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Verkort
Verkiezingsprogramma 
2022-2026
D66 doet dit jaar mee aan de verkiezingen in Stichtse Vecht. 
In dit programma staat wat we de volgende vier jaar willen doen. 

Daarbij zijn deze ideeën altijd leidend.
• We vinden dat mensen gelijke kansen verdienen.
• We vinden dat duurzaamheid centraal staat.
• We vinden dat de gemeente eerlijk moet zijn naar haar inwoners.
• We vinden dat we samen verder komen dan alleen.   

Laat iedereen vrij, 
maar niemand vallen.

Versie: maart 2022



2 | Verkiezingsprogramma 2022-2026

Een nieuw begin -  Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

1. Een huis huren of kopen moet voor iedereen bereikbaar en 
betaalbaar zijn.   

 
We gaan meer huizen bouwen. We willen betaalbare huurwoningen en betaalbare 
koopwoningen. Vooral voor starters, voor ouderen. Zodat het mogelijk wordt naar een ander 
huis te verhuizen, dat beter bij je past. En je zo weer een huis achterlaat voor iemand anders. 
Ook moeten bewoners meer te zeggen krijgen over de inrichting van hun wijk. 

2. Duurzaamheid doen we samen   
 

Het gaat niet goed met het milieu en het klimaat. Om dat te verbeteren moeten we allemaal 
ons best doen. De gemeente werkt in 2030 net zoveel duurzame energie op als er wordt 
gebruikt, dat is onze ambitie. Ook moet het voor inwoners en bedrijven makkelijk worden om 
duurzamer te gaan leven en energie te besparen. We willen inwoners en bedrijven helpen met 
zonnepanelen of isolatiemaatregelen voor hun huis. 

3. Stichtse Vecht moet makkelijk te bereiken zijn      
 

Daarvoor komt er meer aandacht voor openbaar vervoer en voor de fiets. We willen kijken of 
we van Breukelen een intercitystation kunnen maken. Dat geeft ook meer mogelijkheden voor 
woningbouw en versterkt de economie. Onveilige plekken in het verkeer pakken we aan.  

 
4. Ondernemers en kleine bedrijven zijn belangrijk      
 

Daarom ondersteunen we ondernemers en bedrijven die willen vernieuwen, vergroenen en 
groeien. Bij leefbare kernen horen ook mooie winkelstraten. 

5.  Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen

Daarom willen we het makkelijker maken om te kunnen sporten en bewegen, samen met de 
sportvereningen. En dat er buiten meer mogelijkheden worden gecreëerd om te bewegen en 
sporten. Zoals een voetbalveldje, mooie wandelroutes of sporttoestellen op openbare plekken.

6. Voor een veilige gemeente

Is het belangrijk dat de problemen bij de oorzaak worden aangepakt. Daarom willen we 
voorkomen dat jongeren stoppen met school. En dat de straten schoon en netjes zijn. 
Handhavers zijn hierin belangrijk. Ook politieagenten en andere hulpverleners moeten duidelijk 
vindbaar zijn. Onnodig cameratoezicht en doelloos fouilleren vinden we hierbij niet passend. 
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7. Stichtse Vecht is er voor iedereen

Voor racisme en discriminatie is er in Stichtse Vecht geen plaats. Iedereen krijgt dezelfde 
kansen. De gemeente gaat ervoor zorgen dat elke groep een stem krijgt binnen de gemeente. 
We zorgen ervoor dat alle informatie begrijpelijk is voor iedereen. Ook voor mensen die niet 
goed kunnen lezen, of niet goed met computers kunnen omgaan. 

8. Ieder kind verdient goed onderwijs 

Dus willen we dat peuters makkelijker voorschools onderwijs kunnen krijgen. En tussen de 
verschillende scholen en de opvangen komt betere samenwerking. Zodat elk kind onder 
één dak het best mogelijke onderwijs krijgt. Hierbij is het ook belangrijk dat er genoeg 
gelukkige, gezonde en goede leraren zijn. Daarom gaan we bijvoorbeeld kijken naar betaalbare 
huurwoningen voor hen.

9. Voor en door bewoners

Iedereen moet iets kunnen zeggen over zijn of haar gemeente. We willen bewoners uitnodigen 
om mee te praten over de dingen die de gemeente doet en belangrijk vindt. Zoals wonen, 
duurzaamheid en jongeren. Ook moet iedereen vanaf 16 jaar zijn of haar idee kunnen 
voorleggen aan de gemeente, en dan kan er gestemd worden welk idee geld krijgt om het waar 
te maken. 

10. De gemeente als organisatie

We vinden dat de gemeente goed moet draaien als organisatie. Daarom gaan we goed letten op 
waar ons geld heen gaat.   
 
  

11. Ons uitgebreide verkiezingsprogramma staat op onze website: 
www.d66.nl/stichtse-vecht/verkiezingsprogramma

Betaalbare en 
duurzame 
woningen 
bereikbaar 

voor iedereen.

Collectieve 
gasafsluiting 
van wijken  

niet voor 
2030.

Inwoners meer 
betrekken bij 

overgang naar 
duurzame 

energie.
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