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Doe Mee - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Voorwoord 

Trots zijn we op het verkiezingsprogramma 2022  2026 wat voor u ligt. Geschreven door de leden van D66 Veenendaal. 
Het programma heeft de titel Doe mee meegekregen. Een titel die een uitnodiging is naar alle Veenendalers om mee te 
doen om Veenendaal mooier, groener, duurzamer te maken en waar iedereen gelijke kansen heeft en zichzelf kan zijn. 

Er zijn de laatste jaren al mooie dingen in Veenendaal gebeurd en die D66 Veenendaal mogelijk of mede mogelijk heeft 
gemaakt. Herinnert u zich bijvoorbeeld de eerste koopzondag nog? Inmiddels weten we niet beter dat de supermarkten en 
bouwketens elke zondag gewoon open zijn. En door het initiatiefvoorstel van D66 kunnen alle winkeliers inmiddels helemaal 
zelf hun openingstijden bepalen. 

‘Leven in vrijheid’ is niet voor niets een van de drie lijnen die door het programma heen lopen; de andere twee zijn ‘Kansen 
voor iedereen’ en ‘Duurzaamheid is de norm’.  Deze drie lijnen zorgen voor samenhang en vatten samen waar D66 
Veenendaal voor staat. 

Tijdens de coronacrisis is de sociale ongelijkheid in de samenleving pijnlijk zichtbaar en groter geworden. Daarom is het juist 
nu nog meer van belang om ons in te zetten voor een kansrijke gemeente met gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet 
uit wie je ouders zijn of waar je bent geboren. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen. 

Dat raakt ook aan de kern van één van de richtingwijzers van D66 vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Op hun 
creativiteit en doorzettingsvermogen. Het maakt van D66 een optimistische partij, met zin in de toekomst. D66 is een partij 
van en voor mensen die geloven dat we iets moois kunnen maken van ons leven en van onze wereld.  

Dat doen we niet alleen. Het begint allemaal bij de vrijheid van het individu om zijn of haar leven te leiden naar eigen inzicht 
en overtuiging, en dat leidt tot vrije mensen die elkaar vinden, samen vorm geven aan de samenleving en elkaar helpen 
wanneer dat nodig is.  

We nodigen dan ook alle inwoners van Veenendaal uit om mee te doen. Om Veenendaal steeds een stukje mooier te maken, 
en ook voor toekomstige generaties een fijne plek om te wonen is en blijft. 
  
We gaan nu keihard aan het werk om in maart 2022 een goed resultaat neer te zetten bij de verkiezingen, zodat we aan de 
slag kunnen met de realisatie van dit programma. 

Wij danken alle leden die hebben meegeschreven en gedacht aan dit programma voor hun tijd, hun creativiteit en hun 
ideeën, en we hebben zin in de campagne! 
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Inleiding 

D66 Veenendaal werkt aan een wereld waarin de mens centraal staat. Vrije mensen die niet beperkt worden door starre 
systemen, strikte regels of vooroordelen. Vrij om te denken en te doen. Mensen die initiatief nemen, die vorm geven aan hun 
eigen leven en dat van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor bieden wij maximale ruimte. Ruimte en 
kansen om het beste uit jezelf en anderen te halen, daar de vruchten van te plukken en die met anderen te delen. In onze 
wereld staan mensen niet alleen. Een mens is geen eiland. Wij zoeken elkaar op, hebben elkaar nodig. Onderling verbonden, 
in vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze omgeving en onze gezamenlijke toekomst. Wie 
struikelt wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal én sociaal.

Deze visie leidt tot een blik op de wereld, op het leven en op onze omgeving die je uitgewerkt vindt in dit 
verkiezingsprogramma; een uitwerking voor Veenendaal. Een verkiezingsprogramma wordt gemaakt voor de vier jaar van 
een raadsperiode. Maar in dit programma kijken we bewust verder dan die middellange termijn. De wereld verandert, 
ingrijpend en snel. D66 treedt die veranderende wereld met open vizier tegemoet. In dit verkiezingsprogramma zijn daarom, 
door alle onderwerpen heen, drie lijnen verweven: ‘Kansen voor iedereen‘ ,’Leven in vrijheid’, en ‘Duurzaamheid is de norm’. 
In de volgende hoofdstukken beschrijven we waar we ons de komende periode voor in gaan zetten om deze visie op 
Veenendaal te realiseren.

We willen dat iedereen gelijke kansen heeft

Tijdens de coronacrisis is de sociale ongelijkheid in de samenleving pijnlijk zichtbaar en groter geworden. We zien dat het voor 
mensen de afgelopen jaren steeds moeilijker werd hun leven in eigen hand te nemen. Daarom is het nu juist nog belangrijker 
om ons in te zetten voor een kansrijke gemeente met gelijke kansen voor iedereen. Het maakt niet uit wie je ouders zijn of 
waar je bent geboren. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen. Wij blijven ons inzetten op goed werk voor iedereen, of je 
nou in loondienst werkt of zzp’er bent. We willen Veenendaal zo laten groeien dat iedereen een betaalbare woning kan vinden. 

Wij geloven in een Veenendaalse samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden, maar mensen die op 
achterstand staan een steuntje in de rug krijgen. Wij zetten ons in voor een Veenendaal waarin iedereen gelijke kansen krijgt op 
een goede toekomst. D66 Veenendaal wil dat iedere Veenendaler het beste uit zichzelf kan halen. 

We willen dat iedereen in vrijheid leeft

D66 wil dat alle mensen vrij zijn om hun eigen leven vorm te geven en hun bijdrage aan de samenleving te leveren. We maken 
ons sterk voor een Veenendaal waarin iedereen zich thuis voelt. Hier moet je vrij zijn om je leven te leiden zoals jij dat wilt, om 
eruit te zien zoals je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. 

In tijden van toenemende maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te luisteren. 
Acceptatie moet echter van twee kanten komen; wij trekken de grens zodra de vrijheid van de een de vrijheid van de ander 
beperkt of bedreigt. Voor discriminatie, racisme, homohaat, antisemitisme, moslim- of christenhaat is in onze stad geen plaats. 
D66 Veenendaal gelooft in de kracht van diversiteit en beschouwt deze als een verrijking voor Veenendaal. 

We willen een wereld waarin duurzaamheid de norm is
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D66 Veenendaal wil werken aan een samenleving waarin we afscheid nemen van vervuilende energiebronnen en overgaan op 
schone en duurzame vormen van energie. We beschouwen de klimaatcrisis als de grootste uitdaging van onze tijd. De nood is 
hoog om dit wereldwijde probleem ook op lokaal niveau aan te pakken. Een beter milieu begint immers bij onszelf. 

Als D66 zetten we ons in voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. We zetten ons volledig in om aan alle internationale, nationale 
en regionale doelstellingen te voldoen, en het liefst doen we er nog een stapje bij. 

We stimuleren initiatieven van inwoners en bedrijven om te werken aan duurzame oplossingen. Voor D66 staat buiten kijf dat 
we samen met inwoners en bedrijven de grootste uitdaging van dit moment kunnen oplossen.!
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Voor een beter klimaat 

D66 Veenendaal zet zich in voor een energierevolutie. Wij willen dat inwoners en bedrijven zoveel mogelijk zelf makkelijk 
en goedkoop hernieuwbare energie kunnen opwekken. De gemeente heeft de taak om bedrijven en inwoners te 
ondersteunen bij initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. Wij streven naar een Veenendaal waar net zoveel 
energie wordt gebruikt als we samen opwekken. Wij willen dat inwoners gaan meepraten, meedenken en meeprofiteren 
van de schone energie van de toekomst. Wij helpen inwoners en bedrijven die investeren in verduurzaming.

De klimaatwet NL vereist dat wij in 2030 55% minder uitstoten en in 2050 95%. De tijd tikt en ambities worden verlegd. Dat 
wil D66 niet, we willen een groene revolutie, het tij keren. Geen loze beloftes, maar keiharde resultaten. Door ons in te 
zetten voor onderstaande punten denkt D66 dat Veenendaal bijdraagt aan ambitieuze klimaatdoelstellingen.

De ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn is in de vorige raadsperiode losgelaten. Dit betreuren we enorm. De 
noodzaak om maatregelen voor het klimaat te nemen, wordt juist elke dag urgenter. Nu door de raad is vastgesteld dat 
Veenendaal in 2050 klimaatneutraal en circulair is, zullen we er alles aan doen om dit doel te halen. Alles wat de gemeente 
Veenendaal doet moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. En wat ons 
betreft dus liever sneller!

Wij zien afval als een grondstof; we willen zo weinig mogelijk weggooien en zoveel mogelijk hergebruiken. Zo maken we 
onze economie afvalvrij, gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en hoeven we minder afval te verbranden.

Werk maken van de energietransitie

• De ambitie van de gemeente Veenendaal is om energieneutraal te zijn in 2050. D66 Veenendaal vindt dit onvoldoende 
ambitieus en wil dat de weg hiernaartoe in concrete plannen wordt uitgewerkt en dat wordt gecontroleerd of tussentijdse 
doelstellingen worden behaald. Wij zullen hier nauwlettend op toezien en ervoor zorgen dat de gemeente zich aan haar 
afspraken houdt. Falen is geen optie. 

• Klimaatdag, bijltjesdag: D66 wil dat de gemeente Veenendaal jaarlijks verantwoording aflegt op Klimaatdag, de 4e 
donderdag in oktober. Gemeente Veenendaal moet in meetbare resultaten (bijv aantal woningen aardgasvrij) presenteren 
wat er gedaan is om energieneutraal te worden vóór 2050. 

• Veenendaal moest in 2021 in een transitievisie 
presenteren hoe zij per wijk van het aardgas afgaat. 
D66 wil precies weten hoeveel woningen er jaarlijks 
aardgasvrij zijn geworden en hoeveel procent wij nog 
te gaan hebben. Wij willen ambitie van de gemeente 
zien om dit aantal naar 100% te krijgen en willen dat er 
financiële middelen vrijgemaakt worden om bewoners 
bij deze transitie te helpen. Wij gaan voor een 
parallelle aanpak: dat collectieve oplossingen zoals warmtenetten hand in hand gaan met individuele oplossingen waar 
warmtenetten niet mogelijk zijn. Er wordt ook over de grenzen van een wijk of zelfs gemeente heen gekeken naar 
mogelijkheden om zo snel mogelijk aardgasvrij te worden. 

• Voor het opwekken van voldoende duurzame energie heeft Veenendaal haar krachten gebundeld met zeven andere 
gemeenten in de Regionale Energiestrategie (RES. Wij willen dat Veenendaal het goede voorbeeld geeft en een fors 
groter aandeel duurzame energie bijdraagt dan is toegezegd in de RES. 

• Omdat energie uit wind en zon grote schommelingen in het elektriciteitsnet geven, willen wij dat er onderzocht wordt wat 
hieraan gedaan kan worden door naast zon en wind in te zetten op andere innovatieve energiebronnen en 
energieopslagsystemen. 
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• Met meerdere gemeenten wordt onderzocht of een zonneveld langs de A12 mogelijk is. D66 Veenendaal steunt deze 
plannen en ziet dit als een goede stap in de energietransitie. 

• In het Klimaatakkoord is afgesproken om een bepaalde hoeveelheid duurzame elektriciteit te produceren in Nederland. 
Windenergie is een belangrijke energiebron om dit doel te halen. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben 
daarom de Regionale Energiestrategieën (RES-en) opgesteld. Deze geven inzicht waar in de komende jaren nieuwe wind- 
of zonneparken zouden moeten komen. De landelijke overheid geeft ook aan dat omwonenden goed moeten worden 
betrokken bij de komst van bijvoorbeeld windmolenparken. Onder andere door betere informatie, inspraak en het mogelijk 
maken van (financiële) deelname. Hiermee zijn wij het als D66 Veenendaal helemaal mee eens! Wat ons betreft is het lastig 
om in een dichtbebouwde omgeving als Veenendaal (grote) windmolens te realiseren. Wij zien meer in landelijke (of zelfs 
Europese) afspraken over plekken om windmolenparken te realiseren in plaats van dit lokaal aan te moeten pakken. 

• D66 Veenendaal wil dat Duurzame Energie Veenendaal Oost (DEVO volledig gevoed kan worden uit duurzame 
energiebronnen. 

Inwoners aan de slag

• D66 Veenendaal wil dat mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn om zelf schone energie op te wekken. We zien een 
rol voor energiecollectieven en energiecoöperaties die lokaal duurzame energie leveren door bijvoorbeeld zonnevelden of 
windmolens. Het meepraten en meeprofiteren van inwoners staat centraal. Net zoals in het klimaatakkoord is vastgesteld 
willen wij dat er sprake is van minimaal 50% lokaal eigendom bij duurzame energieopwekking op land. 

• Wij willen dat mensen grip kunnen hebben op hun energierekening, door schone energieopwekking dichtbij huis te 
stimuleren. Veenendaal is dichtbebouwd waardoor er weinig ruimte is voor windenergie. Er zijn echter wel ruime 
mogelijkheden om met zonnepanelen duurzame energie op te wekken, bij voorkeur op daken. Hierbij zijn naast woningen 
ook gemeentelijke gebouwen, bedrijven en scholen erg belangrijk. Ook verwachten wij van de woningcorporaties dat 
daken die geschikt zijn voor zonnepanelen hiervoor ook gebruikt worden. 

Cruciale rol van bedrijven

• D66 Veenendaal wil dat restwarmte van bedrijven en de waterzuiveringsinstallatie nuttig wordt ingezet bijvoorbeeld voor 
het verwarmen van woningen. 

• Wij willen dat de gemeente samen met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV gezamenlijk de 
bedrijventerreinen verduurzaamt Vanaf 1 januari 2022 moeten alle kantoorpanden minimaal label C hebben. D66 
Veenendaal wil dat bedrijven hierover spoedig worden geïnformeerd, pandeigenaren worden geholpen met verduurzamen 
en dat de gemeente hier uiteindelijk ook op gaat handhaven.  

Circulaire economie

• D66 wil dat Veenendaal koploper is op het gebied van circulaire economie. Concreet willen wij dat het aandeel 
hergebruikte materialen bij bouwprojecten significant groter wordt, dat huis-aan-huisfolders alleen bij ja/ja-sticker worden 
bezorgd, dat afvalscheiding gestimuleerd wordt en dat alleen apart betaald wordt bij restafval. Het bouwafval van kleine 
verbouwingen kan via dezelfde regeling als dat van grofvuil bij de milieustraat gebracht worden. 

Vuurwerkzones

• D66 wil dat de gemeente geen activiteiten subsidieert die slecht zijn voor het milieu en de omgeving.  In navolging van de 
gemeente Utrecht, wil D66 met het instellen van vuurwerkzones en centrale vuurwerkshows, stapsgewijs zoeken naar het 
drastisch verminderen van vuurwerk en een oplossing die milieuvriendelijk is en sociaal. 
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De groene gemeente 

Veenendalers genieten van het groen om zich heen. Het is de ideale plek om te ontspannen, sporten of even tot jezelf te 
komen. D66 Veenendaal wil dat we zuinig zijn op het groen in en rond Veenendaal; door verstedelijking is het een 
uitdaging om onze omgeving aantrekkelijk en gezond te houden. Groen is heel belangrijk voor een fijne leefomgeving, en 
het liefst breiden we het groen uit!

Een gezonde natuur vormt de basis voor een gezonde gemeente. Bomen zorgen voor schonere lucht en bescherming 
tegen hitte- en wateroverlast, bijen bestuiven bloemen en groen is bewezen goed voor ons welzijn. We hebben de natuur 
in onze buurt dus heel hard nodig maar de natuur heeft ons ook nodig om haar te beschermen.

Voorbereid op klimaatverandering

• Door verhardingen in openbare ruimte en tuinen te voorkomen en te vervangen door groen kan de bebouwde omgeving 
gekoeld worden. Dit kan ook in de vorm van verticale tuinen en groene daken op gebouwen in de stad. D66 Veenendaal 
wil dat er groene daken worden gerealiseerd op de gemeentelijke panden en dat de gemeente samen met 
woningcorporaties, bedrijven en andere appartementencomplexen in gesprek gaat om ook bij genoemde bedrijven groene 
daken te realiseren. Wanneer dit gecombineerd wordt met zonnepanelen zorgt dit voor beter rendement. 

• De gemeente heeft in 2021 een campagne ‘tegelwippen’ georganiseerd voor particuliere tuinen. Met tegelwippen vervang 
je de (tuin-)tegels door groen. Particulieren moeten blijvend gestimuleerd worden om te ontharden. D66 Veenendaal wil 
dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door zelf zijn tegels te wippen uit de openbare ruimte. 

• Klimaatverandering zorgt voor hevige regenbuien en langere perioden van droogte. Door meer bergingscapaciteit te 
maken, maar ook te zorgen voor manieren om water vast te houden, beperken we de nadelige gevolgen van 
klimaatverandering in onze gemeente. D66 Veenendaal wil dat bij het renoveren of herinrichten van wijken kritisch 
gekeken wordt naar de ruimte die water krijgt. 

Zuinig op groen

• De kap van bomen moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Wanneer het echt nodig is, moeten deze bomen altijd binnen 
de gemeente worden gecompenseerd met nieuwe aanplant. D66 Veenendaal wil dat dit zorgvuldig door de gemeente 
wordt bijgehouden. Er mogen geen lege straten meer ontstaan, zoals de Patrimoniumlaan, waar in één keer bijna alle 
bomen zijn gekapt. Ons uitgangspunt is: bomen kappen = bomen planten. 

•We zijn blij dat het door D66 voorgestelde gebruiken 

van "eetbaar groen#$(bijv. appel- en perenbomen) in 

Veenendaal inmiddels op diverse plaatsen wordt 
toegepast. Dit kan wat ons betreft worden uitgebreid 
zodat inwoners profiteren en kunnen meegenieten van 
het openbare groen in hun omgeving. 

•De gemeente is verantwoordelijk voor milieu- en 
natuureducatie en heeft dit uitbesteed aan het 

Instituut voor Natuureducatie (IVN. In aanvulling op hun goede werk willen we dat de gemeente scholen stimuleert om de 
schoolpleinen groen te maken. Hierdoor kunnen kinderen dagelijks met natuur bezig zijn.!
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• De bestaande natuurgebieden (Binnenveld, beide "Hellen#, en het gebied ten zuiden van de Dijkstraat) dienen beschermd 

te blijven, maar toegang tot natuur is belangrijk, vooral bij de ontwikkeling van jeugd. Ook zal Veenendaal een gebied als 
Kwintelooijen – belangrijk voor de recreatie van inwoners van Veenendaal, maar op het grondgebied van Rhenen – moeten 
blijven beheren; samen met Rhenen. We willen dat er een balans gezocht wordt tussen toegankelijkheid en bescherming 
van de natuur. 

• D66 Veenendaal wil dat er een brede variatie aan inheemse bloemen wordt geplant in de openbare ruimte die bijen 
aantrekt. Wij zijn trots op de Veense traditie van de bijenmarkt en vinden het belangrijk om de bijenstand in Nederland te 
waarborgen. Wij willen dat de gemeente specifieke gebieden in Veenendaal aanwijst, waar de beplanting specifiek op 
bijen is gericht en daarmee ten goede komt aan biodiversiteit. 

• Voor effectief groenbehoud en prettige groen recreatie is het belangrijk om samen te werken met 
(vrijwilligers-)organisaties. Wij willen dat de samenwerkingen met deze organisaties verder worden uitgebouwd en 
verdiept. Ook willen wij bekijken of er in Veenendaal een tweede natuurtuin en meer klompenpaden kunnen worden 
aangelegd. 

• Voor recreatie en "lucht#$binnen Veenendaal pleiten we voor voldoende open, groene plekken waar het fijn is om te 

verblijven; zeker in een steeds meer verstedelijkte omgeving. Denk aan de open plek van het voormalig stadsstrand, maar 
ook aan de mogelijkheden die een surfvijver en een stadspark kunnen bieden. 

Schone lucht

• Iedere Veenendaler heeft recht op zo schoon mogelijke lucht. Hoewel we voldoen aan de lokale en landelijke normen, is 
het wel een uitdaging om ook aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie te voldoen. D66 Veenendaal wil dat 
de gemeente het goede voorbeeld geeft hierin; daarom willen we dat het gemeentelijk wagenpark 100% uitstootvrij wordt. 
Daarnaast willen we dat rondom wegen gras wordt vervangen door beplanting, die een dubbelfunctie heeft als buffer van 
uitstoot en geluid. 

• Houtstook is een grote veroorzaker van luchtvervuiling. Hoewel het aan de landelijke overheid is om dit te reguleren wil 
D66 Veenendaal dat de gemeente met een voorlichtingscampagne de inwoners informeert over de schadelijke effecten 
van houtstook. 

Diervriendelijke gemeente

• D66 Veenendaal vindt dat hondeneigenaren en uitlaatservices ruimte moeten hebben om honden uit te laten op een plek 
waar deze niet aangelijnd hoeven te zijn. Hiervoor moet een plek worden aangewezen waar andere dieren en recreanten 
beperkt last hebben van loslopende honden, bijvoorbeeld (een deel van) het stadspark. 

• Om vogels en andere wilde dieren te beschermen wil D66 Veenendaal dat er niet wordt gemaaid in het broedseizoen en 
dat er een plan opgesteld wordt hoe deze dieren het hele jaar door beschermd kunnen worden tegen maai-ongelukken en 
andere verstoringen. 

• Wij zijn voorstander van zoveel mogelijk gebruik van duurzame voeding en producten in Veenendaal. De gemeente zou 
samen met ondernemers kunnen kijken naar de invulling hiervan. 
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Een fijne plek om te wonen 

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen steeds ruimer in 
kleinere huishoudens. De huizenprijzen rijzen de pan uit en er wordt niet voldoende gebouwd. Een veranderende 
samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wil wonen, moet je lang 
zoeken. Toch wil D66 Veenendaal dat iedereen een dak boven zijn hoofd kan vinden in onze gemeente. Veenendaal moet 
een sprankelende bruisende woonplaats worden waarin iedereen, van jong tot oud, fijn kan wonen, werken en recreëren.

Veenendaal heeft niet veel ruimte meer over. De mogelijkheid om verder te groeien is beperkt en we zijn bijna tot aan de 
gemeentegrenzen volgebouwd. Daarnaast is in Veenendaal de woningnood in alle segmenten groot. Dit vraagt om 
investeringen in huizen voor alle doelgroepen, maar vooral om het realiseren van een goede doorstroom. Daarom werkt 
D66 Veenendaal aan kwalitatieve groei; het mooier en beter maken van wat er al is. Het woningaanbod zien we graag 
levensloopbestendig, flexibel en divers worden met een goede afwisseling tussen sociale woningbouw, private huur- en 
koopwoningen, woningen voor jongeren, gezinnen, alleenstaanden en ouderen.

Voor het verduurzamen van woningen moeten we investeren in goede isolatie, huizen van het gasnet halen en werken 
naar ‘nul op de meter’ woningen. We stimuleren duurzame initiatieven en steunen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en 
andere samenwerkingsvormen in duurzame projecten.

Doorstroom

• Op het moment zijn veel jongeren op zoek naar een woningen en bouwen kost helaas veel tijd. Om sneller aan te sluiten 
op de vraag naar woningen kiezen we voor innovatieve woonvormen en bouwmethoden zoals voorgemonteerde woningen 
en leegstaande kantoren. Voorgemonteerde woningen kunnen snel gebouwd worden en zijn uitermate geschikt voor 

jongeren. Een plaats die hiervoor bijvoorbeeld 
tijdelijk geschikt is, zijn de leegstaande kavels in 
de Batterijen. 

•Senioren blijven lang in hetzelfde huis wonen 
omdat er geen aantrekkelijk alternatief in de buurt 
is. Denk aan stellen die nog steeds leven in een 
gezinswoning, terwijl de kinderen al lang het huis 
uit zijn. Zij zouden vaak best kleiner willen wonen, 
maar het liefst wel in de buurt waar ze hun leven 
hebben opgebouwd en in een aantrekkelijke 

woning met een buitenruimte. D66 Veenendaal wil dat er bij nieuwbouw- en inbouwprojecten specifiek meer woningen 
worden gebouwd voor deze doelgroep. Dit betekent aantrekkelijke levensloopbestendige woningen met een zorgfunctie in 
de nabijheid en geschikt voor (mantel-)zorg. Hiermee wordt de doorstroom op de markt gestimuleerd en komen er meer 
huizen beschikbaar voor starters, gezinnen en jongeren. 

Bouwen, transformatie en inbreiding

• Veenendaal is al bijna volgebouwd en de ruimte die er nog is voor nieuwbouwprojecten wordt nu al volledig ontwikkeld. 
D66 Veenendaal wil dat de gemeente voor toekomstige nieuwbouwprojecten, die hard nodig zijn, actief gaat 
samenwerken met de provincie en buurgemeenten bijvoorbeeld De Klomp (Ede). 
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Wij gaan voor kwalitatieve groei.  

Bouwen met groen of bijzondere architectuur: graag! 

Alle nieuwbouw is energieneutraal of energiepositief. 

Hoogbouw ja, maar is wel afhankelijk van de locatie. 

We willen een divers en flexibel woningaanbod en 

stimuleren de doorstroom.
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• Wanneer er nieuwbouw in bestaande wijken gepland wordt, willen wij dat de buurt zo vroeg en representatief mogelijk 
betrokken wordt bij deze plannen, bijvoorbeeld door middel van loting. 

• D66 Veenendaal vindt het belangrijk dat nieuwbouw of renovatieprojecten bijdragen aan de uitstraling van Veenendaal. Er 
moeten spraakmakende gebouwen gebouwd worden met bijvoorbeeld veel groen, of een bijzondere architectuur. Wij zijn 
voor hoogbouw als dit in de omgeving past en er voldoende (gevel-)groen aanwezig is. 

• D66 Veenendaal wil dat de gemeente groepswoonvormen en eigen initiatief voor het bouwen van woningen, zoals 
wooncorporaties en (collectief) particulier opdrachtgeverschap, stimuleert en makkelijker maakt. Dit kan door middel van 
nieuwbouw, maar ook in de vorm van herontwikkeling. Wij willen dat bij verkoop van gemeentelijke gebouwen deze in 
eerste instantie voor particulier opdrachtgeverschap beschikbaar zijn. Ook willen we dat de gemeente, in samenwerking 
met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN, specifieke financiering gaat aanbieden voor dit 
soort woonvormen en het verkrijgen van vergunningen hiervoor vergemakkelijkt. 

Een woning voor iedereen

• Iedereen verdient dezelfde kansen. Het moet daarbij niet uitmaken in welke wijk je woont; daarom streven wij naar een 
gemengd woningaanbod in alle wijken van Veenendaal. Dit betekent een mix van (sociale) huur en koop, woningtype, 
huishoudenssamenstellingen en leeftijden. Wanneer een kans zich hiervoor aandoet moet de gemeente in samenwerking 
met woningcorporaties en andere partijen afspraken maken over hoe woningen verkocht en gebouwd kunnen worden om 
de mix van het aanbod te verbeteren. 

• D66 Veenendaal wil dat iedereen met een laag inkomen een eerlijke kans krijgt op een sociale huurwoning. Op dit moment 
hebben woningzoekenden die zich op hun 18e verjaardag direct hebben ingeschreven bij Huiswaarts een voordeel ten 
opzichte van woningzoekenden die hier niet direct aan gedacht hebben of die van buiten de regio naar Veenendaal zijn 
verhuisd. Daarom willen wij dat niet 10% maar 20% van de sociale huurwoningen die vrijkomen wordt verloot, zodat er ook 
een grotere kans op een woning is voor mensen die door onvoorziene persoonlijke of professionele omstandigheden 
ineens woningzoekende in Veenendaal zijn geworden. Daarnaast vinden wij dat alle inwoners die 18 jaar worden een 

bericht moeten krijgen van de gemeente waarin zij herinnerd worden om zich in te schrijven bij Huiswaarts. 

• Momenteel is de druk op de woningmarkt door beleggers, particuliere verhuur of vakantieverhuur nog geen nadrukkelijk 
probleem in Veenendaal. Mocht dit wel een nadelig effect op de woningmarkt gaan hebben, willen wij de mogelijkheden 
die de landelijke wetgeving biedt in te zetten om dit te voorkomen. 

Duurzaam wonen

• Ruim een derde van alle energie in Veenendaal wordt in woningen gebruikt. Veel huizen zijn slecht geïsoleerd waardoor ze 
ware energielekken zijn. D66 Veenendaal wil dat het verduurzamen van woningen sneller gaat. Niet alleen wordt de 
energierekening lager, maar de waarde van de woning stijgt ook. De gemeente kan dit makkelijker maken door kennis en 
informatie te delen en inwoners te wijzen op leningen waarmee duurzame maatregelen gefinancierd kunnen worden. 

• D66 Veenendaal wil dat alle nieuwbouw energieneutraal of energiepositief wordt. Dat betekent dat dit afgedwongen moet 
worden door aanvullende lokale bouweisen te stellen bij nieuwbouwplannen, bovenop de landelijk geldende normen. 

• Wij willen dat nieuwe en bestaande sociale huurwoningen Nul-op-de-Meter worden. Daarvoor zijn op grote schaal 
aanpassingen nodig, zoals betere isolatie en zonnepanelen. Door samen met de woningcorporaties te kiezen voor 
grootschalige aanpassing en ambitieuze prestatieafspraken te maken, zorgen we ervoor dat niet alleen Veenendalers met 
hoge inkomens van het gasnet af gaan, maar dat we dat samen doen. 
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• De huidige subsidies en leningen die er zijn 
voor het verduurzamen van woningen zijn 
veelal gericht op particuliere eigenaren en niet 
op woningen die onderdeel zijn van een VvE. 
Door de specifieke rechtsvorm van een VvE en 
besluitvormingsprocedures binnen een VvE is 
het nu vaak onnodig lastig om gebruik te 
maken van deze regelingen, terwijl juist bij (grote) appartementencomplexen veel winst te behalen is. D66 Veenendaal wil 

dat er een specifieke financiering, in samenwerking met SVN voor VvE#s ontwikkeld wordt en dat er een subsidie komt 

voor VvE#s om een duurzaamheidsadviseur in te huren. Ook moet Veenendaal zich aansluiten bij het "Duurzame Vereniging 

van Eigenaren#$DVvE, een initiatief vanuit de provincie Utrecht. 

• Er zijn verschillende subsidies en leningen beschikbaar om je eigen huis te verduurzamen vanuit de gemeente, het 
waterschap en het Rijk. Er zit veel verschil tussen deze regelingen en het is veel werk om uit te zoeken hoe dit allemaal 
werkt. Ook zijn er veel verschillende aanbieders op de markt die verschillende aspecten van de verduurzaming van je 
woning kunnen regelen met een variabele kwaliteit. Door de grote hoeveelheid spelers is het voor eigenaren lastig om een 
keuze te maken. Wij streven naar kwalitatief goede verduurzamingsmaatregelen. Zonnepanelen van slechte kwaliteit die 
weinig stroom opleveren, daar heeft niemand iets aan. Daarom pleit D66 Veenendaal voor het behouden van de 
energiecoaches, die eigenaren helpt bij het bepalen van de juiste duurzaamheidsmaatregelen en samen met hen berekent 
hoeveel dit gaat kosten en opleveren. Daarnaast kunnen zij helpen om te zorgen dat het complete pakket van maatregelen 
samen de juiste besparing gaat opleveren en er aanbieders gekozen worden die een goede kwaliteit leveren. 

• In Veenendaal zal – als een van de eerste gemeenten in Nederland – de bovengrondse hoogspanningsverbindingen onder 
de grond worden gebracht en maar liefst 13 hoogspanningsmasten verdwijnen. Deze verkabeling is naar verwachting in 
2025 afgerond. Wij zijn als D66 Veenendaal heel blij dat na jaren van pleiten voor het ondergronds brengen eindelijk het 
Rijk, de provincie en gemeente geld beschikbaar hebben gesteld. Hiermee komen zij tegemoet aan de wensen van de 
inwoners en draagt het bij aan de verbetering van het leefklimaat in Veenendaal. D66 Veenendaal blijft de uitvoering 
hiervan dan ook actief volgen. Tevens wil D66 Veenendaal dat een onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheid het 
energieverdeelstation in het dorp te verplaatsen naar een plek langs de A12 als alternatief voor de ondergrondse 
verkabeling. 
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Duurzame initiatieven en projecten: ja, graag. 

Alle nieuwbouw is energieneutraal of energiepositief. 

Energiecoaches zijn belangrijk voor ondersteuning van 

eigenaren bij verduurzamen woning.
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Werken in 
Veenendaal
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Werken in Veenendaal 

Werk is meer dan alleen een inkomen verdienen. Het zorgt ervoor dat je jezelf ontwikkelt, dat je zelfvertrouwen groeit en 
dat je andere mensen leert kennen. We willen dat zoveel mogelijk mensen werken en meedoen in de maatschappij. 
Daarom moet de gemeente maximale ruimte en kansen bieden. Vooral degenen die lang worden uitgesloten van 
mogelijkheden tot participatie willen we perspectief bieden.

Mensen die dichtbij hun werk wonen hebben vaak een gezondere werk-privébalans en het ontlast de druk op de 
infrastructuur. We willen daarom dat Veenendaal een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor ondernemers. Een fijne plek 
om te werken is niet alleen een mooie werkplek, maar ook de aanwezigheid van horeca, een plek om te sporten en een 
korte reistijd van werk naar huis. Ook willen we dat Veenendaal een bruisende binnenstad heeft waar mensen graag zijn.

Fijne plek voor ondernemers

• D66 Veenendaal zet zich in om het lokale kleinbedrijf en duurzame lokale werkgelegenheid te stimuleren door het starten 

van een "koop lokaal#$actie. Hierbij moet de gemeente zoveel mogelijk lokaal inkopen en daarnaast inwoners en andere 

organisaties in de gemeente aanmoedigen om zoveel mogelijk lokaal te kopen. 

• FoodValley is een merk waarvan onze ondernemers en inwoners kunnen profiteren. De verdere ontwikkeling moet meer 
focus hebben en tastbaar worden voor de inwoners en ondernemers. De agenda van FoodValley moet beperkt worden tot 
duurzame economische ontwikkeling, kennis en slimme mobiliteit. Werkgelegenheid in de regio zorgt ook voor lokale 
banen voor Veenendalers. Daarnaast willen wij dat FoodValley ook voor de inwoners en bezoekers zichtbaar wordt door 

ontwikkeling van "Made in FoodValley#$streekproducten en concepten die door ondernemers in de regio aangeboden 

worden. 

•Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen vindt er 
zowel nationaal maar ook lokaal steeds meer 
branchevervaging of – vervlechting plaats. Denk 
bijvoorbeeld aan de autobedrijven die in 2030 alleen nog 

elektrische auto#s mogen verkopen en nu al elektrische 

fietsen gaan verkopen, maar ook andersom. Of een drankje 
bij de kapper. Dit betekent dat bestemmingsplannen flexibel 
zullen moeten zijn of aangepast dienen te worden om deze 
ondernemers tegemoet te komen. 

Bruisende binnenstad

• Wij staan naast de ondernemers in de binnenstad. We willen dat de gemeente samen met hen kijkt naar wat wél mogelijk 
is, bijvoorbeeld door het afschaffen van trage vergunningsaanvragen en stroperige processen. Zo transformeren we de 
binnenstad snel en daadkrachtig naar een toekomstbestendig, levendig centrum. 

• Door een werkdag en -plek flexibeler in te delen is er meer ruimte voor een goede werk-privébalans. Ook kan het inspiratie 
en nieuwe samenwerkingen opleveren. Denk aan start-ups die een plek krijgen in het kantoor van een groter bedrijf. Of 
werkgevers die medewerkers in kleinere groepen laten werken in de gemeente waar ze wonen. Dat maakt werken niet 
alleen flexibeler, maar het zorgt er ook voor dat stadscentra tijdens kantooruren een levendige plek zijn. Bovendien hoeven 
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Zoveel mogelijk mensen werken en doen 

mee in de maatschappij.  

Wij staan voor de vrijheid van ondernemers. 

Maatschappelijke ontwikkelingen en trends 

vragen om flexibiliteit van plannen. 

De gemeente maakt werk van een inclusieve 

en diverse organisatie.



Doe Mee - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

inwoners daardoor minder ver te reizen naar hun werk. D66 Veenendaal wil dat de gemeente actief samenwerkkantoren 
en ontmoetingsruimten helpt realiseren in en rondom de binnenstad. 

• Om de binnenstad echt levendig te maken zouden we ook graag recreatiegelegenheden zoals een bioscoop of nachtclub 
in Veenendaal zien. Wanneer er aanvragen van ondernemers komen voor dit soort bedrijven zal D66 Veenendaal deze 
steunen. 

• We zijn voorstander van meer evenementen; deze zijn - zeker in combinatie met koopzondagen - van belang voor een 
levendig centrum. Uiteraard is uitbreiding van diverse soorten horeca ook van belang voor een aantrekkelijke en 
dynamische binnenstad. 

• D66 Veenendaal wil dat de verschillende soorten bedrijven in de binnenstad meer gemengd worden dan nu. Dus winkels, 
lunchzaakjes, koffietentjes en sportgelegenheden in dezelfde straten, zodat er een meer aantrekkelijke, afwisselende en 
dynamische binnenstad ontstaat. 

Een baan voor iedereen

• Om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen, gaan we de regionale samenwerking vergroten om meer 
leer-werkplekken en stages te creëren; binnen FoodValley wordt dit al succesvol gedaan. D66 Veenendaal wil dat de 
gemeente onderzoekt hoe de werkwijze op dit gebied binnen FoodValley ook gebruikt kan worden voor andere sectoren. 

• D66 Veenendaal wil dat de gemeente een leidende en voorbeeldrol speelt bij het creëren van werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Bij gemeentelijke werving en aanbestedingen moet waar mogelijk het aannemen van 
Veenendaalse werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geprioriteerd. 

• Arbeidsdiscriminatie is absoluut onacceptabel. Er moet aandacht zijn voor zowel duidelijke als minder zichtbare vormen 
van arbeidsdiscriminatie. Wij streven naar een gemeente waarin iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, dezelfde 
kansen krijgt. De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven en werk maken van een inclusieve en diverse 
organisatie. 

• De energietransitie brengt ook nieuwe werkgelegenheid met zich mee. De beschikbaarheid van geschoold personeel in de 
installatie-, bouw- en adviesbranche is te laag om deze aan te kunnen. Dat biedt kansen voor Veenendaal waar relatief 
veel mensen wonen die praktisch geschoold zijn. Wij willen bedrijven en onderwijsinstellingen stimuleren om werknemers 
om- en bij te scholen om de energietransitie uit te kunnen voeren. 
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Veilig en schoon 
onderweg
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Veilig en Schoon Onderweg 

Bereikbaarheid van mensen en bedrijven is belangrijk voor de economie en voor het sociaal verkeer. Maar verkeer is vaak 
ook vervuilend of gevaarlijk. Verkeer en vervoer vragen dan ook om belangrijke afwegingen, waarbij D66 die keuzes zal 
maken die Veenendaal bereikbaar en mobiel houden én duurzaam, schoon, veilig en toekomstbestendig zijn; waardoor 
Veenendaal leefbaar blijft voor haar inwoners. Leefbaarheid en bereikbaarheid dienen in balans te zijn.

De auto neemt nog steeds de helft van de straatruimte in beslag. D66 Veenendaal ziet voor de auto minder plek in onze 
gemeente. Deze ruimte geven we liever aan mensen en spelende kinderen om te sporten of te wandelen. Dit kan mogelijk 
gemaakt worden door het verder stimuleren van fietsnetwerken, OV en deelmobiliteit

Fietsstad Veenendaal

• In 2020 is Veenendaal uitgeroepen tot fietsstad van Nederland, een titel waar we trots op zijn. De fiets is in Veenendaal 
ook het makkelijkst te gebruiken vervoermiddel. We zorgen ervoor dat we fietsen in Veenendaal nog aantrekkelijker maken. 
Door middel van fietssnelwegen binnen Veenendaal, en naar omliggende plaatsen zoals Wageningen, Rhenen en Ede. 

• Om fietsstad te blijven willen we investeren in betere West-Oost-verbindingen. De Rondweg-West is voor fietsers op 
slechts 1 plek verkeerslicht vrij te kruisen. Dit kan slimmer bijvoorbeeld door fietsers vaker groen te geven in de 
verkeerscyclus of door te experimenteren met "alle richtingen tegelijk groen#, zodat links afgaand fietsverkeer op de 
Rondweg niet twee keer hoeft te wachten. 

• Wegen binnen de bebouwde kom die 50km/u zijn moeten vrij liggende fietspaden hebben. Op dit moment is dit nog niet 
overal het geval, zoals op de Monding, de Vondellaan en de Componistensingel. We begrijpen dat deze wegen 50-wegen 
zijn, maar dat betekent wat ons betreft wel dat hier fietspaden aangelegd moeten worden. 

• Op dit moment wordt nog niet écht gekozen voor fietsers; het is met de auto makkelijker om te parkeren en in de Corridor 
boven te komen dan voor fietsers. Garages voor auto#s kunnen ook omgebouwd worden om (deels) te gebruiken voor 
fietsparkeren. 

Minder auto#s

• Bij nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte 
kiest D66 Veenendaal voor fietsers, wandelaars en 
spelende kinderen. De meeste autobezitters hebben een 
auto die voor 90% van de tijd stilstaat. Dat neemt veel 
ruimte in beslag in buurten en wijken. We begrijpen de 
wens om dichtbij te parkeren maar kiezen voor een 
straatbeeld waar auto#s, na het uitladen van de 
boodschappen, op kleine afstand in buurtgarages en 
parkeergarages geparkeerd staan. Zo blijft er op straat 
ruimte voor de groepen voor wie die straat bedoeld is. 

• De verbreding van de Rondweg-Oost is uitgesteld nadat uit onderzoek is gebleken dat bij verbreding een toename zal 
plaatsvinden van stikstofneerslag op het natuurgebied Binnenveld. Wat ons betreft blijft het uitgangspunt dat er een 
balans zal moeten zijn tussen leefbaarheid en natuurwaarden en bereikbaarheid voor onze inwoners. Het gevolg van een 
tweebaans rondweg is het aantrekken van verkeersstromen die er nu nog niet zijn. Dat is dus geen oplossing voor het 
beperken van drukte. We willen de verbreding ondersteunen door het nemen van maatregelen die doorgaand verkeer 
ontmoedigen: snelheid aanpassen is daar een voorbeeld van. 
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Minder ruimte voor auto’s, meer ruimte voor 

fietsers en wandelaars.  

Een balans tussen leefbaarheid en 

bereikbaarheid is belangrijk. 

Meer openbare elektrische laadpalen. 

OV verbeteren en uitbreiden, bijvoorbeeld 

een lightrail.
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• De Rondweg-Oost is niet alleen een ontsluitingsweg voor Veenendaal-Oost, maar het heeft ook het karakter van een grote 
doorgaande weg die de Betuwe met de A12 verbindt. D66 Veenendaal wil dat de gemeente samen met de regio en 
provincie het verkeer op een ander wijze om Veenendaal heen zal leiden. Verder willen we verkennen hoe inwoners van 
Veenendaal-Oost op een alternatieve manier hun wijk uit kunnen rijden. 

• De Rondweg-West is ingericht als 70-weg, waar 50 is toegestaan. Het is vanuit een verkeersveiligheid oogpunt wenselijk 
te kijken of de gemeente Veenendaal de weg kan inrichten naar een 50-weg. D66 Veenendaal wil dat er een groene golf 
op de Rondweg-West komt. 

• De hoeveelheid pakketbezorgingen is fors gestegen. Dat legt druk op de ruimte in Veenendaal en is vaak ook vrij 
vervuilend. Busjes rijden door Veenendaal om pakketjes af te leveren en iedere bezorgservice met zijn eigen vervoer. Dit 
kan slimmer, bijvoorbeeld door het inrichten van hubs rondom Veenendaal en door leveringen vanuit daar één keer op een 
dag te laten doen door emissievrije voertuigen. 

• D66 Veenendaal wil dat de gemeente het gebruik van een elektrische auto zoveel mogelijk gaat stimuleren door meer 
openbare elektrische laadpalen te plaatsen en niet alleen op aanvraag van inwoners. 

OV waardoor je de auto kunt laten staan

• Om het eigen autobezit te ontmoedigen is het nodig naar de OV-situatie te kijken. De aansluitingen richting Utrecht is de 
meest gebruikte. In de nieuwe dienstregeling wordt de aansluiting naar Driebergen een kwartierdienst. We pleiten ervoor 
om bij de NS aan te dringen op een kwartierdienst ook naar Veenendaal-Centrum. 

• De lightrail verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal is eerder al eens onderzocht en toen niet van de grond gekomen, 
hoewel de meeste Veenendalers positief waren. D66 Veenendaal pleit voor een onderzoek of deze verbinding alsnog 
uitgevoerd kan worden. 

• De verbinding richting hogescholen en universiteiten in Arnhem en Nijmegen is ingewikkelder; alleen De Klomp biedt deze 
aansluiting. Snellere (bus-)verbinding vanuit wijken en het centrum van Veenendaal richting De Klomp zal de 
vervoersbewegingen op dit station versterken en het station behouden als intercity-stop. 
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De gezonde gemeente 

Voor alle inwoners in Veenendaal streven we naar een actief en gezond leven, waarover ze zelf de regie hebben. Met 
passende hulp dichtbij, goede voorlichting en preventie en goede toegang tot zorg.

Goed eten, voldoende beweging, niet roken en alcohol met mate geeft ons de beste mogelijkheden om onze kans op een 
gezond leven te vergroten. Dat is de basis, maar op dit moment is onze samenleving zo ingericht, dat ongezonde keuzes 
vaak aantrekkelijk zijn. Veenendaal moet daarom een actieve rol spelen om haar inwoners daarom nog meer uit te dagen 
tot een actieve, gezonde leefstijl. We moeten ook het sociale belang van (samen) sporten en bewegen niet onderschatten. 
Gezond leven gaat immers over meer dan alleen voldoende bewegen en gezond eten. Actief zijn, meedoen in de 
samenleving en een prettig sociaal leven met familie en vrienden zijn onlosmakelijk verbonden met welzijn en mentale 
gezondheid.

Door de decentralisaties van de afgelopen jaren heeft de gemeente er veel zorgtaken bijgekregen. Tegelijkertijd krijgen 
gemeenten minder geld van het Rijk. Die combinatie is ingewikkeld; meer doen, met minder geld. Aan de andere kant 
biedt 'zorg dichtbij' in combinatie met goede samenwerking tussen gemeente, zorginstellingen en bijvoorbeeld 
schuldhulp, nieuwe mogelijkheden om mensen beter te ondersteunen.

Zorg dichtbij

• In Veenendaal is de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in Veens Welzijn en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG. 
Beide organisaties zijn actief in de wijken, waar ze laagdrempelige ondersteuning dichtbij de inwoners bieden. D66 
Veenendaal is positief over dit model en pleit voor verbreding van de samenwerking tussen de lokale teams, 
welzijnsorganisaties, huisartsen en Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ. Zo bieden we iedereen snellere en betere 
hulp waar dat nodig is. 

• Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. D66 Veenendaal stimuleert de pilot Kansrijke 
Start (ondersteunen van kwetsbare gezinnen gedurende de eerste 1.000 dagen van het kind) en pleit ervoor om na het 
succes van de pilotfase dit programma in alle wijken van Veenendaal toe te passen. Elk kind moet dezelfde kansen krijgen. 

Passende zorg voor iedereen

• D66 Veenendaal zet zich in om de toegankelijkheid van de zorg te verbeteren door middel van betere afstemming tussen 
de verschillende financieringsstromen in de zorg. Onduidelijkheid over de financiering van de zorg mag geen belemmering 
vormen voor de zorg die de mensen ontvangen. De zorgvraag moet leidend zijn en niet de financiering. In verschillende 
gemeenten lopen pilots om domein-overstijgend samenwerken te bevorderen. Wij gaan deze pilots nauwlettend volgen en 
willen bij succes een dergelijke pilot starten in Veenendaal. 

• De overgang naar volwassenheid - wanneer jongeren achttien jaar worden - kan voor kwetsbare jongeren zwaar zijn. 
Opeens moeten zij alles zelf regelen. Wij willen de overgang van 18 naar 18 beter ondersteunen. Denk hierbij aan het 
verlenen van ondersteuning die ook voor jongeren onder de achttien beschikbaar is en het wegnemen van drempels, zoals 
de eigen bijdrage, voor kwetsbare jongeren die GGZ-hulp nodig hebben. 

• Als er psychische zorg nodig is, is er vaak een wachtlijst. D66 Veenendaal kan die wachtlijsten niet aanpakken, maar we 
kunnen wel kijken naar alternatieve vormen van hulp die in de tussentijd ondersteunen en soms al genoeg zijn. D66 wil 
projecten ondersteunen die mensen met psychische klachten helpen met een goede dagbesteding en in contact brengen 

  Verkiezingsprogramma 2022  2026  25



Doe Mee - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

met anderen. In Utrecht start een laagdrempelige inloop voor 
psychiatrische patiënten. We zullen deze inloop volgen en bij 
succes in Veenendaal de mogelijkheden verkennen. 

•Initiatieven gericht op zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
wonen, zoals kleinschalige woonvormen voor ouderen, willen 
we stimuleren. Bijvoorbeeld doordat de gemeente in 
samenwerking met zorg en woningcorporaties nog meer 
potentiële locaties onderzoekt en (her-)inricht. Een mooi 

voorbeeld zijn de woon-zorglocaties van Dennenhorst. Een 
subsidie voor initiatieven die zijn gericht op het scheppen van voorwaarden om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te 
laten blijven, kan daarbij bijdragen. Het gaat hier om vernieuwende arrangementen van wonen en leefomgeving, mét zorg 
om langer thuis te wonen. 

• We vragen aandacht aan ouderen die langer in hun woning willen blijven wonen in hun eigen wijk en tussen 
mantelverzorgers. Knelpunten die daarbij ontstaan, zullen actief door de gemeente aangepakt worden. We willen dat de 
gemeente stuurt op initiatieven of subsidies die deze beweging mogelijk moeten maken. 

• De eenzaamheid onder verschillende groepen is toegenomen. Eenzaamheid is daarom een belangrijk aandachtspunt voor 
D66 Veenendaal. We willen dat de gemeente Veenendaal samen met bedrijven, ondernemers, inwoners en 
maatschappelijke organisaties een lokale coalitie tegen eenzaamheid vormt (in het verlengde van de Nationale Coalitie 
tegen Eenzaamheid). Dit om samen de trend van eenzaamheid onder ouderen en jongere generaties te doorbreken door 
eenzaamheid eerder te signaleren. 

 

Gezonde leefstijl

• Een gezonde leefstijl vormt voor D66 Veenendaal een belangrijk uitgangspunt. We zullen educatieve programma#s voor 
gezond eten en drinken op scholen blijven ondersteunen. De landelijke Gezonde school-aanpak sluit hierbij mooi aan. 
Steeds meer scholen in Veenendaal beschikken over het vignet Gezonde school, een mooie ontwikkeling. D66 Veenendaal 
blijft deze aanpak stimuleren en vraagt de gemeente om gezamenlijk met scholen ervoor te zorgen dat er meer scholen in 
de gemeente komen die het vignet dragen. Daarnaast kan de gemeente het Omgevingsplan in bepaalde gebieden 
aanpassen, bijvoorbeeld rondom scholen, en zodoende ervoor zorgen dat daar gezond eten wordt verkocht. Zo heeft de 
gemeente meer invloed op het gericht aanpakken van problemen rondom een ongezonde leefstijl. 

• D66 Veenendaal wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en 
ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de 
zorgverzekeraar werken samen in een integrale gezondheidsaanpak. Een doel is het vergroten van 
gezondheidsvaardigheden van inwoners. 

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

• De rol van vrijwilligers in de samenleving is zeer waardevol. We stimuleren de mogelijkheden om de werkdruk op 
vrijwilligers en mantelzorgers te verlichten. Daarom willen we dat de gemeente verenigingen en andere organisaties die 
voor een groot deel afhankelijk zijn van vrijwilligers, helpt bij de ondersteuning van hun vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan 
scholing of een aansprakelijkheidsverzekering.   

• D66 Veenendaal wil een mantelzorgakkoord tussen mantelzorgorganisaties, gemeente, Rijk, zorgverzekeraars en 
werkgevers waarin elke partij de taak krijgt om overbelasting bij mantelzorgers te signaleren en te voorkomen. 

• Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte krijgt en de 
mantelzorg beter vol te houden is. We willen ons blijven inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door 
vrijwilligers. 

  Verkiezingsprogramma 2022  2026  26

Een actieve en gezonde leefstijl is belangrijk 

voor elke inwoner. 

Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk 

en veilig op te groeien. 

Passende zorg voor iedereen.  



Doe Mee - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

 

  Verkiezingsprogramma 2022  2026  27

Veenendaal in 
beweging



Doe Mee - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

Veenendaal in beweging 

Beweging en sport zijn belangrijk voor een goede gezondheid. Je voelt je fit en zorgt voor je lichaam. Daarnaast heeft 
samen sporten ook grote positieve effecten op je mentale gezondheid. Sport verbindt en zorgt voor entertainment. Je 
hoeft niet te sporten om aan een gezonde dosis beweging te komen. Regelmatig wandelen door je buurt is ook goed voor 
lichaam en geest. We willen daarom een buitenomgeving die stimuleert om actief te zijn en die voor iedereen toegankelijk 
is. Sport verbindt; mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het 
sportveld. Dankzij alle geweldige vrijwilligers kent Veenendaal een rijk sportverenigingsleven en zijn er veel sportieve 
maatschappelijke initiatieven. We zijn blij met een initiatief zoals Team Veenendaal dat lokale sporters helpt bij hun 
ambitie en doelen in de (top-)sport. We koesteren en ondersteunen dit graag.  

Sport voor iedereen

• Wij willen dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om hun zwemdiploma te halen.  Het schoolzwemmen moet weer 
worden ingevoerd en scholen krijgen de keuze hieraan mee te doen. 

• Sport dient voor iedereen toegankelijk te zijn en iedereen moet zich veilig kunnen voelen om mee te doen. D66 
Veenendaal wil dat de gemeente Veenendaal een actieplan maakt, samen met lokale partners als Sportservice Veenendaal 
en verenigingen, om discriminatie te beperken en aan te pakken. 

• Sportfaciliteiten in de nabije omgeving maken sport toegankelijk. Voor recreatie in de eigen buurt zijn parken en groene 
ruimten van groot belang. Kinderen moeten al vroeg de ruimte hebben voor spel en beweging. D66 Veenendaal wil dat er 
in iedere buurt veilige speelplekken voor kinderen zijn. 

• Steeds meer Veenendalers sporten in de openbare ruimte bijvoorbeeld door te hardlopen of te bootcampen. Wij willen dat 
sporten en bewegen daarom direct bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen wordt en dat de 
gemeente hierover afspraken maakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties. 

• Veenendaal heeft nu meerdere groene gebieden waar 
volop gesport kan worden. Om sporten in de openbare 
ruimte nog toegankelijker te maken wil D66 Veenendaal 
dat er een beweeglint wordt aangelegd die de 
verschillende groene gebieden met elkaar verbindt. Dit 
zou een aantrekkelijk route moeten zijn voor wandelaars 
en hardlopers waarop een beweegparcours$wordt 
aangelegd. 

Meer Veenendalers aan het bewegen

• Sport en beweging zijn ook – of juist voor – senioren van groot belang. Het zelfstandig boodschappen kunnen doen, 
fietsen, de hond uitlaten of überhaupt zelfstandig kunnen leven en mobiel blijven vergroot je leefomgeving en gaat 
vereenzaming tegen. D66 Veenendaal wil een outdoor gym speciaal voor senioren op een openbare plek. 

• Buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen op het gebied van sport en cultuur vormen een belangrijke schakel in de 
buurt. Ze bieden jongeren een leuke en gezonde activiteit, maar ook structuur. Daarnaast kunnen ze helpen om hun talent 
te ontplooien.  D66 Veenendaal wil blijven inzetten op deze vorm van ondersteuning aan alle inwoners van Veenendaal. 

• Grote sportevenementen zoals de Veenendaal-Veenendaal wielerronde en de triatlon zijn goed voor Veenendaal. Ze 
stimuleren de lokale economie en inspireren inwoners om zelf meer te bewegen. Wij willen dat de huidige evenementen 
waar nodig gefaciliteerd worden door de gemeente en dat nieuwe initiatieven worden gestimuleerd. 
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Een Veenendaal met karakter 

Of je nu houdt van films, hiphop muziek of musea, cultuur verrijkt je. Het geeft energie, inspiratie en het toont zaken 
vanuit een ander perspectief. Het is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zo de cohesie tussen 
verschillende groepen te versterken. Cultuur verbindt, zet aan tot reflectie en is een inspiratiebron voor iedereen. Ook 
versterken culturele organisaties en activiteiten zoals pop-up muziekpodium Vlow de lokale economie. Want als er 
mensen naar Veenendaal komen omdat daar iets te beleven valt, levert dat ook inkomsten op voor horeca en winkels. Om 
al deze redenen wil D66 Veenendaal dat cultuur voor iedereen toegankelijk is, ook als je wat minder te besteden hebt of 
als je afhankelijk bent van hulpmiddelen. In de in september 2021 vastgestelde Cultuurvisie en Cultuurnota missen wij 
een langetermijnvisie met een innovatief en ambitieus cultuurbeleid. We willen een levendig Veenendaal waar cultuur 
verbindt, er altijd iets te beleven is en de historie van Veenendaal nadrukkelijk zichtbaar is.

Culturele regiofunctie met grootse evenementen

• D66 Veenendaal wil (grote) evenementen stimuleren, ook op zondagen. Juist tijdens koopzondagen kunnen evenementen 
een mooie bijdrage leveren aan de levendigheid in de stad. We kennen mooie evenementen waaraan veel inwoners 
waarde hechten zoals Klassiek aan de Grift, Fuze en Lampegietersavond. Dit soort evenementen willen we graag 
behouden en uitbreiden. De gemeente moet bij vergunningaanvragen samen met de initiatiefnemer kijken naar wat er wél 
kan. Ook moeten we zorgen dat er voldoende ruimte behouden blijft voor evenemententerreinen zoals bijvoorbeeld in het 
stadspark en rond de Duivenweide. 

• D66 wil van De Lampegiet een theater maken met een sterke regiofunctie. Wij pleiten voor het multifunctioneel maken van 
het theater. Zo zien wij een prachtige mogelijkheid voor het toevoegen van een volwaardige bioscoopfunctie. 

•  ‘Veenendaal als stad met een regiofunctie’: dat is waar wij ons als D66 Veenendaal de komende jaren hard voor willen 
maken. Dit betekent naast de beste binnenstad van de regio ook mooie plekken om te verblijven. Om deze reden willen wij 
dat de gemeente naar de mogelijkheden zoekt om meer verblijfsaccommodaties te faciliteren. Zo is onze binnenstad nog 
aantrekkelijker voor toeristen die hier komen winkelen en/of fietsen. 

Cultuur voor iedereen en dichtbij

• Financiële drempels kunnen theaterbezoek in de 
weg staan. Voor minima willen we jaarlijks één 
voorstelling gratis aanbieden, zodat theaterbezoek 
ook voor hen mogelijk is. 

• Het is belangrijk dat kunst en cultuur op ieder 
niveau en iedere schaal gerealiseerd wordt. Wij 
willen dat zowel de amateur als de professionele 
kunstenaar een plek hebben in ons cultureel 
aanbod. Ook moet er aandacht zijn voor niche kunstvormen. Wij willen deze zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren. 

• Kunst in de openbare ruimte biedt de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier met kunst in aanraking te komen. 
Kunst in de buurt kan zowel de levendigheid in de wijk stimuleren alsook de betrokkenheid van inwoners bij hun buurt. Wij 
willen dat er een wijkbudget komt waaruit kunst in de wijk gefinancierd wordt. 
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• Evenementen zoals de Kunstroute, Theater bij de buren, Beeldend Veenendaal zijn populair en zorgen ervoor dat "kunst & 

cultuur#$op een laagdrempelige manier aangeboden wordt. Vooral een kijkje in de keuken nemen in ateliers en bij 

kunstenaars thuis blijkt aantrekkelijk te zijn voor bezoekers. Wij zullen deze evenementen blijven faciliteren en wat ons 
betreft komen er meer bij. 

• Op dit moment gaat een groot deel van de cultuursubsidie naar huisvesting van een aantal culturele instellingen, in plaats 
van naar de culturele activiteiten zelf. Vergeleken met andere gemeenten is het percentage van culturele subsidies dat 
naar huisvesting gaat hoog. De ruimtes in het Spectrum zouden veel beter en intensiever gebruikt kunnen worden door 
verschillende culturele partijen, denk aan de activiteiten van Vlow, koren, kleine gezelschappen e.d. Bijvoorbeeld door 
deze ruimtes tegen aantrekkelijke tarieven te verhuren. Ook zou horeca in het gebouw meer reuring veroorzaken en 
gebruik van het gebouw stimuleren. Op deze manier is er meer geld beschikbaar voor de culturele activiteiten zelf. 

Zuinig op historie en traditie

• Wij willen dat Veenendaal zuinig omgaat met onze monumenten en beeldbepalende en historische panden. Hiervoor is de 
historische waardenkaart gemaakt waarop gebouwen staan op basis van objectieve architectonische-historische criteria. 
Wij willen dat met panden op de historische waardenkaart voorzichtig wordt omgegaan en dat de waardenkaart van groter 
belang moet zijn bij besluitvorming. 

• Wij zijn blij met Veense tradities zoals de Bijenmarkt in juli en de Lampegietersavond in september. D66 Veenendaal zal 
daarom de organisatie en viering hiervan blijven stimuleren! 
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Goed onderwijs als fundament 

We willen een kansrijke stad zijn met gelijke mogelijkheden voor iedereen. Het maakt niet uit wie je ouders zijn of waar je 
bent geboren. Wat telt zijn je talenten, ambities en dromen. Jong of oud, praktisch of theoretisch, in Veenendaal kun je 
een leven lang leren. Wij zien dat scholen moeite hebben om voldoende plekken te bieden voor kinderen die extra 
aandacht verdienen, bijvoorbeeld kinderen met een beperking of hoogbegaafdheid. Iedereen moet volop kansen krijgen 
om talenten te ontdekken en ontwikkelen. Leren is investeren in je toekomst en investeren in leren is dus een investering 
in een toekomstbestendig Veenendaal. Voor D66 staat kwaliteit van onderwijs voorop.

Het beste onderwijs voor iedereen

• D66 Veenendaal wil de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen tot vier jaar voortzetten met inzet van de extra 
middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt. Dit helpt leerachterstanden voorkomen en zorgt ervoor dat kinderen 
goed aan het basisonderwijs beginnen. 

• Talentontwikkeling is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente met scholen en andere organisaties 
samenwerkt om het onderwijs in Veenendaal te vernieuwen en te verbeteren. Met een fonds voor talentontwikkeling willen 
wij deze initiatieven stimuleren. Waar nodig kan het meebetalen vanuit de gemeente net het duwtje in de goede richting 
geven. 

• Het gebruik van betaalde huiswerkbegeleiding neemt landelijk toe. Ook steeds meer jongeren in Veenendaal maken er 
gebruik van. Dit is kostbaar en niet elk gezin heeft het geld om kinderen betaalde ondersteuning te geven. Jongeren van 
wie de ouders het niet kunnen betalen, moeten het vaak zonder huiswerkbegeleiding doen. Dit zorgt voor ongelijke kansen 
in het onderwijs. In Nijmegen en Den Haag lopen pilots waarbij gratis huiswerkbegeleiding voor alle leerlingen wordt 
gegeven. We houden deze pilots in de gaten en bij succes starten we een vergelijkbaar initiatief in Veenendaal. 

• D66 Veenendaal wil gezonde mogelijkheden voor ontbijt en lunch op iedere school. Wij zijn voorstander van de landelijke 
initiatieven zoals de Gezonde school-aanpak of Jong Leren Eten. Wij willen dat er wordt onderzocht welke van deze 
initiatieven bij Veenendaal past en deze ook hier introduceren. 

Samenwerking in onderwijs

• D66 Veenendaal wil intensief blijven samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnsorganisaties om voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente moet direct optreden bij 
schoolverzuim en sturen op een startkwalificatie voor elk kind. Wij streven naar een samenhangende aanpak voor jongeren 
die dreigen uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en intensief begeleiden. D66 Veenendaal wil dat de 
gemeente in samenwerking met scholen en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC in een (regionaal) plan vastlegt 
welke concrete maatregelen ze neemt om voortijdige schooluitval tegen te gaan. 

• D66 Veenendaal wil dat kinderen die extra aandacht nodig hebben zoveel mogelijk een plek binnen het reguliere onderwijs 
krijgen. Door het aanbieden van speciale taalklassen of klassen voor hoogbegaafde kinderen kan onderwijs op maat 

binnen de reguliere scholen worden aangeboden. De scholen werken hiertoe al samen in een "samenwerkingsverband 

passend onderwijs#. D66 Veenendaal wil dat de gemeente concrete afspraken maakt met dit samenwerkingsverband en 

daar waar nodig sturing geeft aan de kwaliteit. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer; waar mogelijk moet de 
gemeente deze kinderen ondersteunen in het vinden en bereiken van de school waar zij het meest op hun plek zijn.!

  Verkiezingsprogramma 2022  2026  33



Doe Mee - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

!

  Verkiezingsprogramma 2022  2026  34



Doe Mee - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

 

•Objectieve informatie over alle mogelijke scholen moet 
gemakkelijk te verkrijgen zijn (via het Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG, website van school en/of gemeente) zodat 
ouders goed kunnen vergelijken en een goede afweging 
maken bij de uiteindelijke keuze van een school voor hun 
kind(eren). 

Investeren in nieuwe leerkansen

•Getalenteerde en beginnende leraren moeten we 
koesteren; ze verdienen extra ondersteuning. De gemeente 
neemt zelf geen leraren aan, maar kan het voor hen wel 

aantrekkelijk maken om voor Veenendaal te kiezen door het extra onder de aandacht te brengen van traineeships voor 
startende leerkrachten of opleidingstrajecten voor herintreders. 

  
Studentenstad Veenendaal

• Vrij denkplek(ken): wij willen dat de gemeente studieplekken faciliteert voor studenten. Bij voorkeur in de binnenstad zodat 
het voor studenten ook een sociale functie heeft en een aantrekkelijke plek wordt om te studeren. Deze dienen ook 
makkelijk bereikbaar te zijn. 

• Veenendaal heeft veel ICT-bedrijven binnen de gemeentegrenzen. D66 Veenendaal wil dat de gemeente zich inzet om een 
dependance van een hogeschool of universiteit op het gebied van ICT te realiseren binnen de gemeentegrenzen. 
Daarnaast willen we ons inzetten om het aanbod aan ICT-opleidingen op MBO-niveau te vergroten. 

• D66 Veenendaal wil dat de gemeente aanjager is om het beste uit Veense studenten te halen. Door ze uit te dagen met 
o.a. innovatie-awards voor interessante start-ups en/of onderzoeksprojecten. 

Vrij zijn begint met onderwijs

• Ouders baseren hun schoolkeuze steeds meer op kwaliteit, pedagogische aanpak, fysieke afstand en sfeer van een 

school. Daarom staat voor D66 Veenendaal "school#$centraal, niet of ze "openbaar#$of "bijzonder’$is. 

• D66 Veenendaal is voorstander van acceptatieplicht voor scholen, zodat de ouders maximale keuzevrijheid hebben om de 
school te kiezen die bij hun kind(eren) past. 

• In Veenendaal is er ruim aanbod voor bijzonder onderwijs. D66 Veenendaal zet zich in voor meer openbaar onderwijs in 
Veenendaal. Bij voldoende belangstelling ondersteunen wij vestigingen met andere stromingen van bijzonder onderwijs. 

•In het Veense Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 20212024 IHP is een zogenaamd wijkgebonden toelatingsbeleid 
opgenomen, oftewel een inperking van de vrijheid van keuze van ouders om een school uit te kiezen die bij hun kind past. 
Ouders hebben principieel het recht hun schoolkeuze te bepalen op grond van eigen overwegingen en belangen, ongeacht 
of die op het vlak van richting, onderwijsconcept, onderwijskwaliteit of de schoolnabijheid zijn gelegen. Wij zullen ons 
blijven inzetten voor passend onderwijs voor kinderen en keuzevrijheid voor hun ouders. 
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We laten niemand vallen 

We willen dat iedereen in Veenendaal mee kan doen. Daarom vinden we dat armoede, laaggeletterdheid of een beperking 
geen reden zijn dat je niet mee kan doen.

Armoede kent veel gezichten en is een complex probleem. Het geeft mensen veel stress en heeft nadelige gevolgen voor 
de gezondheid. D66 vindt het onacceptabel dat kinderen in Veenendaal in armoede opgroeien. D66 wil de beperkingen die 
armoede en schulden veroorzaken hard bestrijden. De gemeentelijke overheid kan hierin een grotere rol pakken. Door het 
kwijtschelden of opkopen van schulden kunnen problemen in een gezin verminderen. Het is beter om problemen 
bespreekbaar te maken voordat ze escaleren.

Sneller uit de schulden

• In Utrecht zijn succesvolle pilots gedaan met het 
overnemen van schulden. D66 Veenendaal wil dit voorbeeld 
van Utrecht volgen door structureel geld vrij te maken om 
schulden over te nemen en de bundelen. Op deze manier 
wordt de gemeente de enige schuldeiser en iemands 
financiële situatie overzichtelijker. Ook willen we in 
samenspraak met andere overheidsinstanties voorkomen 
dat boetes en invorderingen leiden tot hogere schulden. 

• Vroege aanpak van schulden kan ervoor zorgen dat de situatie overzichtelijk blijft en relatief makkelijk en snel opgelost kan 
worden. Daarvoor is goede communicatie met bijvoorbeeld woningcorporaties belangrijk. Sinds 1 januari 2021 is dit een 
wettelijke taak van de gemeente en wij zullen blijven controleren of de gemeente dit constructief en privacy-vriendelijk 
doet. 

Sneller aan het werk

• Het moet lonen om (weer) te gaan werken. Aan de slag gaan mag niet betekenen dat je er netto op achteruit gaat. Arbeid 
moet lonen. De gemeente moet zelf veel dichter op de begeleiding van mensen naar een baan zitten. De middelen die de 
gemeente hiervoor beschikbaar heeft, worden ingezet om de arbeidskansen van mensen te vergroten. 

• Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of toeslagen kunnen financiële drempels ervaren als ze weer gaan werken of 
meer uren willen werken. Ze lopen dan het risico dat een schuldeiser weer terugbetaling gaat eisen. Dat kan nieuwe 
problemen opleveren. D66 Veenendaal wil daarom een pilot opzetten, waarbij de gemeente het risico van eventuele 
onverwachte terugbetalingen een jaar lang voor haar rekening neemt. Zo hebben mensen de zekerheid dat werken echt 
loont. We werken hiervoor samen met professionals en maken gebruik van het Huishoudboekje, een digitale tool die 
mensen inzicht geeft in hun financiën. 

Iedereen doet mee

• We maken het makkelijker om aanvragen in te dienen voor minimaregelingen. De gemeente Veenendaal heeft een vrij goed 
minimabeleid waarbij ook minima kunnen deelnemen aan de samenleving en de kans krijgen zich te ontwikkelen. Er zijn 
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diverse regelingen maar lang niet iedereen die hier recht op heeft maakt er gebruik van. Wij vinden dat deze regelingen 
(nog) meer bekendheid moeten krijgen. Wij willen ook dat minimaal het huidige minimabeleid in stand blijft. 

• Wij willen laaggeletterden en mensen met een taalachterstand helpen met taal en lezen. Dit is geen gemakkelijke, maar 
wel een noodzakelijke opgave; taalvaardigheid en digitale ontwikkeling zijn essentieel om mee te kunnen doen in de 
samenleving. Met de juiste inzet kunnen we - samen met onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven, de bibliotheek en vrijwilligers - laaggeletterdheid tegengaan. We willen met extra financiële middelen de 
aanpak versnellen en initiatieven ondersteunen. 

• De Wet Inburgering treedt 1 januari 2022 in werking. Met deze nieuwe wet komt de regie op de uitvoering van het 
inburgeringsstelsel bij de gemeenten te liggen. Dit betekent een flink pakket aan nieuwe verantwoordelijkheden voor 
gemeenten. D66 Veenendaal vindt het belangrijk dat we mensen de kans geven om beter in te burgeren. Iedereen die voor 
korte of langere tijd in Veenendaal wil verblijven moet wat ons betreft mee kunnen doen. D66 Veenendaal zal de uitvoering 
van de wet nauwlettend volgen. 

• D66 wil dat Veenendaal toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking. Daarom benadrukken we bij het 
bouwen van nieuwe woningen en het aanleggen van nieuwe voorzieningen, dat er rekening wordt gehouden met mensen 
in een rolstoel, met een rollator of met andere hulpmiddelen. In de openbare ruimte mogen geen belemmeringen bestaan, 
zoals onnodige hoogteverschillen, ontoegankelijke doorgangen, reclameborden of verkeerd geparkeerde fietsen. 
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Een inclusief en veilig Veenendaal 

In Veenendaal ben je vrij om je leven te leiden zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals jij wilt, te geloven wat jij wilt en te 
houden van wie jij wil. Dat kan alleen in een plaats waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd. Veenendaal is 
in de afgelopen decennia flink gegroeid en spanningen in de samenleving zijn soms merkbaar. Juist daarom moeten we in 
gesprek met elkaar blijven. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende wereldbeelden mogen nooit 
aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. Zodra jouw gedrag en acties overlast geven voor anderen, moeten hier grenzen 
aan gesteld worden. Wij waken ervoor dat de maatregelen die we nemen op het gebied van veiligheid in dienst blijven 
staan van vrijheid.

D66 wil dat alle mensen in vrijheid hun eigen leven kunnen vormgeven en hun bijdrage aan de samenleving kunnen 
leveren. Een sterke democratische rechtsstaat is daarvoor het fundament. Deze waarborgt de rechten van individuen en 
beschermt ons allemaal tegen machtsmisbruik of willekeur. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en tegelijkertijd 
laten we ons niet leiden door angst. Op de eerste plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken 
hiervan te bestrijden.

Aanpak van discriminatie

• De school is een belangrijke plek waar jongeren van verschillende bevolkingsgroepen elkaar leren kennen. Wanneer 
jongeren meer bekend raken met mensen met een andere achtergrond verhoogt dit het begrip voor elkaar en voorkomt dit 
discriminatie. Het blijkt dat vluchtig contact (op het schoolplein) hier niet voldoende voor is. D66 Veenendaal wil dat de 
gemeente samen met Veenendaalse scholen kijkt of ze kunnen ondersteunen in het vormgeven van diepgaande 
interculturele interactie. 

• D66 Veenendaal wil dat de gemeente trainingen aan inwoners aanbiedt, gegeven door experts, rondom discriminatie en 
deze ook actief stimuleert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trainingen waarbij deelnemers de confrontatie aangaan met hun 
eigen vooroordelen en stereotypen. 

•Het aantal meldingen van discriminatie is laag, maar we 
weten dat lang niet iedereen discriminatie meldt. In 
Veenendaal kun je discriminatie melden via 
art1middennederland.nl. Dit regionale meldpunt voor 
discriminatie wordt op dit moment echter niet optimaal 
gebruikt. Om discriminatie beter in kaart te brengen, moet de 
meldingsbereidheid vergroot worden. D66 Veenendaal wil 
dat de gemeente bewustwordingscampagnes inzet en de 
drempel verlaagt om discriminatie te melden bij dit meldpunt. 
Daarnaast willen we een jaarlijkse terugkoppeling van het 
college over wat er is gebeurd met de meldingen van het 
regionale meldpunt. 

Ruimte voor iedereen

• De gemeente moet werken aan het verlagen van de drempel voor verschillende groepen om elkaar te ontmoeten en echt 
contact te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speeddate avonden en huiskamerbijeenkomsten. 
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• Wat ons betreft zijn statushouders en vluchtelingen van harte welkom in Veenendaal. Tijdelijk of om een toekomst op te 
bouwen met hun gezin en familie. 

• D66 Veenendaal stimuleert het vieren van diversiteit door bijvoorbeeld actief de regenboogvlag te hijsen en multiculturele 
feesten in Veenendaal te vieren. Wij pleiten dan ook voor de jaarlijkse viering van de Nationale Dag van de Culturele 
Diversiteit in Veenendaal. 

De open samenleving

• De gemeente Veenendaal kan voortvarender meegaan met initiatieven op het gebied van de LHBTI-gemeenschap. 
Voorbeelden van zulke initiatieven zijn het hijsen van de regenboogvlag of het organiseren van een pride walk. D66 
Veenendaal wil zich de komende jaren inzetten voor een proactieve houding van de gemeente op dit punt. 

• Een Veenendaal dat openheid uitstraalt, ongeacht je geaardheid, geloof of waar je vandaan komt. Dat is waar D66 
Veenendaal zich komende jaren hard voor wil maken. Om deze openheid uit te stralen zien wij graag de komst van een 
regenboog zebrapad als symbool voor de open samenleving. 

Voorkomen is beter dan genezen

• D66 Veenendaal wil voorkomen dat kansarme jongeren van nu de zware misdadigers van later worden. Dat vraagt om het 
bieden van perspectief en voldoende kansen om iets van het leven te maken. Daarnaast moet de gemeente zorgen dat 
jongeren een uitweg uit (drugs-)criminaliteit geboden wordt door het volgen van een opleiding of begeleiding bij het 
vinden van werk. 

• Wij willen investeren in sterke wijkteams en (jeugd-)wijkagenten, die de ogen en oren van de politie op straat zijn en een 
belangrijke preventieve werking hebben. 

• De gemeente moet inwoners en bedrijven actief helpen bij wat ze zelf kunnen doen om criminelen buiten de deur te 
houden. D66 Veenendaal wil dat de gemeente proactief inwoners en bedrijven informeert over de mogelijkheid om een 
subsidie aan te vragen voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook willen we dat de gemeente actief stimuleert om in 
iedere wijk een actief buurtpreventieteam te krijgen en dat de gemeente de bestaande teams ondersteunt. 

• Criminaliteit komt ook steeds vaker online voor. Wij willen dat de gemeente inwoners en bedrijven helpt digitale 
criminaliteit tegen te gaan en ze praktisch helpt veiligheidsmaatregelen te nemen. Hierbij moet specifiek aandacht 
besteed worden aan inwoners met verminderde digitale vaardigheden. 

Aanpakken wanneer het moet

• Wij zijn voor cameratoezicht, daar waar dit gericht toegepast wordt. Met name in uitgaansgebieden blijkt cameratoezicht 
preventief te werken en een belangrijk middel bij opsporing. D66 Veenendaal is wel tegen het gebruik van camera#s met 
gezichtsherkenning. 

• Wij pleiten voor een beleid dat het signaleren en monitoren van huiselijk geweld en kindermishandeling verbetert en een 
integrale aanpak met alle betrokken hulpverleningsinstanties stimuleert. 

• D66 Veenendaal vindt dat regelgeving met betrekking tot veiligheid in de horeca, winkels en openbare ruimte strikt 
gehandhaafd moet worden. Overlast, intimidatie en "kleine criminaliteit#$mogen niet worden gedoogd. 
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Rol van de gemeente

• D66 Veenendaal vindt het ongewenst dat de overheid persoonsgegevens koppelt of analyseert, bijvoorbeeld met het doel 
bepaalde veiligheidsdoelstellingen te bereiken. De gemeente heeft enorm veel gegevens over onze inwoners, hiermee 
moet  zorgvuldig omgegaan worden en deze gegevens moeten beschermd worden tegen onbevoegde toegang. Wij zullen 
de gemeente zorgvuldig controleren op het navolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 
regelgeving en zo nodig aanspreken op een schending van privacy. Ook zullen we zorgen dat algoritmes alleen worden 
ingezet met als doel het tegengaan van scheidslijnen in de samenleving en het vergroten van vrijheden en niet leiden tot 
discriminerende besluiten. 

• De laatste jaren zijn gemeenten steeds meer betrokken bij de aanpak van ondermijning. Het is belangrijk om te voorkomen 
dat gemeentelijke voorzieningen gebruikt worden voor crimineel gedrag. De keerzijde hiervan is dat hierbij een grijs gebied 
ontstaat waar de veiligheidsmaatregelen niet altijd meer ten dienste staan van vrijheid. D66 Veenendaal zal het college 
blijven controleren op de toepassing van het bestuursrecht. Zodat het sluiten van een pand of het intrekken van een 
vergunning - waarbij een rechterlijke toets vooraf ontbreekt - slechts wordt ingezet als dat absoluut noodzakelijk is voor 
de openbare orde en veiligheid. Het bestuursrecht mag niet worden gezien als alternatief voor het strafrecht. 
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Democratisch Veenendaal 

Veenendaal is van alle Veenendalers. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen woonplaats moet mogelijk zijn 
voor iedereen. Dat is niet makkelijk en het gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in 
goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen besluiten. De afgelopen jaren heeft Veenendaal zich 
ontwikkeld tot een open gemeente waar ruimte is voor initiatief. Dit blijkt onder meer uit de goede werking van het huidige 
burgerpanel. Hier gaan we mee verder. Democratische vernieuwing, transparantie, en durven experimenteren moet nóg 
meer in het bewustzijn van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie komen. Privacy, digitale veiligheid en de 
beste dienstverlening staan bovenaan onze agenda.

Initiatieven van inwoners

• D66 Veenendaal wil initiatieven van inwoners ondersteunen door het creëren van een buurtbegrotingen. Wij pleiten voor 
een vrij besteedbaar deel, dat door bestuurders samen met inwoners en ondernemers wordt ingevuld. Wij willen ook in 
één of enkele wijken ervaring opdoen met een coöperatieve wijkraad die bestaat uit inwoners die digitaal meedenken. 
Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk. 

• Veel initiatiefnemers lopen aan tegen beperkingen en bezwaren binnen de gemeentelijke organisatie. Ook in het kader van 
de nieuwe Omgevingswet is het hard nodig dat initiatiefnemers geholpen worden met de vormgeving van participatie. Wij 
vinden dat er één vaste contactpersoon van de gemeente moet zijn die een initiatief van begin tot einde begeleidt. Zo 
voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. 

• D66 Veenendaal vindt dat inwoners altijd de mogelijkheid moeten krijgen om direct invloed uit te oefenen op belangrijke 
vraagstukken die hun eigen leefomgeving raken. Dit kan bijvoorbeeld door een correctief referendum. 

• In Veenendaal vindt jaarlijks tussen een aantal scholen een scholierendebat plaats. Ook is de Jongerenraad een 
adviesorgaan van het college. Toch staat de politiek soms nog ver af van de leefwereld van jongeren. Wij zijn dan ook blij 
dat er op ons initiatief een kinderburgemeester in Veenendaal is, en jaarlijks een kinderraad bijeenkomt. Op deze manier 
kunnen kinderen ervaren hoe democratie op lokaal niveau werkt. Wij blijven dit stimuleren. 

Heldere en toegankelijke communicatie

• Verdergaande digitalisering van de 
gemeente is voor de één een verbetering, 
terwijl het voor de ander niet werkt. Juist 
wanneer lezen en schrijven – of e-mail en 
internet – moeilijk zijn, moet de gemeente 
zorgen voor dienstverlening op maat. D66 
Veenendaal zet zich in voor dienstverlening 
die toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. 
Ook vinden wij dat de gemeente moet 
zorgen dat mensen die moeite hebben met digitaal contact altijd bij een fysiek servicepunt terecht kunnen. 

• Vanaf het 18e jaar zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor het regelen van een eigen inkomen en zorgverzekering. Dit is 
een grote overgang. Op internet is hierover wel veel informatie te vinden maar die is niet altijd even duidelijk. Het roept 
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vaak vragen op onder jongeren. Wij willen dat jongeren die 18 jaar worden duidelijk geïnformeerd worden over de 
veranderingen. De app Kwikstart wordt nu nog niet actief in Veenendaal gebruikt. Wij willen deze actief inzetten. 

 

Een transparante en open gemeente

• D66 Veenendaal vindt dat de gemeente een open houding moet hebben door haar besluiten duidelijk en actief toe te 
lichten. Een gemeente die echte gesprekken voert met de inwoners en ondernemers van Veenendaal. Zij ondervinden 

immers de directe gevolgen van gemeentelijk beleid. Als de gemeente in zo#n open houding investeert, investeert ze in 

beter beleid en betere besluiten. Wij streven hiermee naar meer wederzijds begrip en vertrouwen in de lokale overheid. 

• D66 Veenendaal is voorstander van het delen van openbare informatie via open data (bijvoorbeeld dynamische 
parkeerdata, leegstand en een open begroting). Ondernemers kunnen die informatie vermarkten en inwoners kunnen 
geïnformeerd blijven over voor hen relevante gemeentezaken. Deze informatie, die met publiek geld betaald is, moet voor 
iedereen beschikbaar komen. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige gegevens uitgezonderd. 

• Veenendaal neemt deel aan veel regionale samenwerkingsverbanden, zoals FoodValley, de Veiligheidsregio Utrecht, GGD 
etc. D66 Veenendaal is voorstander van deelname aan deze verbanden, maar vindt dat de gemeenteraad voldoende 
zeggenschap moet hebben over het beleid en de financiën om het belang van Veenendaal te kunnen borgen. Wij willen 
dat duidelijk wordt wat de toegevoegde waarde is van elk samenwerkingsverband en hoe de gemeente en vooral de 
inwoners invloed kunnen uitoefenen op deze samenwerkingsverbanden. 

Integer openbaar bestuur

• Naast een sterkere relatie tussen gemeente en inwoner, ziet D66 Veenendaal ook het belang in van kwalitatieve lokale 
journalistiek. Controle op de macht is essentieel in een democratie en door de verschuiving van landelijke taken naar de 
gemeente steeds crucialer op gemeentelijk niveau. Daarom pleiten wij voor een transparante gemeente met een open 
houding naar journalisten. Wij zullen erop toezien dat de gemeente informatieverzoeken snel en inhoudelijk beantwoordt. 

• Op lokaal niveau staat het voortbestaan van kwalitatief hoogstaande journalistiek onder druk. In het digitale tijdperk vraagt 
waarheidsvinding om meer journalistiek onderzoek. D66 Veenendaal wil dat de gemeente onderzoekt hoe de lokale 
journalistiek zich op een ethische wijze kan versterken. 

• De gedragscode Politieke ambtsdragers Veenendaal is het laatst herzien in 2015. Wij willen dat deze kritisch herzien 
wordt, zodat er geen grijs gebied meer bestaat over wat wel en niet integer gedrag is van raadsleden. Daarnaast willen we 
dat de gedragscode periodiek geëvalueerd en eventueel bijgewerkt wordt. 

• Raadsleden voeren hun werkzaamheden in hun vrije tijd uit, veelal naast een (fulltime) baan. Colleges beschikken over een 
ambtelijk apparaat dat enorme pakken beleid en stukken produceert. Dat zuigt volksvertegenwoordigers de vergaderzaal 
in, in plaats van dat ze tijd hebben om te achterhalen wat er speelt en leeft in wijken. Ook op het gebied van participatie is 
het soms lastig om als raadslid je rol te kunnen pakken als het college al met inwoners in gesprek gaat. Om dit op te lossen 
zijn wat ons betreft aanpassingen aan ons politieke systeem nodig. Op lokaal niveau kunnen coöperatieve wijkraden een 
middel zijn om de participatie van inwoners te faciliteren en hen ook daadwerkelijk zeggenschap te kunnen geven over 
hun eigen leefomgeving. 
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De financieel gezonde gemeente 

D66 Veenendaal maakt zich sterk voor een solide financieel beleid. Hieronder verstaan we een sluitende begroting, 
transparantie en adequate risicobeheersing. De gemeente mag geen onbeheersbare financiële risico’s lopen. Met een 
verantwoord investeringsbeleid willen wij Veenendaal bruisender en duurzamer maken. De gemeente moet actief op zoek 
gaan naar cofinanciering en subsidies van de provincie, het Rijk, de Europese Unie en andere organisaties.

Uitgangspunten gemeentefinanciën

• Gemeentefinanciën zijn lastig te begrijpen. Dat maakt het voor inwoners onduidelijk hoe hun belastinggeld wordt besteed. 
D66 Veenendaal wil een inzichtelijke en begrijpelijke presentatie van de financiën. En tevens financiën die beschikbaar 
worden gesteld als open data. 

• Om ook op de langere termijn te kunnen investeren zijn buffers nodig. Die bouwen we op in goede tijden. Tijdens 
bijvoorbeeld de coronapandemie zet de gemeente de financiële buffer in om juist die zaken overeind te houden die de 
sociale cohesie in Veenendaal bevorderen. Denk aan bibliotheek, het zwembad en de buurtinitiatieven. Wij willen dat de 
gemeente daarvoor extra budget reserveert. 

• Bij het maken van financiële keuzes hanteren wij het uitgangspunt: de vervuiler of gebruiker betaalt. 

• In de Kadernota 20222025 is een van de uitgangspunten "Een solide financieel beleid met een voldoende algemene 

reserve#. Wat ons betreft is deze algemene reserve – en zeker de minimale buffer die nodig is – voldoende hoog om alle 

financiële risico#s af te dekken. De gemeente Veenendaal moet voldoende geld in de portemonnee houden en zuinig met 

geld omgaan. 

Efficiënt met middelen omgaan

• Het is belangrijk dat de gemeente geen onnodige kosten maakt en daarom zelf permanent evalueert of efficiënter kan 
worden omgegaan met middelen. Bij de afdelingen en diensten moet daarom regelmatig bekeken worden of besparingen 
mogelijk zijn. 

• Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteitverhouding. Daarin moet de gemeente 
(lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Hiertoe kunnen aanbestedingen opgeknipt worden in 
verschillende opdrachten. D66 Veenendaal verwacht dat de gemeente haar positie als grote inkoper altijd aanwendt om 
leveranciers te laten bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en sociaal rendement. 

• De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook taken en activiteiten die uitbesteed worden. Wij willen dat 
uitbestedingen transparant zijn en worden geëvalueerd op doelmatigheid en rechtmatigheid. Subsidies zijn gericht op het 
bereiken van maatschappelijke effecten. Langetermijn-subsidies worden alleen toegekend bij bewezen resultaten. De 
toekenning en verantwoording van subsidies moet daarbij volledig transparant zijn. 

Meer taken: meer druk op de financiële positie

• D66 Veenendaal vindt dat fundamentele hervormingen nodig zijn om de gemeente duurzaam financieel gezond te houden. 
Wij zijn voor de uitbreiding van het lokaal belastinggebied. Hierdoor krijgen gemeenten meer ruimte om belasting te heffen 
en zijn minder afhankelijk van de uitkeringen van het Rijk. Daarbij moet de totale belastingdruk van de inwoner gelijk 
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blijven. Voor inwoners moet het groter lokaal 
belastinggebied leiden tot verschuiving en niet 
tot verhoging van belastingen. We willen dat de 
gemeente Veenendaal krachten bundelt door 
met andere gemeenten en de VNG hiervoor te 
pleiten. 

•D66 Veenendaal hanteert het uitgangspunt dat 
er prudent met belastinggeld wordt omgegaan. 
Aan de andere kant hebben we te maken met 

opgaven op het gebied van duurzaamheid. We vergroenen gemeentelijke belastingen waardoor de vervuiler betaalt. Zo 
dragen we bij aan de kosten van energietransitie en geven inwoners en ondernemers een extra impuls om te 
verduurzamen. Naast het principe de vervuiler (of gebruiker) betaalt, zijn andere uitgangspunten voor ons: betalen voor 
ruimte, betalen voor restafval en verantwoorde subsidieverstrekking. 

• Ten slotte willen we dat de gemeente bij het Rijk aandringt op herziening van het Gemeentefonds om over voldoende 
middelen te beschikken voor het uitvoeren van haar (van de landelijke overheid overgehevelde) gemeentelijke taken. 
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Wij staan voor een solide financieel beleid. 

Wij willen een inzichtelijke en begrijpelijke presentatie 

van de financiën.  

Uitgangspunt: de vervuiler of gebruiker betaalt. 

Inkoopbeleid ook voor kleine ondernemers toegankelijk.
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Sociaal-Liberale Richtingwijzers 

In dit verkiezingsprogramma delen we onze standpunten over, uitdagingen en oplossingen die wij in je directe omgeving 
zien. De wereld staat de komende vier jaar niet stil. Ook ná de verkiezingen komen er ongetwijfeld onderwerpen op de 
raadsagenda die we nu nog niet voorzien. Om je te laten beoordelen hoe onze D66 fractie hierop zal reageren leggen we 
kort uit hoe wij naar de mens en de maatschappij kijken. Wij hanteren een vijftal richtingwijzers waarin elke D66’er zich 
herkent en die de manier waarop we in het leven en de politiek staan beknopt samengevat. Elk van de richtingwijzers 
afzonderlijk is zeker niet uniek voor het D66 gedachtegoed, maar het is de combinatie van juist déze vijf denkrichtingen 
die de mens en maatschappijvisie van D66 definiëren. Deze vijf richtingwijzers maken ook dat onze standpuntbepaling 
voor inwoners voorspelbaar is; onze standpunten komen voort uit één of meerdere van onze richtingwijzers.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. 
Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, 
vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en 
wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en 
effectiever dan wat de overheid kan doen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en 
sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij 
onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn 
de sleutel naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis 
van feiten. 

Beloon prestatie en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die 
verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die 
uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen de 
ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Wij vinden het 
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en 
economisch proces, want daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en 
voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen verbruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen 
van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur 
en milieu beargumenteerd wordt.!
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Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht 
opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van 
belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting inclusief respect voor onze 
democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn universeel en bovengeschikt. Wij beschermen 
de grondrechten van onszelf en anderen.
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