Thuis in
Waddinxveen

Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen
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Algemene inleiding
Waddinxveen groeit snel. Volgens de huidige prognose tot 35.000 inwoners in 2030. D66 is blij dat
zoveel mensen hun (t)huis kunnen vinden in onze prachtige gemeente. Wij vinden het belangrijk dat
de voorzieningen tijdig en passend meegroeien. Wij willen in gesprek met inwoners over wat zij
missen en waar verbetering noodzakelijk is.
Je hoort erbij vanaf dag één
In Waddinxveen heeft iedereen het recht om zichtbaar zichzelf te zijn. We omarmen de diversiteit van
onze inwoners. Wat je geslacht, geaardheid, overtuiging of huidskleur ook is; niemand heeft het recht
de ander op basis van deze kenmerken in de vrijheid te beperken.
Vrijheid en gelijkheid zijn echter nog niet vanzelfsprekend. D66 vindt de gelijke positie van vrouwen
niet onderhandelbaar. Ook stigmatisering en discriminatie van bevolkingsgroepen zijn onacceptabel
en dienen te worden aangepakt. Om verkeerde aannamen door vooroordelen en gebrek aan kennis te
voorkomen, is het belangrijk om met elkaar het dialoog aan te gaan, te werken aan bewustwording en
zelfreflectie. Hierdoor is iedereen vrij om zichtbaar zichzelf te zijn. We staan voor een open en
inclusief Waddinxveen. Op deze manier nodigen we mensen uit om zo snel mogelijk mee te doen.
Onderwijs
Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Passende huisvesting van scholen en locaties voor
bewegingsonderwijs zijn hiervoor noodzakelijk. We blijven in gesprek met scholen om tijdig te
anticiperen op groei en krimp. De leerlingen van Waddinxveen mogen dit van ons verwachten.
Wonen
Door de bouw van huizen groeit de bebouwde kom en wordt het groen om ons heen aangetast. Dat
is niet altijd te vermijden. Met goed beleid en doordachte plannen, waarin groen in de directe
omgeving een belangrijke plek heeft, is het mogelijk om het groene karakter van Waddinxveen te
behouden. Er moet meer en beter worden geluisterd naar de huidige en toekomstige bewoners van
Waddinxveen. Vanwege het oplopende woningtekort vindt D66 dat Waddinxveen meer moet doen
om woonruimte voor (Waddinxveense) starters beschikbaar te krijgen.
Klimaat
Meer huizen en meer mensen betekent dat er ook meer energie nodig is. Waddinxveen moet
maximaal inzetten op woningen die zo klimaatneutraal mogelijk worden gebouwd en bewoond. Dat
betekent inzetten op energiebesparing, opwekken van duurzame energie en investeren in
maatregelen die inspelen op klimaatverandering. Dit geldt voor nieuwe en bestaande woningen.
Juliette Brandenburg - Verwer
Lijsttrekker
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Onderwijs en jeugd
Wat willen we bereiken?
Jongeren hebben de toekomst. Om de jongeren beter voor te bereiden op deze toekomst wil D66
kijken hoe Waddinxveen nog extra hieraan kan bijdragen.
Jongeren zitten steeds meer binnen achter de computer. D66 wil ze verleiden naar buiten te gaan en
actief te laten zijn, bijvoorbeeld bij één van de vele verenigingen die Waddinxveen rijk is. Deze zijn
laagdrempelig toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.
Bewegen is goed voor alle kinderen. In ons vorige programma stond dat alle scholen een gymzaal
moeten krijgen. Een logisch vervolg is dat alle basisschoolkinderen weer zwemles kunnen volgen.
D66 vindt dat alle Waddinxveense kinderen zich op deze belangrijke punten moeten kunnen
ontwikkelen.
Het Integraal Huisvestingsplan van de scholen is nagenoeg afgerond. Evaluatie heeft
plaatsgevonden, maar wij zien dat de huisvesting van scholen nog steeds niet overal goed geregeld
is. Het Integraal Huisvestingsplan moet snel worden vernieuwd.
Wat gaan we doen?
Waddinxveen heeft weinig gelegenheden waar pubers en jongvolwassenen naar toe kunnen of
activiteiten waar zij aan kunnen deelnemen. Dit is echter wel belangrijk voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling. D66 wil voor hen een jeugdhuis inrichten waar voor én met deze jongeren activiteiten
worden georganiseerd.
Waddinxveen investeert veel in de terreinen en accommodaties van de verenigingen in Waddinxveen.
D66 draagt sport en cultuur een warm hart toe. Wij zien graag dat meer inwoners, en jongeren in het
bijzonder, deelnemen aan activiteiten zodat zij een gezond en rijk sociaal leven kunnen leiden.
Daarom wil D66 zich inspannen om meer inwoners actief lid te laten zijn van een vereniging. Dat
willen wij doen door verenigingen meer kans te geven zichzelf te laten zien en zicht te profileren.
D66 ziet schoolzwemmen als een essentiële voorbereiding voor het verdere leven in onze waterrijke
omgeving. Ouders dragen financieel bij aan de zwemles en het zwemmen is onderdeel van de gymles
op school. Inwoners met een smalle beurs worden hierbij vanuit de gemeente financieel ondersteund.
In het Integraal Huisvestingsplan is onvoldoende rekening gehouden met de groei van Waddinxveen.
Daarom is het voor D66 belangrijk om een nieuwe versie op te stellen, waarin de lessen van de
afgelopen jaren mee worden genomen. Uitgangspunt is dat een leerling de hele schoolcarrière op
één locatie doorbrengt, in een gebouw dat voldoet aan de eisen van deze moderne tijd.

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 – Thuis in Waddinxveen

6

Ruimte: Wonen, werken & leven
Wat willen we bereiken?
Wonen
Niet iedereen die in Waddinxveen een huis zoekt, kan er een vinden. Starters kunnen nauwelijks een
betaalbare eerste woning kopen. Ook een grotere woning, bijvoorbeeld nodig vanwege
gezinsuitbreiding is moeilijk te vinden. Ondanks de bouw van vele nieuwe woningen moet er meer
gebeuren.
Door de stevige groei van Waddinxveen staat het landelijke karakter van onze gemeente onder druk.
Door het tekort aan huizen, bouwvakkers en bouwmaterialen is de grondprijs hoog en bouwen duur.
Hierdoor zijn de kosten voor voorzieningen ook zeer hoog. Toch wil D66 dat er voldoende groen en
ontspanningsmogelijkheden zijn in de directe woonomgeving.
Een verdere opwarming van de aarde moet tegengehouden worden. Daar moet ook Waddinxveen
een bijdrage aan leveren. Landelijk is bepaald dat in 2050 bestaande huizen en bedrijfspanden van
het gas af zijn. Dat lijkt ver weg, maar het betreft meer dan 9 miljoen panden. Dat is een enorme en
kostbare opgave.
D66 wil dat er in iedere wijk mogelijkheden zijn voor ontspanning en recreatie in het groen.
Werken
Iedereen verdient een gelijke kans op werk. Op dit moment ervaren mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt dat dit niet altijd het geval is. Deze mensen kunnen bij het vinden van werk wel een
steuntje in de rug gebruiken.
D66 wil stimuleren dat er in Waddinxveen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden
aangenomen. Dit kan bij bedrijven die gevestigd zijn in Waddinxveen en bij de gemeente zelf.
Wat gaan we doen?
Wonen
D66 gaat werken aan oplossingen om de huizenmarkt in Waddinxveen minder overspannen te krijgen.
Door passend aanbod voor senioren, komt doorstroom op gang. Naast deze interventie zetten we in
op bouwen conform de woonvisie, met daarbij extra aandacht voor starters. Hiervoor wil D66 actief
op zoek naar locaties waar extra woningen gerealiseerd kunnen worden. Waar mogelijk binnen de
bebouwde kom, bijvoorbeeld door sloop of herontwikkeling. Verwijderd groen wordt gecompenseerd.
D66 wil dat er een norm komt voor de hoeveelheid groen in wijken. Hier moet rekening gehouden
worden bij het opstellen van stedenbouwkundige plannen. Voor bestaande wijken moet ook gekeken
worden of dezelfde norm toe te passen is en moet de ruimte hierop aangepast worden. D66 wil graag
het beleid van één boom per huis voortzetten. Het liefst willen wij dit uitbreiden.
In Waddinxveen worden geen huizen meer gebouwd met een gasaansluiting. Een volgende stap is
dat bestaande panden aangepast moeten worden om gasloos te kunnen verwarmen. Dat betekent in
veel gevallen extra isoleren en per pand, straat of buurt kijken wat de beste manier is om van het gas
af te gaan.
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Werken
D66 is dé partij voor gelijke kansen voor iedereen. Daarmee is het mogelijk om het maximale uit jezelf
te halen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben mogelijkheden die zij graag
inzetten voor onze maatschappij.
D66 wil dat de gemeente proactief werkgevers benadert om ondersteuning aan te bieden en
drempels weg te nemen.
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Duurzaamheid, natuur en milieu
Wat willen we bereiken?
Het aantal inwoners neemt toe, onze welvaart neemt toe, maar dat gaat nu nog teveel ten koste van
onze omgeving. Volgens D66 is groei alleen goed mogelijk wanneer dit niet ten koste gaat van de
schaarse natuur. Wonen, werken, ondernemen, recreëren en leven zijn basisbehoeften, maar mogen
niet ten koste gaan van het milieu.
D66 heeft altijd tegen de komst van biomassacentrales gestemd. Ook in de toekomst blijven wij
tegen de komst van biomassacentrales.
Waddinxveen is een groeiende gemeente waar veel nieuwbouw plaatsvindt. Dit gaat vaak ten koste
van de natuur. Wat D66 betreft wordt dit in de toekomst binnen de gemeentegrenzen
gecompenseerd.
D66 wil ook meer aandacht en maatregelen die geluids- en lichthinder tegengaan.
D66 wil dat de gemeente een actieve rol speelt bij het gasloos maken van alle panden in
Waddinxveen.
Wat gaan we doen?
De ligging van Waddinxveen maakt het aantrekkelijk om distributiecentra te vestigen, maar de
benodigde vrachtwagens stoten veel CO2 en fijnstof uit en genereren extra verkeerslawaai. Er zijn
(te) dicht langs de spoorlijn huizen gebouwd en de A12. Hierdoor ervaren inwoners iedere dag meer
lawaai dan in landelijke wetgeving toegestaan is.
Daarnaast kent iedereen de “oranje nachten van Waddinxveen”. Al meer dan tien jaar geleden is
landelijk bepaald dat kassen voor meer dan 98% lichtdicht moeten zijn gedurende de nacht. Door
middel van maatwerkvoorschriften kan hiervan worden afgeweken. D66 wil geluids- en lichtnormen
opstellen op basis waarvan vooraf voor iedereen duidelijk is wanneer er wel of geen vergunning of
maatwerk wordt verstrekt.
Biomassacentrales zijn geen duurzame oplossing om energie op te wekken. Hiervoor zijn er te veel
onduidelijkheden met betrekking tot de herkomst van de biomassa en de gezondheidsgevolgen van
de uitstoot. Ook al lijkt het er op dit moment op dat er geen biomassacentrales komen, D66 houdt
vinger aan de pols op dit dossier.
D66 wil dat onze gemeente onderzoekt en faciliteert hoe woningen en bedrijfspanden het beste
gasloos gemaakt kunnen worden. Waddinxveen faciliteert hierbij pandeigenaren en gebruikers door
bijvoorbeeld succesvolle ideeën uit omliggende gemeenten te delen en regels te verminderen die
duurzaamheidsaanpassingen in de weg staan. Het uitgangspunt is om te starten met isoleren. Voor
woningen wil D66 onderzoeken hoe de Transitievisie Warmte versneld uit gevoerd kan worden.
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Diversiteit en inclusie
Wij omarmen jou om wie je bent. Je bent goed zoals je bent. We willen de wereld om ons heen
tegemoet treden met respect en mededogen.
Wat willen we bereiken?
Iedereen voelt zich welkom in Waddinxveen, we zijn nieuwsgierig naar elke nieuwe persoon.
D66 zet zich in voor de acceptatie van minderheden, chronisch zieken, gehandicapten en overige
groepen mensen die een achterstand in de samenleving ervaren. Wij streven naar een inclusieve
samenleving en het verbeteren van tolerantie en verdraagzaamheid.
Wat gaan we doen?
We faciliteren het gesprek binnen de Waddinxveense samenleving, met ruimte voor de volgende
onderwerpen: Hoe ziet diversiteit en inclusie eruit? Wat vinden inwoners belangrijk? Hoe treden we
respectvol met elkaar in gesprek?
We ontwikkelen en voeren beleid uit gericht op verbetering en sociale acceptatie, veiligheid en
emancipatie. Voor inwoners met een handicap en chronisch zieken maken wij afspraken over de
bereikbaarheid van voorzieningen. Voor inwoners die zich identificeren als LHBTIQ+ willen wij graag
regenbooggemeente worden. Het beleid omvat zowel materiële als immateriële maatregelen.
Speciale aandacht voor de positie van kwetsbare mensen (bijvoorbeeld ouderen afhankelijk van
mantelzorg, kinderen, mensen die zich bevinden in een omgeving die ze niet accepteert).
Hiervoor bevorderen we de deskundigheid van professionals binnen de gemeente, over diversiteit en
inclusie op alle relevante gebieden. Zo weten zij beter hoe ze met diversiteit kunnen omgaan.
We nemen seksuele diversiteit, genderdiversiteit en inclusief gedachtegoed op in de Lokaal
Educatieve Agenda. Hiermee wordt geborgd dat op alle scholen seksuele en genderdiversiteit wordt
onderwezen. We helpen docenten met vaardigheden om LHBTIQ+acceptatie te bevorderen. Dit is
onmisbaar voor een veilige omgeving op school. Seksuele voorlichting gaat verder dan biologische
mechanismen en het voorkomen van zwangerschap en SOA’s. De voorlichting schenkt onder andere
aandacht aan instemming en seksuele weerbaarheid.
We stoppen met onnodige sekseregistratie.
We dragen het belang van fysieke toegankelijkheid voor mensen met een handicap uit. We
controleren hierop. Waar fysieke toegankelijkheid een probleem is, zorgen we voor een oplossing,
voor wat betreft onze eigen gebouwen. Wanneer het eigendom van anderen betreft, wijzen we hen
op hun verantwoordelijkheid en vragen we het probleem op te lossen.
We stellen een speciale diversiteitsprijs in, om goede voorbeelden te ondersteunen.
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Sociaal domein en gezondheid
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend. Wij willen dat de gemeente ruimte
laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen.
Wij vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een
dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om eigen beslissingen te nemen.
Waar iedereen zich op de 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 het
economisch proces. Daar worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen
redden, dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Wat willen we bereiken?
D66 wil dat iedereen de kans heeft om zowel lichamelijk als geestelijk lang en gezond te leven.
Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve
preventie. Voor vroegtijdige signalering is een brede domeinoverstijgende samenwerking nodig.
D66 wil dat de gemeente de partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar
brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, zorgverleners,
onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraars werken samen aan een integrale
gezondheidsaanpak.
D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn
gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op
zorg.
Jeugdzorg moet passend, efficiënt en effectief ingezet worden. Om de ondersteuning te
stroomlijnen, blijven wij inzetten op één aanspreekpunt per gezin.
Schuldenproblematiek is een groeiend probleem. Onderzoeken laten zien dat het hebben van
schulden grote gevolgen heeft voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mensen. D66 wil
dat de gemeente regie en ondersteuning biedt tot het voorkomen van schulden en begeleiding voor
inwoners met schulden. Wij willen specifieke aandacht voor kinderen van ouders met schulden. Deze
kinderen hebben zorgen om geld. Zij hebben vaak niet de juiste middelen om goed onderwijs te
volgen. Daardoor kunnen zij niet meedoen met hun leeftijdsgenoten. Opvallend vaak komen kinderen
van ouders met schulden later zelf ook in geldproblemen. D66 vindt dat er meer aandacht moet zijn
voor preventie van en onderwijs over schulden.
D66 wil dat kinderen een onbezorgde jeugd kunnen beleven en dat ze gezond kunnen opgroeien.
Richting jongeren en jongvolwassenen heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over
ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om omgaan met seksualiteit, ongewenste zwangerschap
alcohol en drugs, gameverslaving en omgaan met geld. In samenwerking met de scholen willen wij
de voorlichting verder verbeteren.
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Wat gaan we doen?
(Jeugd) zorg, Gezondheid
D66 wil inzetten op bewezen, effectieve preventie in samenwerking met alle betrokken partijen.
Sport en onderwijs zijn hierin essentieel. Wij willen Jeugdzorg passend inzetten: efficiënt en effectief.
De kosten van zorg lopen erg op. D66 wil grip op deze kosten en onnodige kosten uitbannen.
Hierdoor kunnen wij het beschikbare budget gericht en effectief in zetten. Samenwerken, evalueren
en verbeterpunten toepassen zijn hierin kernbegrippen. Wij willen aandacht voor de jeugd-GGZ.
Aandacht voor uitstroom jeugdzorg
D66 wil geen kastje naar de muur zorg, wij willen één aanspreekpunt per gezin handhaven. Passende
preventieve ondersteuning gelijk oplopend met demografische ontwikkeling Waddinxveen.
Werk en inkomen, schulden
Wij geloven in de kracht van mensen. Wat kan iemand bijdragen? D66 wil dat de gemeente geen
extra geldstress veroorzaakt. Kijk naar de mens en de situatie waarin deze zich bevindt. Regie en
ondersteuning op schuldenproblematiek. Specifieke aandacht voor kinderen van ouders met
schulden.
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Ondernemerschap en werkgelegenheid
D66 vertrouwt 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 gemeente deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunt en ruimte geeft. De
sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.
Wat willen we bereiken?
Lokale ondernemers zijn onmisbaar voor een open en levendige gemeente. Als ondernemer,
werknemer of consument wil je onbezorgd kunnen werken, winkelen en genieten. Wij willen dat het
voor ondernemers aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen en te groeien. Startende en
duurzame ondernemers willen we hierbij extra ondersteunen.
Ondanks de groei van het aantal ondernemers in onze gemeente staat helaas nog altijd een deel van
de winkels en bedrijfsgebouwen leeg. Wij willen leegstand tegengaan door onderzoek en
experimenten uit te voeren naar mogelijkheden om flexibel om te gaan met bestemmingen. Wij willen
creatief ondernemerschap ondersteunen door het mengen van concepten mogelijk te maken.
Kortom: meer ruimte voor ondernemers en werknemers.
Wat gaan we doen?
Ruimte voor ondernemerschap
D66 wil ondernemerschap belonen en startende en duurzame ondernemers extra ondersteunen.
Wij willen creatief ondernemerschap belonen en het mengen van concepten of formules in een winkel
of een horecagelegenheid mogelijk maken.
Wij willen leegstand aanpakken, door flexibel om te gaan met de bestemming.
Wij staan voor eerlijk ondernemen. Daar waar het speelveld niet eerlijk of gelijkwaardig is, moet er
proportioneel opgetreden worden.
D66 heeft zich hard gemaakt om voor ondernemers de vrijheid te krijgen om zelf hun openingstijden
te bepalen, uiteraard rekening houdend met hun omgeving. Inmiddels is de zondagsopening een feit.
D66 wil ondernemers de gelegenheid bieden deze zondagsopening verder uit te breiden.
D66 wil de samenwerking tussen ZZP’ers faciliteren, door het ontwikkelen van een (online)
ontmoetingsplek of netwerkplatform ter vergroting van de efficiëntie, inzetbaarheid en het creëren
van een sociaal vangnet.
Wij zetten ons in om de detailhandel evenredig te laten groeien met het inwoneraantal.
Duidelijke afspraken
Ondernemers mogen van de gemeente goed opdrachtgeverschap verwachten. Duidelijke
communicatie en haalbare doelen in alle lopende projecten met ondernemers zijn een vereiste. Bij
goed opdrachtgeverschap hoort natuurlijk ook het tijdig betalen van facturen.
Wij willen transparantie in alle gemeentelijke aanbestedingen.
D66 heeft de voorkeur om lokaal in te kopen, waar het kan.
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Werkgelegenheid
D66 wil scholieren en studenten enthousiast maken om te kiezen voor een arbeidsplaats in
Waddinxveen. Het is daarom belangrijk om stageplaatsen binnen het gemeentehuis te creëren en dit
ook te stimuleren bij lokale ondernemers en instellingen. Naast stageplaatsen zijn praktijk- en
werkleerplaatsen bij lokale ondernemers onmisbaar. Wij willen ondernemers stimuleren deze plaatsen
te creëren om de aansluiting van school en praktijk te verbeteren.
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben soms
een beetje hulp nodig om de eigen kracht te vinden. D66 wil ondernemers helpen bij het creëren van
plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Werk moet lonen. Wij geloven dat je mensen niet motiveert door ze met een achterstand te laten
beginnen. Voor bijstandsgerechtigden die een eigen onderneming willen opzetten willen wij
ondersteunen door te laten ervaren dat werk loont d.m.v. een soepele overgang van uitkering naar
omzet.
Er zijn veel berichten in het nieuws over uitbuiting van arbeidsmigranten. D66 wil zicht krijgen op de
omstandigheden in Waddinxveen. Registratie van niet zelfstandig wonende arbeidsmigranten is een
noodzakelijk hulpmiddel. D66 wil indien nodig een aanpak formuleren.
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Sport, evenementen, uitgaan en recreatie
Wat willen we bereiken?
Voor zelfontplooiing en een goede fysieke en mentale gezondheid willen we onze vrije tijd leuk
besteden. Dit kan door actief te gaan sporten, een nieuw evenement te bezoeken, lekker uit te gaan
of ergens op een mooie plek te recreëren.
Wat gaan we doen?
Sport
Sport is essentieel voor een gezond leven en D66 wil sport in de breedste zin stimuleren. Belangrijk
hierbij is dat we in Waddinxveen laagdrempelig kennis kunnen maken met sporten en
sportverenigingen. Tevens kan de openbare ruimte meer ingericht worden om sporten mogelijk te
maken. D66 wil sport meer onder de aandacht brengen, met name voor jonge mensen, door een
sportcarrousel te realiseren en het instellen van een sportprijs in Waddinxveen. D66 ziet ook dat
sport- en scoutingverenigingen hierbij een belangrijke rol vervullen. Met Sport- en
scoutingverenigingen onderhouden we goed contact en we ondersteunen waar noodzakelijk binnen
redelijke grenzen.
De openbare ruimte vervult een grote rol in het stimuleren van beweging en sport. Met het uitzetten
van wandelroutes en recreatieve fietsroutes stimuleren we bewegen. Verder worden in de wijken
fitnessapparaten, pannaveldjes en dancegrounds aangelegd.
Een zwembad is onmisbaar in Waddinxveen en moet in een nieuwe jas behouden blijven.
Evenementen
D66 wil de levendigheid van Waddinxveen vergroten en ziet hierin een prominente rol voor
evenementen en activiteiten. D66 is uiterst content met de vele centrumactiviteiten en blijft
initiatieven hiervoor ondersteunen waar nodig. Verder ziet D66 veel mogelijkheden voor andere
evenementen zoals een culturen-, horeca en/of muziekfestival.
Uitgaan
Jongeren hebben behoefte aan uitgaan en Waddinxveen biedt hiertoe weinig mogelijkheden voor de
oudere jeugd. Ook wil D66 uitgaan voor iedereen stimuleren met een breed aanbod “voor ieder wat
wils”. D66 ziet graag de komst van uitgaansgelegenheden voor jongeren (bruin café, sportcafé,
discotheek, …) in Waddinxveen. Daarnaast wil D66 diverse uitgaansgelegenheden zoals theater,
bioscoop, cultuurcafé, schrijversavonden, comedy-avonden, pub quiz, voor alle leeftijden meer
ruimte te geven.
Voor horeca en restaurants ziet D66 twee belangrijke locaties, boulevard De Nesse en het Centrum.
D66 vindt het belangrijk dat deze locaties gevarieerd blijven in aanbod.
Recreatie
Waddinxveen is een fijne plek om te wonen aan de rand van de Randstad en het Groene Hart. Dit
biedt volop ruimte om te kunnen recreëren en deze gebieden moeten dan ook goed toegankelijk zijn.
D66 wil dat het Bentwoud beter bereikbaar en fysiek beter verbonden wordt met het Gouwebos
zodat een doorlopend recreatiegebied wordt gecreërd. We kunnen kansen benutten langs de Gouwe,
bijvoorbeeld met het realiseren van aanlegplaatsen en/of een jachthaven voor recreatievaart. Ook
ziet D66 kansen voor de realisatie van een Erfgoedhuis, waarin de geschiedenis en tradities zoals
hout, meubels, tabak en stroopwafels geborgd en zichtbaar blijven. Verder wil D66 de camping- en
campermogelijkheden verbeteren binnen Waddinxveen en recreatieve fietsroutes en fietstochten
stimuleren met bedrijven en organisaties.
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Inwoners en Bestuur
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.
Wat willen we bereiken?
We willen de kloof dichten tussen het bestuur van de gemeente en de inwoners. We willen de raad
beter in staat stellen zijn middelen te gebruiken waardoor de duale werking van het gemeentebestuur
beter tot zijn recht komt. We willen het initiatiefrecht voor inwoners invoeren.
Wat gaan we doen?
Er komt een onderzoek naar concrete maatregelen om de kloof tussen de inwoners en de politiek te
dichten.
Het beleid moet ten dienste staan van de inwoners van Waddinxveen. De gemeente is er voor de
inwoners en niet andersom. Daar gaan we voor zorgen.
We gaan de inwoners proactief informeren in begrijpelijke taal over alles wat van belang is (vooral in
hun directe woonomgeving).
We streven naar een transparante besluitvorming in het college en in de raad en we zorgen voor een
direct benaderbaar college.
Uw Mening Telt! komt hoog op de prioriteitenlijst van het college.
Periodieke voortgang van belangrijke dossiers in het college worden proactief gecommuniceerd naar
de inwoners via (social) media. Dit is een belangrijk middel om de inwoners meer inzicht te geven in
wat zich afspeelt op het gemeentehuis en kan daarmee hun betrokkenheid te vergroten
Er komt actieve en directe participatie van inwoners bij de (her)inrichting van de openbare ruimte en
bij het realiseren van een duurzame toekomst voor alle wijken.
De positie van de raad wordt versterkt, door de formatie van de griffie structureel uit te breiden.
D66 wil bewoners uitnodigen om ideeën die leven in de samenleving, waarbij de gemeente kan
faciliteren, te delen en helpen om deze verder te ontwikkelen. We gaan stimuleren dat er bottom-up
initiatieven van inwoners komen (ideeën vanuit de samenleving).
Adviesraden zoals de PAR en de Jongerenraad blijven bestaan, worden meer gehoord door de
gemeente en worden zo nodig financieel versterkt.
Er komen maatschappelijke debatten over een scala aan actuele onderwerpen. We gaan deze
debatten organiseren onder auspiciën van de openbare bibliotheek.
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Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de maatschappij. Cultuur verbindt!
Wat willen we bereiken?
We willen dat iedereen (van peuters tot jongvolwassenen) al jong kennismaken met het culturele
leven. Kunst en Cultuur moet in alle opzichten laagdrempelig worden (zowel inhoudelijk, financieel als
het aanbod). We willen zuinig zijn op het (schaarse) erfgoed van Waddinxveen en de gemeentelijke
rijksmonumenten
Wat gaan we doen?
D66 wil actieve en passieve muziekbeoefening stimuleren, want muziek is van groot belang voor de
fysieke en geestelijke ontwikkeling van het individu.
We willen de identiteit van Waddinxveen beter herkenbaar maken en versterken zodat iedereen er
trots op kan zijn.
We willen meer levendigheid in het dorp en in het centrum, ook in het weekend.
Er moet een visie op kunst & cultuur komen op elke (basis)school, met ondersteuning van de
gemeente.
Er moet een kennismakingscarrousel komen voor jongeren om met veel kunstvormen in aanraking te
komen en interesses te ontdekken.
Het Cultuurhuys de Kroon (inclusief de bibliotheek) is essentieel voor een bruisend cultuurleven.
Daarom willen wij deze voorziening in voldoende mate financieel steunen. De subsidiebijdrage per
inwoner wordt gelijk getrokken naar het landelijk gemiddelde en groeit mee met het groeiende
inwonersaantal.
De cultuurnota is een belangrijke pijler onder de versterking van het cultuurleven in Waddinxveen.
Een van de maatregelen is het aanstellen van een cultuurcoach. D66 vindt de uitvoering van de
cultuurnota zeer belangrijk en het goed functioneren van de cultuurcoach van groot belang en zal
zich inspannen om deze nieuwe functie langere tijd in stand te houden.
Wij willen de Cultuurprijs van Waddinxveen verder versterken door het instellen van meer categorieën
dan de huidige twee (bv voor professionele beroepskunstenaars en voor amateurkunstenaars).
Wij willen nieuwe Landmarks oprichten in de openbare ruimte (bv. bij de toegangswegen) om
Waddinxveen meer gezicht te geven.
We willen culturele broedplaatsen bevorderen in leegstaande panden van bedrijven en particulieren
die daaraan willen meewerken, door het afsluiten van convenanten met ontwikkelaars e.d.
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Verkeer en Mobiliteit
Wat willen we bereiken?
Als mensen blijven we ons graag verplaatsen en elkaar ontmoeten voor werk, school, ontspanning en
winkelbezoeken. D66 wil dat dit binnen Waddinxveen mogelijk blijft en dat alle bestemmingen
bereikbaar blijven, waarbij verkeersveiligheid en een schoon milieu een prominentere rol krijgen.
Hierin ziet D66 een minder prominente rol voor de auto, met name voor verplaatsingen binnen
Waddinxveen. Meer ruimte voor de fiets is geboden.
Wat gaan we doen?
Groene mobiliteit
Verkeer en vervoer speelt een belangrijke rol in de verduurzamingsopgaven, waar we allen voor
staan. Groene mobiliteit heeft de toekomst en D66 wil komende jaren inzetten op groene mobiliteit.
Dit doen we onder meer door voldoende E-laadplekken te realiseren op strategische locaties, zoals
winkelgebieden. Tevens wil D66 een onderzoek starten naar een milieuzone in de dorpskern, met
name gericht op het weren van vervuilende/verouderde dieselvoertuigen, in lijn met de landelijke
trend.
Autoluwe gemeente
Binnen Waddinxveen zijn de bestemmingen veelal op fietsafstand of te voet bereikbaar. Deze
autoluwe gemeente biedt meer ruimte voor langzaam verkeer en groen in de openbare ruimte. Om te
beginnen zal gemotoriseerd verkeer langs het dorp geleid worden in plaats van door de bebouwde
kom, waar zij geen herkomst en/of bestemming hebben in Waddinxveen.
Binnen Waddinxveen blijven een aantal gebiedsontsluitingswegen geschikt om de bereikbaarheid
binnen Waddinxveen te handhaven. Oude doorgaande routes, vaak al afgewaardeerd naar 30km/u
(bijvoorbeeld Brugweg, Dorpsstraat, Nesse, Noordkade, Plasweg, Zuidkade) worden verder autoluw
gemaakt. Hierin ziet D66 ook meer mogelijkheden om eenrichtingsverkeer in te voeren, waardoor
meer fysieke ruimte beschikbaar komt voor langzaam verkeer en eventueel parkeren.
D66 ziet graag een vrachtwagenverbod op de hefbrug. Dit wordt bezien in relatie tot de
ontwikkelingen op bedrijventerrein Noordkade. Alle andere bedrijventerreinen aan de zuidzijde van
Waddinxveen blijven goed bereikbaar zonder gebruik te hoeven maken van de hefbrug.
Fietsvriendelijke gemeente
De afstanden zijn binnen Waddinxveen veelal op fietsafstand. Fietsen is tevens een schone wijze van
verplaatsen en D66 wil de komende jaren meer ruimte geven voor de fiets. Meer ruimte voor de fiets
betekent bredere fietspaden, met name waar deze onderdeel uitmaken van de
hoofdfietsinfrastructuur. Ook wil D66 meer ruimte voor de fiets door fietsers op meer locaties
voorrang te geven ten opzichte van het gemotoriseerde verkeer.
Vanuit een top-10 fietsknelpuntenlijst worden fietsonveilige situaties aangepakt met een
herinrichting. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het kruispunt Kerkweg-West – Spoorpad, waar
fietsers op een doorgaande fietsroute voorrang moeten verlenen en de rotonde Beijerincklaan –
Parklaan – Zuidplaslaan, waar fietsers in twee richtingen fietsen op een onoverzichtelijke en drukke
rotonde. Naast goede fietspaden zijn goede stallingsmogelijkheden ook van groot belang om het
fietsverkeer te stimuleren. Verbeteringen voor stallingsmogelijkheden worden doorgevoerd op
belangrijke locaties, zoals winkelgebieden, stations en het centrum.
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Waddinxveen te voet
Lopen is van alle tijden en gezond. Het is van belang dat alles te voet goed bereikbaar blijft, met
name voor specifieke doelgroepen. D66 zet in op optimalisaties in de openbare ruimte. Dit betekent
bredere en vlakke voetpaden, met name voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Meer schuine
banden om een straat over te steken voor rolstoelen, rollators en kinderwagens en veilige voetpaden
en looproutes rondom basisscholen.
Stimuleren Openbaar Vervoer
Met name voor verplaatsingen van en naar Waddinxveen ziet D66 een grotere rol voor het Openbaar
Vervoer. Waddinxveen ligt centraal en niet ver van metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Om een
grotere rol voor het Openbaar Vervoer mogelijk te maken ziet D66 mogelijkheden.
Capaciteit uitbreiden Rijn-Gouwelijn, met name in de spits tussen Waddinxveen en Gouda. Onderzoek
naar aansluitingen op Randstadrail om de verbinding naar Zoetermeer/Den Haag en Rotterdam op
lange termijn te verbeteren en onderzoek naar een wijkbus/buurtbus om lokaal openbaar vervoer te
verbeteren naast de bestaande streekbussen. Voor alle mogelijkheden om het openbaar vervoer te
stimuleren wordt actief samenwerking gezocht met Provincie Zuid-Holland en regionale partners.
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Veiligheid en handhaving
Wat willen we bereiken?
Waddinxveen is een veilig dorp om te kunnen wonen, werken, leren en leven.
Georganiseerde misdaad en de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld vormen een groot
risico voor onze democratische samenleving. Het is noodzakelijk dat de gemeente deze illegale
praktijken voorkomt en bestrijdt
De situatie op straat en in de wijk bepaalt voor een groot deel hoe veilig wij ons voelen in
Waddinxveen. Slechte verlichting, rommel en ongewenst gedrag dragen bij aan een minder veilig
gevoel. Sociale verbondenheid en controle bevorderen daarentegen juist de veiligheid. Ook online
willen we ons veilig kunnen voelen.
Wat gaan we doen?
D66 zet in op preventie, want voorkomen is beter dan genezen. Preventie doen we bijvoorbeeld met
gerichte voorlichting, zoals Tent in de wijk na een inbraak, of bijvoorbeeld het herkennen van
babbeltrucs.
We willen het bewustzijn van onze inwoners over hun online veiligheid (en cybersecurity) vergroten,
hiervoor faciliteren we voorlichting over online oplichting, veilig internetbankieren etc. voor jong en
oud.
We zetten in op aandacht voor sociale veiligheid online, zoals het tegengaan van cyberpesten,
ongewenst delen van compromitterend beeldmateriaal etc.
We zetten in op een veilige locatie voor initiatieven door en voor jeugd/jongeren. Door deze locatie
aan te laten sluiten op de behoeftes van jongeren hopen we een deel van de overlast te voorkomen
en de jongeren op het rechte pad te houden.
We gaan drugsoverlast tegen, bijvoorbeeld door te zorgen voor extra surveillance op hotspots.
We zetten in op terugdringen van (schuur-) inbraken. We doen dit door inwoners bewust te maken
van het belang van goede verlichting en goede sloten.
We zijn alert op vermenging van belangen en op integriteitskwesties. Door signalen van inwoners en
informatie slim te bundelen, zorgen we ervoor dat criminele organisaties minder makkelijk misbruik
kunnen maken van legale voorzieningen.
Waar nodig spreken we inwoners en bedrijven aan op hun verantwoordelijkheid en indien
noodzakelijk, handhaven we. Dit doen we incidentgericht.

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 – Thuis in Waddinxveen

20

Financiën
D66 zet zich in voor een transparant, solide en toekomstgericht financieel beleid. Wij zijn zuinig met
belastinggeld en zorgen ervoor dat de begroting tegen een stootje kan.
Wat willen we bereiken?
De opgaven op gebied van onderwijs, wonen en klimaat brengen kosten met zich mee die gedekt
moeten worden. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten
en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. D66 wil dat de gemeentebegroting solide en
toekomstvast is: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. D66
erkent het belang van publieke investeringen in bijvoorbeeld goed onderwijs en schone energie die
juist op de lange termijn profijt opleveren.
Wat gaan we doen?
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is over haar financiën. Gemeentelijke belastingen moeten
zo eenvoudig mogelijk ingericht worden. Iedere inwoner en ondernemer moet begrijpen wat hij, en
om welke reden, aan belasting moet afdragen.
Wij willen dat de lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredige hoge
afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens. Voor veel gemeentelijke heffingen
(leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat deze kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het
belangrijk om inzichtelijk te maken welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van
gemeentelijke leges of retributies (zoals die voor bouwvergunningen of trouwen) moeten in
verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.
D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing geldt daarom voor zover
wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor
het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt
ook dat hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en dus hoe lager
de afvalstoffenheffing).
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn
niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt. De gemeente zal voor incidentele tegenvallers
voldoende geld achter de hand moeten hebben. Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom
aangevuld of aangelegd moeten worden. D66 vindt dat met incidentele inkomsten (b.v. van het
grondbedrijf) geen structurele uitgaven gefinancierd moeten worden, structurele financiering dient
gevonden te worden in het gemeentefonds en OZB. Voor de OZB geldt dat we de inflatiecorrectie
toepassen.
De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld moet op orde zijn. De borging
hiervan begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door
fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast hebben zij baat bij een actieve rekenkamer.
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen al dan niet tijdelijk een
duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Subsidies worden periodiek
geëvalueerd. Indien mogelijk zou een initiatief op eigen kracht verder moeten gaan.
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Achtergrond Democraten 66
D66 is een sociaal-liberale partij
We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige
samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook –
met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrijlaten, maar
niemand laten vallen.
Sociaal-liberalen staan voor ‘vrijheid in verbondenheid”
Volgens ons is ieder mens een uniek individu, maar zijn we ook sociale wezens, die hun vrijheid
vormgeven en zich ontwikkelen samen met anderen. Wij geloven dat mensen pas echt vrij zijn, als ze
zichzelf kunnen ontwikkelen. Als ze eerlijke kansen hebben om er iets van te maken in het leven. Als
ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun huis of hun inkomen, als het een keer tegen zit. Als
de democratie zo werkt, dat iedereen kan meepraten. En als de wereld waarin we leven ook van
waarde is voor generaties na ons. Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid.
Voor gelijke kansen. Voor een overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op
kan rekenen. Voor meer democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En
voor een economie die volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.
Richtingwijzers sociaal-liberalisme
Om die reden zullen D66’ers altijd vechten voor individuele vrijheid. Voor gelijke kansen. Voor een
overheid die mensen niet laat vallen. Voor een rechtsstaat waar je op kan rekenen. Voor meer
democratie. Voor internationale afspraken in een veranderende wereld. En voor een economie die
volop welvaart genereert, maar ook oog heeft voor klimaat en natuur.
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo
Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming
binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.
Vijf richtingwijzers
01. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Mensen kunnen onderling betere, efficiëntere en meer rechtvaardige oplossingen bedenken
voor maatschappelijke kwesties dan de overheid.
02. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. De aarde is
niet van ons en dus geen gebruiksartikel.
03.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.
04.Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de
overheid ruimte laat voor die verschillen. Wel dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
05. 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.

Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 – Thuis in Waddinxveen

22

Thuis in Waddinxveen - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
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