Een nieuw begin - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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Wat wij willen voor de toekomst
D66 doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
In dit programma staat wat we de volgende 4 jaar willen doen.
Daarbij gaan we altijd uit van deze 5 ideeën:
1. We vinden dat mensen gelijke kansen verdienen.
2. We vinden dat mensen zelf over hun leven moeten kunnen beslissen.
3. We willen dat we bij elke beslissing ook aan de toekomst denken.
4. We vinden dat de overheid haar best moet doen voor iedereen.
5. We vinden dat we zoveel mogelijk moeten samenwerken.
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Waar we aan gaan werken
1. Veel mensen kunnen geen betaalbaar huis vinden.
Veel mensen kunnen geen betaalbaar huis vinden. Daarom willen we dat
er meer huizen gebouwd worden in onze gemeente. We willen vooral
bouwen voor mensen die alleen of met 2 personen in een huis wonen.
Daarvan zijn er niet genoeg. En iedereen verdient een fijn dak boven het
hoofd. Van lege kantoren willen we huizen maken. Ook op sommige
vakantieparken willen we kleine huisjes maken.
2. Wij gaan ervoor zorgen dat we allemaal even gezond kunnen zijn.
Mensen met een praktische opleiding of minder geld leven veel korter en
zijn minder gezond. Dat kan niet zo blijven. We willen dat verschil kleiner
maken.
We gaan mensen helpen met sporten en gezond leven in de buurt. Een
huisarts of verzorgende dicht bij huis. Net als een consultatiebureau.
Blijvende ziektes of overgewicht willen we voorkomen. Dat is beter dan
dat mensen ziek worden en medicijnen moeten slikken.
We willen ook dat kinderen lekker buiten kunnen spelen. Dus dat er
speelplaatsjes terugkomen. En dat er door auto’s niet te hard wordt
gereden. 30 kilometer per uur vinden we hard genoeg.
Iedereen moet veilig thuis kunnen komen. Ook op de fiets. We willen dat
de fietspaden veiliger worden, bijvoorbeeld op het kruispunt in Doorn.
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3. Elke dag willen mensen een nieuw leven beginnen in Nederland.
Ook in onze gemeente. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld bieden
we een veilige plek in het asielzoekerscentrum in Leersum. We moeten met
z’n allen ons best doen ze te helpen.
Zijn de mensen in onze gemeente aangekomen? Dan is het belangrijk dat
ze meteen taalles krijgen en aan het werk kunnen. Want dan kun je beter
meedoen in de buurt. Je kunt bijvoorbeeld praten met de leraar van je
kind, of zelf naar school.
4. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen.
Of je nu man of vrouw bent. Op wie je ook verliefd wordt. Dat is nog niet
altijd zo. En daar willen we in onze gemeente hard aan werken. Sommige
mensen worden gediscrimineerd. Bijvoorbeeld op sportclubs en in
verzorgingshuizen. Dat moet stoppen.
5. Ieder kind moet het beste onderwijs krijgen.
Ze leren niet alleen goed rekenen en schrijven, maar krijgen ook sport en
muziek. Een gezonde lunch, de bibliotheek en hulp bij huiswerk horen er
ook bij. We zorgen voor genoeg kinderopvang. Zo leert ieder kind al
vroeg de taal en leren kinderen om samen te spelen. We willen dat
allemaal in de buurt van de school kan, zoals nu het plan is in Maarn.
6. We willen landbouw waarbij minder stikstof vrijkomt.
Stikstof is een gas dat ontstaat uit de mest van dieren. Het is slecht voor
de natuur. Wij willen daarom kringlooplandbouw. Dat is landbouw
waarbij minder stikstof vrijkomt. Boeren houden minder dieren op hun
boerderij, maar kunnen meer geld verdienen. We willen ook dat de
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boeren hun producten in hun eigen gemeente kunnen verkopen.
Bijvoorbeeld bij de slagers, groenteboeren en supermarkten.
7. Veel mensen gaan op vakantie naar onze gemeente.
Omdat we mooie natuur en gezellige dorpen hebben is dat logisch. Maar
soms is het wel erg druk en vol. Dat is niet goed voor de natuur en geeft
overlast. We willen vakantieparken helpen te vergroenen. Dat is beter
voor de toekomst. Het betekent: niet teveel bomen kappen, niet teveel
auto’s en niet teveel mensen. Bijvoorbeeld bij het Henschotermeer in Maarn.
We willen onze dorpen gezellig houden. Dat het leuke plekken zijn om te
winkelen en uit te gaan. Met meer ruimte voor voetgangers op
bijvoorbeeld de Traaij in Driebergen. En minder overlast van motoren en
auto’s in bijvoorbeeld Amerongen.
8. Het gaat slecht met onze natuur en klimaat.
Daarom moeten we nu in actie komen. We gaan veel meer doen dan we
nu al doen. In de Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaan we duurzame
energie opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen of windmolens te
gebruiken. We willen dat inwoners mee kunnen beslissen over waar de
molens en zonnepanelen komen.
We willen ook dat er minder plastic in de natuur terecht komt. Schone lucht
in de omgeving. Minder maaien langs de weg zodat er bloemen kunnen
bloeien. Alleen bomen kappen als dat écht nodig is. En in Leersum veel
bomen planten nu door de valwind veel bomen zijn omgewaaid.
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9. We vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen praten en
meebeslissen over de politiek in ons land.
Het gemeentehuis in Doorn kan ver weg voelen. Daarom willen we dat elk
dorp een plek heeft waar mensen heen kunnen gaan met hun vragen. We
willen ook dat iedereen mee kan praten als er een belangrijk besluit wordt
genomen in onze gemeente.
10. Alle plannen moeten wel betaald kunnen worden.
De afgelopen jaren waren er financiële tegenvallers. De gemeente gaf
daardoor meer uit dan vooraf gedacht. We willen dat daar beter op gelet
wordt. Minder geld uitgeven willen we niet meer. Dat is al genoeg gebeurd
en we zien niet waar dat nog kan.
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Thuis in de
buurt, met oog
voor de toekomst
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