toeristen en recreanten trekt. Prachtige en historische kernen markeren ons gebied. Een gemeente die
authentiek en vrijelijk is ontstaan. D66 wil die vrije gebiedsontwikkeling graag voortzetten. Uiteraard binnen de kaders van
een goede belangenafweging.
D66 bestond de afgelopen collegeperiode uit een hecht en betrouwbaar team met een raadslid, twee burgerraadsleden en
een aantal fractieondersteuners. Samen heeft de D66-fractie zich onophoudelijk ingezet voor een duidelijk, open en
rechtvaardig bestuur van een inspirerend, leefbaar en duurzaam Steenwijkerland. Die koers willen we graag doorzetten.
We houden vast aan onze standpunten. Geen gedraai, geen willekeur, maar gewoon eerlijke, open en standvastige politiek.
Omdat inwoners en ondernemers dat verwachten.
De speerpunten van D66 voor de komende vier jaar zijn;
•
meer aandacht voor de jeugd, zij zijn de toekomst;
•
het aanpakken van niet toereikende en geldverslindende jeugdzorg;
•
ouderen mogen niet langs de zijlijn komen staan;
•
het aanpakken van het woningtekort;
•
het bieden van een extra woonrecht aan eigenaren van woonpercelen in het buitengebied;
•
mogelijkheden voor ontwikkeling in de kernen;
•
het aanpakken van de slechte uitstraling Steenwijkerdiep;
•
geen willekeur op ruimtelijke ordening;
•
het verbeteren van infrastructuur en verbindingen;
•
het zelf kunnen beschikken over de opbrengsten van (véél meer) duurzame bronnen;
•
het maken van een transparante belangenafweging bij het gebruik van grond (agrarisch, wonen, ondernemen, natuur,
toerisme, duurzaamheid, maatschappelijk);
•
het faciliteren en stimuleren van nieuwe kleine ondernemerschapsvormen;
•
het verlagen van drempels voor sport, onderwijs, cultuur en kunst;
•
de inwoners zelf mede verantwoordelijk maken voor leefbaarheid en samenhang;
•
het vormen van een gemeentelijke organisatie met durf en toewijding en lokaal verankerd;
•
uitvoering geven aan een open gemeentebestuur
Dit zijn serieuze uitdagingen. We pakken ze graag met groot
enthousiasme op en met uw inbreng maken we Steenwijkerland nog
leefbaarder, nog duurzamer en nog aantrekkelijker
Stem daarom D66!
Emmy Elgersma, lijsttrekker D66-Steenwijkerland
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Besluiten via een open dialoog
Bij een open dialoog staat de uitkomst niet op voorhand vast. Samen benoem je de problemen en zoek je naar oplossingen.
Door naar elkaar te luisteren, kom je tot betere besluiten. D66 vindt dat de huidige “Politieke Markt” op de schop moet. In
plaats van lange monologen wil D66 dialoog tussen politiek, inwoners en belangengroepen voeren. Het college bereidt dit
voor met keuzevoorstellen, waarbij alle belanghebbenden duidelijk in beeld worden gebracht. Dat leidt tot transparante
besluiten waarbij de burger zich gehoord voelt.
Nieuw beleid berust op heldere keuzes
Nieuw beleid komt via logische stappen tot stand. Het proces begint met een startnotitie waarin beschreven is waar een
besluit over genomen moet worden, de te nemen stappen worden helder benoemd en er wordt aangegeven met welke
belangen rekening moet worden gehouden. Het college geeft duidelijk aan binnen welke kaders keuzes aan de raad
worden voorgelegd.
D66 wil bij nieuw beleid dat belanghebbenden vooraf hun punten kunnen inbrengen. Pas als iedereen gehoord is, stelt het
college het raadsvoorstel op waarover de gemeenteraad besluit.
Beleid is richtinggevend maar maatwerk moet mogelijk zijn zolang als dat niet strijdig is met de richting. Bij afwijking van beleid
geeft het college een heldere onderbouwing met een zuivere belangenafweging. Als er te vaak afgeweken wordt, moet het
beleid worden herzien. Het gemeentebestuur staat altijd open voor een dialoog over de gevolgen van beleid. Openheid houdt
voor D66 in dat na besluitvorming het stemgedrag van de raadsleden op de website zichtbaar wordt gemaakt.
Beleid dat zorgvuldig en democratisch tot stand is gekomen, wordt door het college gevolgd en verdedigd.
Ambtenaren in contact met de gemeenschap
D66 vindt betrokkenheid van ambtenaren met de gemeenschap van groot belang. Bij voorkeur wonen de
gemeenteambtenaren in de gemeente zelf. Op die manier maken ambtenaren deel uit van de gemeente waardoor ze zich
meer betrokken voelen bij deze gemeente.
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Begroting is leidend
Het gemeentebestuur volgt bij uitgaven hetgeen daarover in de begroting is vastgelegd en is voorzichtig met tussentijdse
uitgaven. Het gemeentebestuur moet het nut en noodzaak van tussentijdse uitgaven (dus boven de begroting) goed
onderbouwen.
Ambtenaren doen het zelf
D66 wil de kosten van externe rapporten en externe adviesbureaus verminderen. Daar waar mogelijk worden rapporten door
eigen ambtenaren geschreven. Slechts op gebieden waar eigen ambtenaren onvoldoende kennis hebben worden externe
adviseurs ingezet. D66 vindt dat inzet van externe adviseurs dient te geschieden op basis van voordoen – meedoen – zelf
doen. Op die wijze wordt de deskundigheid van onze ambtenaren versterkt.
Sparen voor grote uitgaven
De gemeente reserveert geld voor grote projecten. Bij ieder investeringsvoorstel wordt aangegeven wat het rendement is in
terugverdientijd of in maatschappelijk rendement. Indien gereserveerd geld na de afgesproken periode niet is gebruikt, vloeit
het terug naar de algemene reserve zodat het een andere bestemming kan krijgen.
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Aantrekkelijke gemeente voor vernieuwende en duurzame ondernemers
Ondernemers met nieuwe duurzame ideeën worden enthousiast gemaakt
om zich hier te vestigen. Ze worden actief wegwijs gemaakt (door sterke en
stevige netwerkverbanden) waardoor ze snel een bijdrage kunnen leveren
aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Steenwijkerland heeft
een goed ondernemersklimaat met ruimte voor kennisbroedplaatsen,
oefenwerkplaatsen en testlocaties voor ondernemingen in de scheepsbouw,
kunststofindustrie maar ook voor maakbedrijven van agrarische machines.
D66 wil dat de gemeente mogelijkheden biedt voor innovatieve oplossingen.
Ook vindt D66 het belangrijk dat ondernemers zich inzetten voor een brede
en inclusieve arbeidsparticipatie.
Ruim baan voor kruisbestuiving
Ondernemers worden door de gemeente zoveel mogelijk geholpen om zich te ontwikkelen, te verduurzamen en
te vernieuwen zodat ze de lokale, de regionale en zelfs de internationale markt kunnen (blijven) bedienen. De gemeente helpt
bedrijven om elkaar te ontmoeten om tot kruisbestuiving te komen waardoor bedrijven elkaar kunnen ondersteunen en
versterken. De gemeente zet in op sterke ketenpartners die samen kansen pakken.
Een leven lang leren
De Human Capital Agenda is het programma van de provincie Overijssel
waarbij wordt geïnvesteerd in mensen. Werknemers in sectoren waar
banen verdwijnen worden omgeschoold zodat zij aan het werk kunnen in
een sector waar banen ontstaan. Dit doet de provincie in samenwerking
met onderwijsinstellingen, ondernemers en arbeidsregio’s.
D66 ondersteunt dit en de inzet van het gemeentebestuur is actief gericht
op het tegengaan en oplossen van werkloosheid die ontstaat omdat de
maatschappij vraagt om andere beroepen. De gemeente faciliteert
omscholing door ervoor te zorgen dat de meeste vormen van onderwijs
digitaal aangeboden worden. Leren is de basis van vernieuwen. Daarom
gaat de aandacht van D66 uit naar blijven leren voor alle leeftijden.
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Het welzijn van inwoners is van groot belang
Sport, onderwijs, cultuur en kunst zijn belangrijk voor het welzijn in de samenleving en zorgt er voor dat inwoners vitaal,
gezond en met elkaar in verbinding blijven. Sport, cultuur en kunst zorgen voor energieopbouw, ontspanning en plezier. In
verbinding met elkaar blijven gebeurd ook steeds vaker digitaal en de ontwikkelingen op dat gebied gaan snel. Onderwijs
kan inwoners die dat nodig hebben helpen digitaal vaardiger te worden.
Verleiden en uitdagen door aan te sluiten bij de leefwereld
Verenigingen/organisaties die zich met sport, onderwijs, cultuur en kunst bezig houden, zoeken kinderen, jongeren en
ouderen in de gemeente actief op en verleiden hen om mee te doen aan activiteiten. Door deze actieve en integrale
benadering zoeken verenigingen aansluiting bij de leefwereld van inwoners en worden de inwoners uitgedaagd om nieuwe
activiteiten te ontplooien. Deze actieve en integrale benadering is voor D66 een voorwaarde voor subsidieverlening aan de
betreffende verenigingen/organisaties. Zo komt het geld daar terecht waar de meeste behoefte is.
De uitvoering van het Integraal Huisvestings Plan voor onderwijsinstellingen in de gemeente Steenwijkerland (IHP) wordt
versneld door scholen sneller samen te voegen in één gebouw.
Iedereen een basisuitrusting
Nederland is een van de rijkste landen van de wereld zo wordt gezegd. Maar dat betekent niet dat er geen armoede is in
Nederland. D66 Steenwijkerland wil in de komende raadsperiode actief aandacht voor de armoede in onze gemeente en wil
dat de gemeente D66 maatregelen neemt voor de bestrijding van de armoede. Zo mag armoede geen reden zijn om niet
deel te kunnen aan sport, onderwijs, kunst en cultuur.
Om de drempel tot sport, onderwijs, kunst en cultuur zo laag mogelijk te maken, wil D66 een KopPas invoeren. Deze KopPas
wordt gratis beschikbaar gesteld aan inwoners(groepen) die extra uitgedaagd moeten worden om deel te nemen. Met die
pas zijn lidmaatschappen en toegangskaarten goedkoper en zullen meer inwoners kunnen deelnemen aan sport, onderwijs,
kunst en cultuur.
Zo zorgt de gemeente ervoor dat alle inwoners over een basisuitrusting kunnen beschikken om deel te nemen aan de
samenleving. Tot die basisuitrusting behoort bijvoorbeeld een fiets, een computer, sportspullen, muziekinstrumenten,
tekenspullen, zwemlessen, etc. voor elk kind die het nodig heeft.
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Deskundige hulpverlener is spin in het web voor een integrale aanpak
De gemeente levert zelf geen hulp, zorg of sociale contacten. De gemeente heeft wel tot taak om partijen te selecteren die
(goede) zorg en hulp kunnen bieden. De gemeente zorgt voor deskundige hulpverleners op schakelposities. Deze
hulpverleners kunnen eenvoudige en complexe situaties onderscheiden en hebben goed inzicht in de zorgbehoefte van de
inwoners en hun (leef-) omgeving. Zij weten welke zorg passend is voor de inwoner en brengen zorg en behoefte bij elkaar.
Zij kunnen mee bewerkstelligen dat indien nodig, zwaardere zorg geboden wordt.
Voorbeelden van deze hulpverleners op schakelposities zijn de Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH-er), de
wijkverpleegkundige en de sociale werker. De gemeente zorgt ervoor dat deze hulpverleners eenvoudig te vinden en te
bereiken zijn. Via deze hulpverleners heeft iedereen die dat nodig heeft toegang tot een netwerk van deskundigen.
Een bezoek aan de inwoner/aan het gezin is het begin van alle hulp
D66 wil dat de aanpak van de hulpverlening altijd gericht is op het hele gezin, de omgeving en het (sociale) netwerk van de
inwoner die zorg nodig heeft. Daarom begint de hulp altijd met een bezoek van de deskundige hulpverlener aan de
inwoner. Zo kan de hulp worden afgestemd op de inwoner en zijn (leef-)omgeving. Dit geldt voor de jeugdzorg,
ouderenzorg, voor alle zorg.
Centrale ontmoetingspunten
In Steenwijkerland heb je eenvoudig toegang tot sociale activiteiten. In iedere kern bevinden zich centrale
ontmoetingspunten waar inwoners betekenisvolle sociale contacten kunnen opdoen en onderhouden door sport, spel en
andere activiteiten, boeken kunnen lenen, spullen kunnen laten repareren. Hier kunnen initiatieven ontstaan voor
verbetering van de leefbaarheid en de individuele ontwikkeling. De gemeente stimuleert de ontwikkeling van deze
initiatieven en verwerkt de resultaten tot gemeentelijke plannen. Fysiek of online kunnen inwoners rechtstreeks vragen
stellen over alles wat hun bezig houdt van buurtbemiddeling, mantelzorg, tot bijvoorbeeld maatwerkvoorzieningen.
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Inwoners profiteren allemaal van het toerisme
Op dit moment worden de voorzieningen en de infrastructuur in Steenwijkerland betaald door de inwoners van
Steenwijkerland. De toerist draagt hier weinig aan bij. Die verhouding vindt D66 oneerlijk, toeristen maken immers ook
veelvuldig gebruik van voorzieningen en infrastructuur. D66 wil dan ook dat de toerist aanzienlijk meer gaat bijdragen aan
het maken en onderhouden van die voorzieningen en aan wegen, fiets- en wandelpaden.
Concreet wil D66 de toeristenbelasting wijzigen van een vast bedrag per overnachting naar 4% van de overnachtingsprijs.
Met dit gedifferentieerde tarief wordt de hotelgast meer belast dan de kampeerder. Ook toeristen die niet overnachten
moeten bijdragen door middel van parkeergeld (inwoners krijgen vergunning), vermakelijkheidsretributie en andere
heffingen.
Inzetten op kwaliteit van het gebied
Een mooi gebied heeft geen uitgebreide marketing nodig. Door te investeren in het behoud van de authenticiteit van de
gemeente zullen de toeristen ons blijvend weten te vinden.
D66 wil geen grote reclame-uitingen in pittoreske dorpen of stadjes maar een beperkt aantal plaatsen aanwijzen voor
kleinschalige reclame-uitingen. Van groot belang is dat de gemeente zorgt dat wegen, fiets- en wandelpaden van goede
kwaliteit zijn, de bewegwijzering op orde is en de omgeving er netjes uitziet. Dit alles in goede samenwerking met de
betrokken partners in het gebied.
Treed in de voetsporen van onze voorouders
Onze gemeente wordt door diverse (historische) lange afstandswandelroutes (LAW-routes) doorkruist. D66 wil dat
wandelaars meer beleven en hun ervaringen en kennis kunnen verdiepen door specifieke informatie via borden, QR codes,
praatpalen etc. op belangrijke punten beschikbaar te stellen.
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Auto trekt zich terug
Klimaatverandering maar ook de toename van verkeer vraagt om een andere wijze om ons te verplaatsen. Gemeente
Steenwijkerland heeft in 2020 daarom een mobiliteitsvisie vastgesteld. De uitwerking en invoering daarvan vergt veel geld
en inspanning.
D66 wil dat ontsluitingswegen in centra zo veel mogelijk worden ingericht als fietsstraat. Daar is de auto te gast. De auto
trekt zich zoveel mogelijk uit het centrum. Gratis parkeren kan alleen nog op parkeerplaatsen buiten het centrum.
Vrachtwagens laden buiten de bebouwde kom hun goederen over naar elektrisch vervoer.
Meer voorzieningen voor de fiets
De toename van het aantal fietsers vraagt om (bewaakte) fietsstallingen en voldoende oplaadpunten voor e-bikes. Het
realiseren van voetganger/fietstunnels (nabij NS-station en spoorwegovergang) is een langdurend traject en moet daarom
al in 2022 starten. Dit kan de gemeente financieren door geld te vragen voor lucratieve bestemmingswijzigingen in het
centrum. Werknemers worden verleid om zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te gaan in plaats van met de auto. De
gemeente als een van de grootste werkgevers in Steenwijkerland geeft het goede voorbeeld. Ambtenaren die in
Steenwijk(erland) (komen) wonen worden extra beloond.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

17

Leef Duurzaam Samen! - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

18

Leef Duurzaam Samen! - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Daken van (bedrijfs)panden volleggen: wind en zon op 1 locatie
De gemeente ondersteunt ondernemers die op grond van de
Wet Milieubeheer de daken van hun bedrijfspanden voorzien
van zonnepanelen. Indien de daken groter zijn dan de
ondernemers nodig hebben om in hun eigen energiebehoefte
te voorzien, spoort de gemeente de ondernemers aan om de
resterende ruimte te beschikking te stellen aan
inwonerscollectieven (coöperatie of een gemeentelijk
energiebedrijf).
D66 wil zonnepanelen en windmolens zoveel mogelijk samen
op één locatie. Uit de afspraken inzake de Regionale Energie
Strategie (RES) volgt dat 50% van de duurzame energie moet
worden opgewekt door wind. Hieraan wordt nog niet voldaan,
er zal dus meer geïnvesteerd moeten worden in windenergie.
Uit onderzoek zal moeten blijken welke locaties hiervoor het
meest geschikt zijn. Inwoners in de directe omgeving krijgen
het nadeel van de aantasting van hun leefomgeving
gecompenseerd via afdrachten van de energieopwekker.
Inwoners delen mee in de opbrengsten van opwekking duurzame energie
In het RES bod is op initiatief van D66 opgenomen dat de gemeente bij het opzetten van duurzaamheidsprojecten de
voorwaarde van 50% lokaal eigenaarschap moet opnemen. Dat kan via de oprichting van lokale energiecoöperaties of (als
uiterste middel) een gemeentelijk energiebedrijf. Door kleinschalig op veel manieren te investeren en te experimenteren met
nieuwe energiebronnen, energietransport en energieopslag, spreiden we het risico en maken we echte stappen voorwaarts
in de energietransitie.
Duurzaamheid is meer
Duurzaamheid is meer dan alleen duurzame energie. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik van regenwater, voldoende
laadpalen, mogelijkheden voor deelauto’s en deelfietsen, klimaatadaptatie door minder verstening en betere waterafvoer,
circulariteit, het zijn allemaal aspecten die van belang zijn voor een duurzaam samenlevingsklimaat.
Ook is het belangrijk naar mogelijkheden te zoeken om grondstoffen te hergebruiken of, nog beter, grondstofgebruik terug
te dringen waardoor minder energie nodig is.
D66 wil inwoners ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Het plaatsen van ‘Hé jij daar’ borden om mensen op
asociaal weggooigedrag te wijzen kan daartoe bijdragen. Het aanleggen van bloemperken rondom ondergrondse containers
moet voorkomen dat afval rondom deze containers gedumpt wordt. Dat komt de samenleving ten goede. Daarom wil D66
dat de gemeente volop inzet op alle vormen van duurzaamheid.
Uitbreiding van watertappunten
Water is gezond en een duurzame dorstlesser. Het past binnen een gezonde levensstijl. D66 wil het aantal tappunten
uitbreiden naar 20 tappunten verspreid over de gehele gemeente.
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Wonen en werken in het buitengebied
Het woningtekort is ook in onze gemeente schrijnend. Binnenstedelijk zijn onvoldoende geschikte locaties en kost het veel
tijd om te bouwen. D66 verwacht echter dat het woningtekort tijdelijk is. Het woningtekort is een gevolg van de toename van
eenpersoons huishoudens en een gebrek aan doorstroming. Op een zeker moment, mede door de effecten van de vergrijzing,
zal de vraag naar woningen weer afnemen. Om het tijdelijk woningtekort op te lossen zal ingezet moeten worden op kleine
en/of levensloopbestendige woningen. Bestaande regels die het samenwonen belemmeren, moeten gewijzigd worden.
D66 wil dat buiten stedelijk meer mogelijkheden ontstaan voor wonen. In
overleg met de provincie wil D66 in het woningbouwprogramma opnemen
dat woonpercelen in het buitengebied gebruikt mogen worden om duurzaam
te verstedelijken. Dat houdt in dat een eigenaar van een woonbestemming
in het buitengebied binnen de bestaande kaders zijn woonperceel mag
opdelen in twee tot drie woonpercelen. Op die percelen mogen kleine
woningen gebouwd worden. Het tweede woonperceel is bestemd voor
sociale huur. Het eventuele derde woonperceel is voor geliberaliseerde huur
of koop. Zo wordt op een eenvoudige manier meer woonruimte gecreëerd.
Gemeente en woningcorporaties zijn terughoudend in het investeren in
kernen en buitengebied. Zij zijn vaak afhankelijk van projectontwikkelaars.
Door de inwoners zelf te laten investeren wordt de gemeente minder
afhankelijk van projectontwikkelaars en kunnen inwoners profiteren van
kleinschalige bouw. D66 wil ook meer kleinschalige recreatievoorzieningen
op percelen van inwoners in het buitengebied toestaan.
Landbouw, natuur en biodiversiteit
Landbouw en natuur kunnen samen gaan en elkaar versterken. D66 vindt
evenwicht tussen landbouw, natuur, wonen en recreatie belangrijk. Bij het
opstellen van plannen voor het buitengebied moeten alle belanghebbenden
betrokken worden. Landbouw, meer specifiek rietteelt, maar ook
recreatiebedrijven houden rekening met het wonen in het buitengebied.
Overlast door geur (rook), lawaai, gewasbeschermingsmiddelen, etc. wordt
ingeperkt. De gemeente werkt met ontheffingen die voor een vaste
weekdag met vast tijdstip worden afgegeven.
Door de monocultuur in de landbouw is biodiversiteit onder druk komen te
staan. Daarom verdient het een prominente plaats bij ruimtelijke
beslissingen. De gemeente zet in op bloeiende bermen. In wijken, langs
wegen en op ander openbaar groen worden door de gemeente in samenwerking met agrariërs en de NoordWestGroep
bomen en struiken geplant die voedsel leveren. De opbrengsten zijn bedoeld voor inwoners. In de gemeente worden
informatieborden met QR codes ingericht waarin de locaties van de geplante bomen en struiken worden aangegeven.
Tevens wordt daarin aangegeven de wijze waarop de vruchten van deze bomen en struiken als voedsel gebruikt kunnen
worden.
Ombudspersoon ruimtelijke ordening en leefomgeving
Op het gebied van ruimtelijke ordening bestaat onduidelijkheid in onze gemeente. Inwoners weten niet wat toegestaan is op
hun erf en ervaren willekeur bij de behandeling van aanvragen. Om te bemiddelen bij kwesties tussen de gemeente en
inwoners (en/of andere belanghebbenden) over ruimtelijke ordening en om willekeur tegen te gaan, wordt een onafhankelijke
ombudspersoon aangesteld. Indien verzocht is om inschakeling van de ombudspersoon worden, indien mogelijk, de
bestuursrechtelijke termijnen opgeschort. Indien bemiddeling zonder succes blijft, worden na de bemiddeling de
bestuursrechtelijke termijnen hervat. De gemeente communiceert tijdig, volledig en zorgvuldig over de inschakeling van de
onafhankelijke ombudspersoon en de gevolgen van de inschakeling.
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Verbeter de wereld, begin bij jezelf is het uitgangspunt
D66 vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en zelfs een beetje meer dan dat.
De gemeente heeft een bemiddelende rol en kan buurtbewoners aanspreken op negatief gedrag. Door partijen samen te
brengen, kan ervoor gezorgd worden dat conflicten niet escaleren.
Vertegenwoordigers uit de buurt kunnen gevraagd worden om te helpen bemiddelen bij problemen tussen bewoners in de
buurt. Bewonersverenigingen en verenigingen voor dorpsbelang zijn nooit de enige gesprekspartner van de gemeente. Elk
overleg tussen gemeente en vertegenwoordigers van een wijk of kern is openbaar en wordt als een inspraakavond
openbaar aangekondigd. De gemeente controleert jaarlijks door middel van enquêtes of via het inwonerspanel of inwoners
zich voldoende gehoord voelen.
Houd de leefomgeving schoon, stil en groen
Onderhoud kan en moet veel beter. De gemeente gaat voor een zes(je) en
D66 vindt dat onvoldoende. Waar geklaagd wordt over onkruid, hondenpoep
en ander vuil in de leefomgeving, moet de gemeente de burgerschouw weer
invoeren. Buurtbewoners worden gevraagd om gezamenlijk te inventariseren
wat de oorzaak is van het vuil en/ of de verstoringen in de leefomgeving.
Deze vertegenwoordigers van de buurt houden met enige regelmaat een
burgerschouw totdat de noodzaak daartoe ontbreekt.
Inwoners krijgen meer zeggenschap over hun leefomgeving
Als er sprake is van nieuwbouw voor maatschappelijk of bedrijfsmatig gebruik
in een buurt, krijgt een vertegenwoordiger uit deze buurt zitting in de welstandscommissie, hij/zij heeft daar een
doorslaggevende stem. Deze buurtvertegenwoordiger inventariseert en maakt melding van eventuele bezwaren van de
buurt en koppelt concepten en plannen met betrekking tot de nieuwbouw terug naar de buurt. De vertegenwoordiger wordt
benoemd via een inspraakavond.
D66 blijft strijden tegen ongewenste externe invloeden op de leefomgeving. Zoals de inmiddels veelbesproken
laagvliegroutes naar het nieuwe Lelystad Airport. D66 wil zo snel mogelijk een nieuwe luchtruimindeling. Daarnaast willen
we in onze gemeente ook geen grootschalige boringen of opslag in de aardlagen. Veiligheid, kwaliteit en kwantiteit van
oppervlaktewater dienen gewaarborgd te blijven. We moeten daarbij voorbereid zijn op intensievere neerslag en
wateroverlast en daar dus ook maatregelen voor treffen bij onze ruimtelijke indeling en bebouwing.
D66 wil dat de gemeente het rioleringsstelsel aanpast en aangepast houdt aan de eisen van de huidige tijd. Bij heftige
regenval mag niemand natte voeten c.q. vloer krijgen. D66 wil ook dat de gemeente adviezen van het waterschap inwint
over de gevolgen van de gaswinning in de (nabijheid van) de gemeente. De gemeente moet samen met het waterschap
optrekken om de Mijnbouwwet aan te passen zodat geen risico ontstaat op schade aan woningen, wegen, bruggen etc. Ook
mogen als gevolg van de bodemdaling door gaswinning geen torenhoge kosten voor het waterschap ontstaan om hun
werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze kosten worden immers weer afgewenteld op de inwoners.
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