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Voorwoord 

Geachte lezer, 

Zuidplas is een ‘groene’ gemeente met vier dorpen en twee buurtschappen met een ‘dorpse’ cultuur. Wij zijn hier 
trots op en willen dit behouden. Net als velen van u voelen wij dan ook de noodzaak om onze samenleving te 
beschermen. Tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde; tegen de groeiende kloof tussen 
arm en rijk. We voelen de noodzaak om het groeiende gat tussen diegenen met en zonder kansen te dichten. 

Als leden van de sociaal-liberale partij D66 willen wij opkomen voor uw en onze lokale belangen. Dit vanuit de 
overtuiging dat mensen alleen vrij kunnen zijn als ook de gemeente gelijke kansen schept voor iedereen. Om dat 
te realiseren hebben wij u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen. 

Wij willen genoeg huizen bouwen omdat iedereen recht heeft op een passende en betaalbare woning. Wij willen 
dat leraren, verpleegkundigen, agenten en alle anderen die werken voor de samenleving kunnen wonen in de 
regio waar zij werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en water. Dat kinderen op school 
met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak 
kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek; ook als u dat zelf niet kunt betalen.  

Er staat veel op het spel. Wilt u dat Zuidplas meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat 
het onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u een samenleving waarin we 
omkijken naar anderen en verder kijken dan morgen? Kortom wilt u dat iedereen zich thuis voelt in Zuidplas, 
dan heeft u het juiste programma opengeslagen. 

Hartelijke groet en veel leesplezier, 

 

Frans Klovert      
Lijsttrekker D66 Zuidplas 
 
P.s. Wilt u meer weten, of wilt u het gesprek aan met D66 Zuidplas. Ik ben altijd bereikbaar via 
frans.klovert@d66zuidplas.nl. 
  

mailto:frans.klovert@d66zuidplas.nl
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Inleiding 
 
D66: Thuis in Zuidplas  
 
We zijn allemaal inwoners van Zuidplas en in Zuidplas kun je prettig wonen, werken en recreëren. Onze dorpen 
kenmerken zich door veel groen, bereikbare scholen, goede voorzieningen, talrijke (sport)verenigingen, een 
breed winkelaanbod, prachtige polders en een grote diversiteit aan wijken en buurten. Dat wil D66 zo houden! 
Wij voelen ons thuis in Zuidplas en vinden het belangrijk dat Zuidplas veilig, groen en goed onderhouden blijft.  
 
D66 wil zich blijven inzetten om te behouden wat we zo waardevol vinden aan onze dorpen, ons thuis. Dat vraagt 
echter geen stilstand, maar volop beweging. We willen de ruimte geven aan groei en vernieuwing en een 
voedingsbodem creëren voor nieuwe ontwikkelingen. We willen investeren in levendige, bruisende en 
ondernemende dorpen. Dorpen waar voor iedereen wat te doen is. 
  
Dit kan alleen door inwoners, verenigingen en ondernemers de verantwoordelijkheid, de ruimte en het 
vertrouwen te geven om mee te denken en initiatieven te ontplooien die onze dorpen nog mooier maken. Dat 
betekent ook dat de gemeente helder en op tijd naar haar inwoners, instellingen en ondernemers communiceert 
en ze de ruimte geeft om te participeren. 
 
De komende jaren wil D66 een positieve impuls geven aan Zuidplas. We hebben dan ook de volgende thema’s in 
dit verkiezingsprogramma nader uitgewerkt:  
 

• Beter en passend aanbod van Zorg en Onderwijs; 
• Meer ruimte voor ondernemerschap en werk; 
• Goed woningaanbod voor álle inwoners van Zuidplas; 
• Behoud en borging van onze prettige, groene en veilige leefomgeving; 
• Meer investeren in verenigingen, voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie, cultuur en sport. 
• Open en transparant bestuur 
• Duurzamer en klimaat-adaptief Zuidplas 

 
We staan open voor ideeën en suggesties en gaan hierover graag het gesprek aan. Want als het aan D66 ligt voelt 
iedereen zich: 
 

“Thuis in Zuidplas” 
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Bestuur en financiën 
 
Inwoners en initiatiefnemers moeten meepraten en meebeslissen over hun straat, dorp of gemeente. 
Elke stap in het proces van besluitvorming moet te volgen zijn, van eerste initiatief tot het uiteindelijke 
resultaat.  
 
Participatie  
D66 wil dat de gemeente inwoners en bedrijven blijvend in staat stelt om mee te denken en te participeren bij 
ontwikkelingen in de gemeente Zuidplas.  
 
De informatievoorziening vanuit de gemeente is daarbij essentieel. Conform de Wet Open Overheid is volledige 
informatie over (beleids-)ontwikkelingen, de uitvoering en handhaving van regels en inwoners proactief 
betrekken bij wijzigingen in hun leefomgeving een must. Klantgericht en professioneel. Inwoners en bedrijven 
wordt altijd duidelijkheid en zo mogelijk zekerheid geboden.  
 

Inwonerparticipatie krijgt een vaste plek in gemeentelijke 
besluitvorming.  
Inwoners denken mee en beslissen mee over veranderingen in 
hun omgeving. De gemeenteraad richt een aparte 
participatiecommissie in die toetst of participatie voldoende is 
toegepast. 
 
‘Vrijwilligers zijn het cement in de samenleving’. Allen 
verdienen de waardering van het gemeentebestuur.  
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Vrijwilligers houden de 
hulpverlening in het sociaal domein op gang. Zonder 

vrijwilligers in de recreatieve binnen- en buitensporten zouden deze niet floreren. Onze dorpen kunnen niet 
zonder vrijwilligers bij verenigingen.  
 
Minder regels vanuit de gemeente, meer ruimte voor inwoners en bedrijven 
D66 wil dat de lokale overheid minder regels stelt en meer ruimte geeft aan 
inwoners en bedrijven om hun eigen rol in de lokale maatschappij te nemen. 
De gemeente ontwikkelt zich tot een partij die stimuleert en faciliteert in plaats 
van reguleert. D66 vindt dat lokale maatschappelijke organisaties een grote rol 
moeten spelen bij het oplossen van vraagstukken in de gemeenschap. 
 
Rol van de gemeente 
Bewoners en bedrijven moeten kunnen rekenen op snelle antwoorden op 
vragen; en reacties op klachten. In het vergunningenproces en bij 
bezwaarprocedures dient de gemeente tijdig te reageren en moet een 
eventuele afwijzing goed worden onderbouwd.  
 
De gemeentelijke organisatie moet haar rol als regisseur versterken: meer 
richting geven en initiatieven en samenwerking tussen bewoners, organisaties 
en bedrijven stimuleren en faciliteren. Bij deze ontwikkeling past flexibiliseren 
en weloverwogen uitbesteden van taken en waar nodig investeren in kwaliteit 
van de organisatie. 
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Financiën 
D66 staat voor een financieel gezonde gemeente. Daarom is een evenwichtige jaarbegroting nodig. D66 wil geen 
rekeningen doorschuiven naar toekomstige generaties, maar juist investeren in een duurzame toekomst voor 
Zuidplas, haar inwoners en haar bedrijven. Wel moet het altijd mogelijk zijn om maatwerk toe te passen om 
kwetsbare inwoners (financieel) te ondersteunen. 
 
D66 heeft er de afgelopen jaren geen geheim van gemaakt zeer kritisch te staan tegenover de wijze waarop het 
huidige College omgaat met de beschikbare financiële middelen.  
 
De algemene reserve loopt terug van eind 2019 27.104.000, - naar een saldo in 2022 van 15.447.000, -. Ook is 
het aantal leningen, door de gemeente afgesloten en nog af te sluiten, stevig toegenomen. Dit zorgt voor een 
schuldquote die ruim boven de norm ligt die wordt geadviseerd door de Vereniging Nederlandse gemeenten 
(VNG.) Daarbij is er stevig bezuinigd op de uitgaven. Dit terwijl de lasten voor inwoners en bedrijven stijgen.  
 
D66 vindt dit geen solide financieel beleid. Wij stellen dan ook voor om ambities versus inzet mensen en inzet 
(financiële) middelen in evenwicht te brengen. Dit onder andere door de bouw van het vijfde dorp in de begroting 
los te koppelen van overige inkomsten, leningen en uitgaven. Inzet van mensen en middelen worden apart 
toegerekend aan de ontwikkeling van het vijfde dorp. De bouw van het vijfde dorp mag niet ten koste gaan van 
voorzieningen en infrastructuur van de overige dorpen. 
 

Transparant bestuur 
Raadsvoorstellen dienen duidelijk te zijn 
en volledig inzicht te bieden in de 
consequenties en risico’s. Ook de voor- 
en nadelen van een besluit moeten in 
kaart worden gebracht. D66 beoordeelt 
een besluit niet alleen op de korte 
termijn, maar ook op wat het betekent 
voor volgende generaties. Wat betekent 
dit besluit voor het milieu, de 
toekomstige financiële situatie van de 
gemeente en haar inwoners en voor de 
maatschappelijke structuur?  

 
Openbaarheid dient het uitgangspunt te zijn voor vergaderingen van de gemeenteraad. Beslotenheid is alleen 
van toepassing als het gaat over personen, financiële onderhandelingen of gerechtelijke procedures. 
 
Regionale samenwerking 
D66 is vóór regionale samenwerking met ruimte voor eigen regie. De regionale besluitvorming moet wel 
democratisch en transparant zijn en voor de inwoners helder en goed geborgd zijn. 
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Bestuur en financiën: 
Wat gaan we doen! 

 

• Minder regels vanuit de gemeente, meer ruimte voor inwoners en bedrijven 
• Participatie is de basis van de gemeentelijke bestuurscultuur. 
• Inwoners worden proactief betrokken bij de voorgenomen wijzigingen in hun woonomgeving. 
• We stellen een participatiecommissie in die bestaat uit raadsleden en inwoners. Deze 

commissie komt tweemaandelijks bij elkaar om participatietrajecten te beoordelen. 
• Vrijwilligers zijn en blijven van cruciaal belang voor de vitaliteit van onze gemeente en 

verdienen meer aandacht. 
• Regionale bestuurlijke samenwerking wordt krachtig doorgezet maar Zuidplas houdt daarbij 

eigen regie. 
• Openingstijden en (digitale)toegankelijkheid van gemeentelijke diensten sluiten aan bij de 

behoeften van inwoners en bedrijven. 
• Meldingen, vragen en correspondentie met inwoners en bedrijven worden snel en adequaat 

afgehandeld. 
• De gemeente verstrekt heldere en gemakkelijk leesbare rapportages. 
• Ieder financieel document wordt voorafgegaan met een maximaal 4 pagina’s voor iedere 

inwoner begrijpelijke uitleg. 
• De gemeente biedt altijd maatwerk om kwetsbare inwoners (financieel) te ondersteunen. 
• Ieder raadsvoorstel moet worden voorzien van een degelijke onderbouwing van nut, 

noodzaak en voor- en nadelen. 
• Ambities en de inzet van personeel en (financiële) middelen moeten met elkaar in evenwicht 

zijn. 
• In de begroting worden inkomsten, leningen en uitgaven voor de bouw van het vijfde dorp 

separaat gepresenteerd. Inzet van mensen en middelen voor het vijfde dorp worden ook 
toegerekend aan de ontwikkeling van het vijfde dorp. 

• Toekomstige begrote financiële overschotten worden niet ingezet om huidige tekorten op te 
vangen. 
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Openbare ruimte en veiligheid 
 
De openbare ruimte is van iedereen en wordt in Zuidplas intensief gebruikt. D66 wil dat bij planvorming, 
inrichting en onderhoud van de openbare ruimte nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de 
belangen van alle diverse gebruikers. De leefbaarheid in de verschillende dorpen staat daarbij voorop.  
 
Verkeer 
Elke weggebruiker moet zich veilig kunnen verplaatsen in de openbare ruimte. D66 
wil inwoners meer betrekken bij het veiliger maken van hun wijk of dorp.  
 
Bij de (her)inrichting van straten, kruispunten en wijken is veiligheid een belangrijk 
onderwerp.  Wij willen expliciet aandacht voor fietsers en voetgangers. Stoepen 
dienen dus ook goed begaanbaar te zijn voor rolstoelers, mensen met rollators en 
kinderwagens. Ook pleit D66 voor voldoende parkeerplaatsen voor auto’s in de 
wijken en in de dorpscentra.  
 
De gemeente moet het gebruik van elektrische auto’s met openbare oplaadpunten 
voor fiets en auto stimuleren en inzetten op goed en bereikbaar openbaar vervoer.  
In de komende 10 jaar komen er 100 km recreatieve fietspaden bij. We zetten ons 
in voor Snelfietsroutes, maar niet door de dorpskernen. 
 
Om de dorpskernen (oude dorp en Reigerhof) in Nieuwerkerk te versterken willen we beide verbinden door 
bijvoorbeeld een aangekleed/cultureel/ondernemersgericht looppad langs de vaart. 

 
Groenbeheer  
Parken, plantsoenen en speelveldjes zijn essentieel voor de leefbaarheid 
en gezondheid van mensen. D66 wil veel ruimte voor groen in de dorpen 
en het buitengebied. Dat vraagt om slimme ruimtelijke ordening en om 
effectieve inwonersparticipatie bij inrichting en het onderhoud van eigen 
wijk of straat. Daarbij is het van belang dat de gemeente initiatieven 
honoreert van bewoners en ondernemers. Voor elke nieuwe woning 
wordt minimaal 25 m2 openbaar groen aangelegd. Bijvoorbeeld door de 
aanleg van Tiny Forests. 
 
 

 
Openbare orde en handhaving 
De afwezigheid van een politiebureau in Zuidplas draagt niet bij aan het gevoel van veiligheid. D66 wil 
buurtpreventie ondersteunen en blijvend investeren in BOA’s. Daarbij blijft D66 pleiten voor een permanent 
politiebureau binnen onze gemeentegrenzen. D66 wil ondermijnende criminaliteit harder aanpakken, inclusief 
de aanpak van organisaties en bedrijven die criminele activiteiten faciliteren. 
 
Cultureel erfgoed 
Behoud van cultureel erfgoed is waardevol voor onze culturele en dorpse 
identiteit. Denk aan monumentale gebouwen en gebruiken en gewoonten 
die o.a. in de lokale Oudheidkamers levend worden gehouden. D66 wil een 
actieve rol van de gemeente bij het behoud van cultureel erfgoed. 
 
Leegstand en leefbaarheid 
Leegstand, vooral van winkels, heeft een negatief effect op de leefbaarheid 
van de dorpen en moet worden voorkomen. We transformeren bij voorkeur 
eerst de leegstaande panden vóórdat tot nieuwbouw op de locatie wordt 
overgegaan. D66 wil een actieve rol van de gemeente in het voorkomen van ‘kale plekken’ in de dorpskernen. 
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Openbare ruimte en veiligheid: 
Wat gaan we doen! 

 

• Inwoners en bedrijven krijgen de vrijheid om groenonderhoud te realiseren op 
gemeentegrond. 

• De gemeente staat open voor activiteiten van inwoners en bedrijven in de openbare ruimte. 
• Er zijn voldoende veilige speelvoorzieningen. 
• Fietsers- en voetgangersveiligheid en openbaar vervoer gaan vòòr op meer asfalt en 

doorstroming van autoverkeer. 
• Bij Nieuwerkerk komen geluidsschermen langs de gehele A20. 
• De gemeente zorgt voor voldoende elektrische laadpalen voor auto en fiets. 
• We ondersteunen en stimuleren buurtpreventie-activiteiten. 
• Betere wegontsluiting en prima openbaar vervoer hebben prioriteit. Ook tussen onze 

dorpen. 
• Het aantal BOA’s wordt uitgebreid. 
• Ondermijnende criminaliteit wordt keihard aangepakt. 
• Om de dorpskernen (oude dorp en Reigerhof) in Nieuwerkerk te versterken willen we 

beiden verbinden door bijvoorbeeld een aangekleed/cultureel/ondernemersgericht looppad 
langs de vaart. 

• Voor elke nieuwe woning wordt minimaal 25 m2 groenvoorziening aangelegd, bijvoorbeeld 
door de aanleg van Tiny Forests. 

• In de komende 10 jaar komt er 100 km recreatieve fietspaden bij. 
• We zetten ons in voor Snelfietsroutes, maar niet door de dorpskernen. 
• De gemeente draagt actief bij aan behoud van cultureel erfgoed. 
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Zorg in Zuidplas 
 
Goede gezondheid is de basis voor een prettig leven. De gemeente maakt beleidskeuzes die de 
gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen. D66 gaat daarbij uit van ‘positieve gezondheid’; het 
vermogen onderdeel te zijn van de samenleving in een gezonde levensstijl, ondanks eventuele sociale, 
emotionele of fysieke beperkingen. De gemeente moet actief positieve gezondheid bevorderen.  
 
Gezonde leefstijl voor iedereen  
Inzetten op preventie in de vorm van beweging, sport en een gezonde leefstijl zal in de toekomst de vraag naar 
zorg verminderen. Dit vraagt om toegankelijkheid voor alle inwoners; het actief inzetten op goed toegankelijke 
recreatiegebieden; sportverenigingen op fietsafstand en aandacht voor preventie van overgewicht. Zo kan 
iedereen vitaal en gezond blijven. De gemeente zorgt voor een integrale aanpak waarbij zorg, sport en bewegen 
samenkomen en een nadrukkelijke verbinding wordt gemaakt met het onderwijs en de buitenruimte. 
  
Voeding 
D66 wil werken aan een gezondere voeding. De gemeente stimuleert dat sportverenigingen, winkeliers en 
scholen meer bewustzijn creëren over gezonde voeding en het voorkomen van verspilling. De gemeente 
bevordert door promotie en eigen inkoopbeleid, dat scholen, organisaties en ondernemingen meer gebruik 
maken van streekproducten. Initiatiefnemers die lokale en regionale voedselmarkten met korte ketens willen 
ontwikkelen, worden gefaciliteerd.  
 

Een veilige leefomgeving  
De Coronapandemie heeft het belang van verbondenheid met mensen om je 
heen benadrukt. De kracht zit hem in de gemeenschap zelf. De gemeente 
faciliteert verbindingen tussen mensen door buurtcentra en 
ontmoetingsplekken te realiseren en te behouden, zoals Integrale Kind 
Centra (IKC’s), buurtcafés en bibliotheken.  
 
Ouderen 
Om ervoor te zorgen dat de groeiende groep ouderen langer thuis kunnen 
blijven wonen, is adequate en snel beschikbare hulp nodig. Dat vraagt om 
passende woonvoorzieningen. We faciliteren de realisatie van 
generatiewoningen en kleinschalige woonconcepten zoals bijvoorbeeld een 
Knarrenhof. We zullen brede zorg moeten organiseren in ieder dorp, voor 
patiënten en hun mantelzorgers. Huishoudelijke Hulp Toelage is daarbij 
essentieel. De gemeente bevordert maatregelen om eenzaamheid te 
bestrijden. We zetten actief in op contacten tussen (zorg- en sport) 
instellingen om ouderen die (meer) willen bewegen optimaal te faciliteren. 

 
Maak Zuidplas dementievriendelijk 
Het is belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen 
doen aan het openbare leven. Juist in gezamenlijke zorg zit meerwaarde en 
daarom willen we investeren in campagnes als onderdeel van de Nationale 
Dementie-strategie. Zie de website www.samendementievriendelijk.nl 
 
Voorkomen van wachtlijsten in de thuiszorg 
Wanneer je ziek wordt of uitvalt, heb je recht op passende zorg met menselijke maat. Wanneer wachtlijsten 
ontstaan, moet de gemeente mogelijkheden onderzoeken voor alternatieve vormen van tijdelijke hulp. Cliënten 
moeten hierover tijdig worden geïnformeerd.  
 
Jeugdhulp 
Vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp is nodig. Kinderen en gezinnen die het nodig hebben, bieden we 
een veilige plek en ondersteunen we lokaal. We omarmen als gemeente initiatieven zoals het Heppie (t)Huis, 
buur(t)gezinnen, Home Start. Zo zijn we als gemeente een thuis voor iedereen.    
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Eén aanspreekpunt  
D66 vindt dat niemand te lang voor hulp op zichzelf aangewezen moet zijn. We hechten aan vaste gezichten en 
een snelle start van passende hulp. Daarom zorgt de gemeente dat de zorg toegankelijk, dichtbij, kwalitatief goed 
en passend is. De regeldruk moet verminderd worden, zodat professionals de ruimte krijgen om te doen waar ze 
goed in zijn. De organisatie en uitvoering van de hulp in het sociaal domein is opgedragen aan de Stichting ZO! 
De gemeente ziet erop toe dat Stichting ZO! hierin haar cruciale rol speelt en actief samenwerkt met 
IJsselgemeenten. 
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Zorg in Zuidplas: 
Wat gaan we doen! 

 

• Keuzemogelijkheden bevorderen voor een gezonde en actieve leefstijl voor inwoners. 
• Inzet op preventie en gelijke kansen om veilig en gezond op te groeien. 
• Elk dorp en wijk krijgt een eigen ontmoetingsplek/buurthuis. 
• Lokale initiatieven gericht op het vergroten van welzijn stimuleren en faciliteren. 
• Het stimuleren van innovatieve vormen van lokale jeugdhulp. 
• De Huishoudelijke Hulp Toelage wordt onverkort voortgezet. 
• We stimuleren initiatieven voor gezonde, duurzame, lokale voeding. 
• De gemeente ondersteunt initiatieven en activiteiten om eenzaamheid te bestrijden.  
• We organiseren brede zorg in ieder dorp, voor patiënten en hun mantelzorgers. 
• De Stichting ZO! faciliteert voor elke inwoner de best passende zorg met een integrale aanpak. 
• We investeren in campagnes als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie. Zie de website 

www.samendementievriendelijk.nl 
• We faciliteren de realisatie van generatiewoningen en kleinschalige woonconcepten. 

 

http://www.samendementievriendelijk.nl/
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Het beste onderwijs voor iedereen 
 
We staan voor een stimulerend en innovatief onderwijsklimaat, waarbij maatwerk en samenwerking 
centraal staan. Investeren in onderwijs vormt de sleutel tot succes en persoonlijke groei. D66 staat voor 
het beste onderwijs en eerlijke kansen in een uitdagende en veilige omgeving.  
 
Scholenaanbod 
D66 wil zo spoedig mogelijk volledig middelbaar onderwijs en uitbreiding met  
Middelbaar beroepsonderwijs gerealiseerd zien in Zuidplas. Deze uitbreiding van het onderwijs in Zuidplas 
wordt mogelijk door de groei van het aantal inwoners. Een ruim aanbod van onderwijs maakt de gemeente 
Zuidplas ook aantrekkelijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen. 

 
Lokaal investeren 
De gemeente investeert in gelijke kansen voor iedereen. Met (lokale) 
subsidies zetten we bibliotheken en lokale initiatieven in om 
toegankelijke huiswerkbegeleiding voor ieder kind te verzorgen. Dit 
geldt ook voor initiatieven, zoals Brains, om basisschoolkinderen en 
middelbare scholieren kennis te laten maken met sport, cultuur, natuur 
en techniek.  
 
Integrale Kind Centra (IKC’s) 
We integreren het onderwijs, kinderopvang en (jeugd)hulp, zodat er 

voor het kind een optimale speel-, leef- en leeromgeving gecreëerd kan worden. D66 wil dat in elk dorp ten 
minste één Integraal Kind Centrum (IKC) komt.  We borduren voort op de goede initiatieven van de afgelopen 
jaren en zien erop toe dat het concept, waar nodig, wordt vernieuwd. 
 
Veilige en gezonde school voor elk kind   
Rondom scholen zijn veilige routes voor fietsers en voetgangers essentieel. Alleen zo kunnen kinderen 
(zelfstandig) en veilig - lopend of op de fiets - naar school.  
 
D66 is voorstander van gezonde voeding op scholen. Door verstrekking van schoolfruit en gezonde lunches 
ontwikkelen kinderen een gezond voedingspatroon. De gemeente bevordert, in samenwerking met lokale 
leveranciers, gezonde schoollunches. Ook wordt ingezet op minimaal 2 uur per week bewegingsonderwijs; zo 
mogelijk in samenwerking met lokale sportverenigingen.    
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Innovatie en de school   
Onderwijshuisvesting heeft prioriteit in het gemeentelijke 
onderwijsbeleid. Er zijn voldoende schoollokalen om kleine klassen 
mogelijk te maken. D66 wil investeren in duurzame en 
toekomstbestendige schoolgebouwen met een gezond 
binnenklimaat. De gemeente ondersteunt scholen bij innovatieve 
projecten zoals bijvoorbeeld het opzetten van projecten om 
circulair denken en doen te bevorderen, het vergroenen van 
schoolpleinen of het aanleggen van moestuinen.  
 
Stages 
Om jongeren binnen de gemeente te houden en ze passend 
onderwijs te kunnen laten volgen, zijn stageplekken van essentieel enorm belang. De gemeente kan hier een 
belangrijke taak oppakken door zelf stageplekken te bieden en ondernemers te stimuleren dat ook te doen. In 
haar positie als opdrachtgever maakt de gemeente afspraken met opdracht-nemers over het creëren van meer 
stageplekken.     
   
Doorbreken stereotypering 
Ieder kind heeft het recht om, wanneer hij of zij dat wil, uit te komen voor zijn of haar seksuele geaardheid. Alle 
scholen in Zuidplas steunen het kind daarbij. De gemeente moedigt middelbare scholen aan om een Gender and 
Sexuality Alliance (GSA) op te zetten, wat bijdraagt aan de inclusiviteit van LHBTI+ personen op scholen.   
 

Laaggeletterdheid en taalonderwijs  
Iedereen moet mee kunnen doen, ook inwoners die niet of nauwelijks de 
Nederlandse taal machtig zijn en/of inwoners met een migratieachtergrond. 
De gemeente investeert in de aanpak van laaggeletterdheid en het leren van 
de Nederlandse taal door de krachten te bundelen vanuit onderwijs, 
maatschappelijke organisaties, bibliotheken, boekhandels, bedrijfsleven en 
vrijwilligers.     
 
Inburgering 
Gemeenten hebben de opdracht de inburgering van nieuwkomers te 
bevorderen; dit wordt bevorderd door maatwerk. Met elke nieuwe 
statushouder wordt bij aankomst in Zuidplas een maatwerkplan gemaakt met 
het oog op werk, inkomen, wonen en integratie. In het inburgeringstraject 
moet ook specifiek aandacht worden besteed aan het behalen van een 
zwemdiploma. 

 
Leren doe je je leven lang   
Ontwikkeling stopt niet bij een bepaalde leeftijd: leren doe je je leven lang en zorgt ervoor dat mensen vitaal en 
gezond blijven. Ook ouderen verdienen educatiekansen. Bibliotheken zijn daarbij van vitaal belang Daarom 
moet de gemeente ervoor zorgen dat de bibliotheek in elk dorp een volwaardige plaats behoudt.   
 
Onder leerlingen en studenten is een grote behoefte aan studielocaties waar zij samen kunnen studeren en hun 
sociale contacten beter kunnen onderhouden. Dit bijvoorbeeld door ruimten ter beschikking te stellen in 
bibliotheken, scholen en leegstaande panden. De gemeente stimuleert dit. 
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Het beste onderwijs voor iedereen: 
Wat gaan we doen! 

 
• Elk dorp krijgt een volwaardig Integraal Kind Centrum (IKC).  
• De scholen in Zuidplas zijn voor iedereen toegankelijk, duurzaam en toekomstbestendig en hebben een 

gezond binnenklimaat.  
• De gemeente stimuleert projecten om circulair denken en handelen te ontwikkelen binnen het onderwijs.   
• Een gezonde schoollunch voor basis- en middelbare scholieren. 
• We bevorderen groene schoolpleinen.  
• Verkeersveiligheid rond scholen heeft topprioriteit. 
• In het basis-en middelbaar onderwijs geven vakdocenten alle leerlingen minimaal 2 uur gymles per week.  
• Zuidplas realiseert zo spoedig mogelijk volledig middelbaar onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.   
• We verdubbelen met stimuleringsmaatregelen het aantal stages bij bedrijven en binnen de gemeentelijke 

organisatie. 
• Elke middelbare school in Zuidplas heeft een Gender and Sexuality Alliance (GSA).   
• De gemeente investeert in taalonderwijs voor nieuwkomers, arbeidsmigranten en laaggeletterden.  
• Voor elke statushouder wordt bij aankomst in Zuidplas een maatwerkplan gemaakt met het oog op werk, 

inkomen en integratie. 
• Bibliotheken blijven in elk dorp open en toegankelijk voor alle inwoners.   
• We stimuleren het ‘breed’ gebruiken van bestaande schoolgebouwen.  
• In het kader van een leven lang leren, bieden we ook educatiemogelijkheden aan voor ouderen. 
• De gemeente stimuleert het inrichten van studielocaties in onze dorpen. 
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Ondernemen, werk en inkomen  
 
Ondernemers zijn van essentieel belang als het gaat om werkgelegenheid in Zuidplas. Werk geeft 
iedereen de beste kans op deelname aan de samenleving. Werk is in principe betaald werk, eventueel na 
een start in vrijwilligerswerk.  
 

Ruimte voor ondernemers 
Bedrijven krijgen de ruimte om te ondernemen. Een vraag van een 
ondernemer wordt als kans gezien. D66 wil ondernemerschap 
stimuleren door beperkende regels te verminderen en te zorgen voor een 
goede infrastructuur. We bieden ruimte aan innovatieve ideeën en 
gebruiken de kracht van de regio om slagvaardiger en effectiever op te 
treden. We stimuleren de ondernemersverenigingen, Bedrijfsinvestering 
Zones (BIZ) en, indien gewenst, de komst en ontwikkeling van een 
Ondernemersfonds. 
 
 

 
Ruimte voor start-ups, scale-ups, ZZP’ers en MKB 
Start-ups, scale-ups, ZZP’ers en MKB vormen een substantieel onderdeel van de ondernemers in Zuidplas. Wij 
zien kansen om Zuidplas als kruispunt van spoor en weg in de randstad te profileren als de zzp-hub van de 
randstad. De gemeente heeft oog voor hun specifieke behoeften, faciliteert waar nodig, stimuleert investeringen 
van relevante ondernemingen en ondersteunt de kenniseconomie. Zo wordt Zuidplas de ideale plek voor 
ontmoeting voor zaken (en fun). 
 
Ontwikkeling van detailhandel 
Toekomstige ontwikkeling van detailhandel en MKB sluit aan 
bij de gewenste ontwikkeling van de gemeente. D66 wil de 
bestaande winkelcentra versterken. Winkeliers krijgen 
maximale vrijheid om te ondernemen. Hierbij mogen 
openingstijden geen belemmering zijn. Winkelgebieden gaan 
we meer als ontmoetings- en verblijfsplek zien, winkels 
worden afgewisseld met groen en horeca. We stimuleren een 
passend winkelaanbod en daarom steunen we de komst van 
een tweede supermarkt in Zevenhuizen. 
 
 
Sociaal ondernemerschap 
D66 wil ondernemers stimuleren en ondersteunen die werkgelegenheid, kennisdeling en oplossingen bieden bij 
sociale of maatschappelijke problemen. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen. 
 
Perspectief op werk 
De gemeente heeft de taak om langdurige werkloosheid terug te dringen. Hiervoor is adequate begeleiding nodig 
voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We zetten in op een verdubbeling van 
de mogelijkheden voor Beschut Werk zoals Promen. We willen binnen de gemeente Zuidplas een loket van 
IJsselgemeenten voor inwoners in de bijstand. 
 
Armoede en schulden 
Financiële zorgen en het opstapelen van schulden kunnen leiden tot sociale problemen. Uiteraard is voorkomen 
beter dan genezen. D66 wil inzetten op meer vroeg-signalering en preventie. Door mensen beter te begeleiden 
bij het afbetalen van hun schulden kan de gemeente een positieve rol spelen. De gemeente mag mensen niet 
dieper in de problemen brengen, dus de gemeentelijke hulpverlening moet helder en toegankelijk zijn en mensen 
ontzorgen. Het is zaak om schuldhulpverlening sneller in te zetten. De gemeente ondersteunt en/of waardeert 
activiteiten als de Budgetmaatjes, de Boodschappenkast, de stichting Zuidplas Helpt, de voedselbank en 
initiatieven van o.a. de Stichting ZO!   
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Agrarische ondernemers 
D66 is vóór het centreren van de glastuinbouwbedrijven en het stimuleren van de kringlooplandbouw bij 
akkerbouwbedrijven. Zo blijft er ruimte om ook in de toekomst agrarisch te ondernemen in Zuidplas. De 
gemeente moet toezien op een degelijke huisvesting van de vele arbeidsmigranten/seizoenarbeiders. 
 
Vijfde dorp 
De bouw van het vijfde dorp biedt allerlei kansen voor ondernemend Zuidplas. D66 wil dan ook lokale 
ondernemers ruimschoots de kans geven om hier hun steentje aan bij te dragen. Lokale ondernemers worden 
dan ook voegtijdig betrokken bij de ontwikkeling. 
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Ondernemen, werk en inkomen: 
Wat gaan we doen! 
 

• Voor iedereen die wil werken is er de mogelijkheid om aan de slag te gaan, liefst in betaald werk, 
anders als vrijwilliger. 

• Een loket van IJsselgemeenten voor inwoners in de bijstand. 
• We verdubbelen de mogelijkheden voor beschut werk. 
• De gemeente zet in op verbetering van preventie en vroeg signalering bij armoede en 

schuldenproblematiek. 
• De gemeente maakt duidelijker welke kwijtscheldings- en steunregelingen  

beschikbaar zijn. 
• De gemeente start geen invorderingsprocedures tegen mensen met problematische schulden. 
• Schuldhulpverlening wordt minder bureaucratisch en meer mensgericht. 
• De gemeente ondersteunt initiatieven die armoede, eenzaamheid en depressie helpen bestrijden 

beter en bevordert en stimuleert samenwerking tussen vrijwilligers en initiatieven vanuit de 
samenleving die armoede en schulden helpen te bestrijden. 

• De gemeente benadert initiatieven/plannen van ondernemers vanuit een ‘ja, tenzij-houding’.  
• De gemeente stimuleert sociaal ondernemerschap en innovatie.  
• Alle social enterprise ondernemers in Zuidplas zijn preferred supplier van de gemeente.  
• De gemeente versterkt de bestaande winkelgebieden. 
• Op zon- en feestdagen worden de winkelopeningstijden geheel vrijgegeven. 
• De gemeente koopt bij voorkeur lokaal of regionaal in. 
• We zijn voor de komst van een 2e supermarkt in Zevenhuizen. 
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Wonen in Zuidplas 
 
De bestaande woningbouw is kenmerkend voor de dorpse cultuur van onze gemeente. Woonbehoeften 
veranderen en daar spelen we op in, maar wel in een dorpse sfeer. We bouwen naar behoefte diverse 
typen duurzame woningen, zodat iedereen zich in Zuidplas thuis kan voelen.   
 
Woonruimte voor iedereen 
De gemeente blijft met woningcorporaties afspraken maken over 
voldoende sociale huurwoningen, scheef wonen en de vrije 
sectorhuur. Zogenoemde ‘huisjesmelkers’ beperken we waar kan. 
D66 wil een zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding in de 
categorieën goedkope en middel dure koopwoningen. De 
gemeente faciliteert voldoende en betaalbare koopwoningen. Dit 
alles helpt Zuidplas aantrekkelijk te houden voor iedereen. Deze 
diversiteit versterkt de vitaliteit van onze dorpen. De gemeente 
realiseert verder levensloopbestendig bouwen om zo flexibel, en 
dus voor de toekomst klaar te zijn. Digitale technologie via een 
adequate infrastructuur zoals glasvezel, versterkt deze 
toekomstbestendigheid. Als gemeente stimuleren we de aanleg 
hiervan. 

 
Organisch naar een vijfde dorp  
D66 erkent dat er woningnood is. De ligging van Zuidplas in de Randstad en 
de open ruimte maken de komst van het Vijfde Dorp een logische stap We 
letten ook daar scherp op de uitgangspunten: ‘Wonen in een groene 
omgeving’ en ‘Dorps bouwen’. Er moet een nieuwe dorpsgemeenschap 
groeien met bijpassende voorzieningen. De bouw van het vijfde dorp mag 
niet ten koste gaan van bestaande instellingen en het voorzieningenniveau 
in de bestaande dorpen. 
 
 

Omgevingswet 
Met de Omgevingswet wil de landelijke overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en 
samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. D66 vindt het 
belangrijk om dit inzichtelijk te maken zodat inwoners en ondernemers hun weg goed kunnen vinden. Na de 
invoering kan een inwoner of ondernemer sneller zien wat de mogelijkheden zijn. Een aantal bestaande 
bestuursorganen, zoals de gemeenteraad, zal minder directe invloed hebben. De gemeente moet dus nog meer 
inzetten op een degelijke omgevingsvisie voor ruimte en wonen.  
  
Recreatieparken  
Het jarenlange, strikte handhavingsbeleid op permanente bewoning in 
recreatieparken leidt tot verpaupering en oneigenlijk gebruik. De functie en 
de bestemming van de recreatieparken in onze gemeente moet worden 
heroverwogen; dit moet op individuele basis gebeuren om recht te doen aan 
de wensen van eigenaren van de woningen en van het park.   
 
Leegstand 
Leegstand is een complex probleem van zowel de ligging, het type bouw maar ook van ondernemerschap. Binnen 
de Randstad is er woningnood; de gemeente geeft dus maximaal de ruimte om leegstaande bedrijfs-, winkel- en 
kantoorpanden om te bouwen tot woningen.  
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Wonen in Zuidplas: 
Wat gaan we doen! 
 

• Dorpen in het groen! Groen in de dorpen! 
• Bij leegstand van panden zetten we in op alternatief gebruik, bij voorkeur als woonruimte. 
• De sociale woningbouw in Zuidplas staat onder druk. We zetten niet alleen in op nieuwbouw maar ook 

op maximaal behoud van bestaande woningen. 
• De gemeente bouwt gevarieerd en met oog op groei van het inwonersaantal.  
• D66 wil een zelfbewoningsplicht en anti-speculatie beding in de categorieën goedkope en middel dure 

koopwoningen. 
• Eigenaren van recreatiewoningen hebben de keuze om deze permanent te bewonen, als dat past 

binnen provinciale en landelijke regelgeving. 
• We bouwen circulair en toekomstbestendig. 
• Na de invoering van de omgevingswet moet een inwoner of ondernemer sneller kunnen zien wat er 

voor hem/haar mogelijk is. 
• Bij de woningbouw van het Vijfde Dorp gaat kwaliteit voor kwantiteit. 
• De bouw van het vijfde dorp mag niet ten koste gaan van bestaande instellingen en het 

voorzieningenniveau in de bestaande dorpen. 
• Woningbouwplannen met een bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid en klimaatadaptatie 

hebben de voorkeur boven klassieke plannen. 
• De dorpse sfeer blijft behouden bij gestapelde bouw. Het precieze aantal bouwlagen is afhankelijk van 

de omgeving maar meer dan zes lagen zal een uitzondering zijn, en geen gewoonte worden. 
• De gemeente steunt initiatieven voor alternatieve woningbouwvormen zoals tiny houses, drijvende 

huizen of een Knarrenhof. 
• De gemeente faciliteert en stimuleert de aanleg van glasvezel.  
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Duurzaam en klimaat-adaptief Zuidplas 
 
Voor D66 gaat duurzaamheid niet alleen over de omgeving, maar ook over mensen en werk. Het is tijd 
voor verdere actie; ook onze (klein)kinderen moeten met plezier in Zuidplas kunnen wonen. 
Klimaatadaptatie maatregelen zijn daarom noodzakelijk. 
 
Afval  
D66 zet in op de circulaire economie. Dit is in lijn met de landelijke afspraken 
van ‘Nederland circulair 2050’. In de gemeente zien we afval als grondstof 
voor nieuwe producten. Afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt. 
 
Energietransitie 
D66 steunt de energietransitie. We blijven scherp op de wijze van hoe we de 
overgang van fossiele brandstoffen naar schonere vormen maken. We 
onderschrijven de keuzes in de Regionale Energiestrategie (RES) waarbij 
zonne-energie op daken de voorkeur heeft en waarbij wind niet uitgesloten is. Het (aard)gasloos maken van 
Nederland zien we als een goede zaak. Het mag wat vragen van inwoners, maar wel met mate en eerlijk verdeeld. 
We houden oog voor kleine zaken: kan de verwarming een graadje lager of is isolatie mogelijk? Elke ton CO2 niet 
verstookt is winst. Om transportbewegingen in wijken en buurten te beperken zetten we in op transporthubs en 
pakket-afhaalpunten. 
 

Biodiversiteit  
‘Openbaar Groen’ is een lokaal aandachtsveld waarin de gemeente veel kan 
betekenen. Door recreatieve natuurgebieden te koesteren en door de 
plantsoenen, parken en bermen ecologisch verantwoord te beheren. Daarvoor 
is een doordacht beheerplan nodig waarin geen plaats is voor chemische 
bestrijdingsmiddelen en/of overbemesting. Ook worden de bermen ingezaaid 
met insectenvriendelijke bloemenmengsels die in fasen worden gemaaid.  
 
 

Klimaatadaptatie 
De lage ligging van Zuidplas zorgt ervoor dat onze gemeente vatbaarder is voor het veranderende klimaat. 
Daarom stimuleert D66 klimaat-adaptieve maatregelen. Niet alles valt onder de regie van een gemeente maar 
het is goed om te kijken waar en hoe je bouwt. Ingebouwde ‘systeemveiligheid’ wordt gerealiseerd door de aanleg 
van waterbergingen en groene daken. Verder is aandacht voor het tegengaan van bodemdaling: via innovatief 
watermanagement gecombineerd met alternatieve teeltmethoden. Om de bewustwording rond biodiversiteit en 
klimaat te versterken is D66 voorstander van de inrichting van een educatief centrum en/of rondleidingen rond 
het laagste punt van NL 
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Duurzaam en klimaat-adaptief Zuidplas: 
Wat gaan we doen! 
 

• Alle nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden moet geschikt zijn voor zonnepanelen met 
energieneutraal als uitgangspunt. 

• Biodiversiteit staat centraal bij het beheer van de openbare ruimte. 
• Duurzaamheid is altijd een standaard onderdeel van al het gemeentelijk beleid. 
• Duurzame verwarming begint bij goede isolatie. Dit stimuleren we! 
• Om transportbewegingen te beperken zetten we in op transporthubs en pakket-afhaalpunten. 
• Afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt. 
• In alle dorpen “stenen eruit en planten er in”.  
• De ‘groene daken subsidie’ wordt verruimd.  
• Het wagenpark van de gemeente gaat naar nul uitstoot van CO2 en fijnstof eind 2024. 
• De gemeente investeert in waterberging op versteende plekken. 
• Om de bewustwording rond biodiversiteit en klimaat te versterken is D66 voorstander van de 

inrichting van een educatief centrum. 
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Recreatie, sport en cultuur 
 
In de steeds drukker wordende en verstedelijkte Randstad is Zuidplas een oase van ruimte en rust. Dat 
moet zo blijven. Bij ‘Thuis in Zuidplas’ horen voorzieningen voor recreatie, sporten en rustig ontspannen 
in een groene omgeving. Inwoners moeten verspreid over de gemeente kunnen recreëren en sporten en 
een ommetje kunnen maken. Bewegen in welke vorm is goed voor mensen om fit te blijven en 
vereenzaming tegen te gaan. Het Landschapspark De Rottemeren moet verder worden ontwikkeld. 
Vrijetijdsbesteding in de culturele sector, zoals muziek, dans en theater moet mogelijk zijn in elk van 
onze dorpen.  
 
Recreatie 
In de recreatiegebieden blijft een goed evenwicht van groot belang tussen 
natuur en recreatieve voorzieningen. Zowel rustzoekers als actieve 
recreanten moeten aan hun trekken kunnen komen. Het aanbod van 
recreatievoorzieningen, natuur en evenementen moet vraaggericht en 
evenwichtig groeien en passen bij diverse doelgroepen. Grootschalige 
(muziek-)evenementen in recreatiegebieden zijn niet gepast. De 
recreatiegebieden moeten goed ontsloten worden en voor iedere inwoner 
per fiets bereikbaar zijn. De woningbouw en de ontwikkeling van het Vijfde 
Dorp gaan gepaard met aanleg van ruim voldoende recreatief groen. 
Tussen de dorpen blijven groene buffers noodzakelijk.  
 
 

Sport 
Sporthallen, sportvelden en zwembaden nemen in het aanbod een 
centrale plaats in. D66 wil een duurzaam en breed sportaanbod, 
goed verdeeld over de verschillende dorpen. De gemeente neemt een 
actieve rol om initiatieven van verenigingen en anderen te 
ondersteunen en goede faciliteiten te bieden. Vrijwilligers zijn vitaal 
voor het voortbestaan van sportverenigingen en -accommodaties. Zij 
moeten gewaardeerd blijven worden. 
 
De Sport- en accommodatievisie 2020 – 2030 wordt onverkort 
verder vormgegeven. Sportaccommodaties in alle dorpen worden 
ontwikkeld naar de behoefte aan recreatieve buiten- en binnensport, 

zowel in verenigingsverband als niet-georganiseerd. Er is ook ruimte voor nieuwe sporten.  
 
Wat D66 betreft opent er in 2035 een nieuw zwembad. Sportcentra/zwembaden in Nieuwerkerk en Moordrecht 
worden in 2022 – 2023 gerenoveerd en in latere fase door nieuwe sporthallen vervangen. De dorpshuizen MFC 
Op Moer en Swanla worden uitgebreid en gerenoveerd.  
 
Bewegen 
De gemeente moet met sportorganisaties, dansscholen en anderen gerichte 
activiteiten ontwikkelen om inwoners te stimuleren om in beweging te komen. 'Meer 
bewegen' geldt voor iedereen: ouderen, jongeren, kinderen, werkenden. De 
gemeente bevordert dat voor iedere groep een apart stimuleringsprogramma is en 
er Sport- en beweegtuinen (openbare sport- en beweegplekken) aanwezig zijn. 
 
Cultuur 
De cultuurvisie 2019 – 2022 wordt nadrukkelijk gecontinueerd. Cultuureducatie 
waaronder muziekonderwijs wordt door de gemeente ook financieel gestimuleerd. 
Culturele instellingen moeten blijven samenwerken in het ontwikkelen, het in standhouden en uitwisselen van 
expertise en een samenhangend cultureel aanbod voor de dorpen ontwikkelen. De cultuurcoördinator blijft. 
Cultureel erfgoed wordt gekoesterd. 
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Er moet in ieder dorp een ‘cultuurhuis’ komen met de bibliotheek in een trekkersrol en ruimte voor exposities. 
Dit geldt specifiek voor Nieuwerkerk en het Vijfde Dorp waar een dorps/buurthuis – voorloper van een 
cultuurhuis – nog ontbreekt. ‘Cultuurhuizen’ zijn de locaties van het buurthuis van de toekomst. 
 
De bibliotheek heeft in dit proces een sleutelrol. De bibliotheek van vandaag is steeds meer een laagdrempelige 
ontmoetingsplaats voor inwoners. Naast het ter beschikking stellen van kennis en informatie biedt de bibliotheek 
ook ruimte voor taalonder-steuning, ontwikkeling en educatie.  
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Recreatie, sport en Cultuur: 
Wat gaan we doen! 
 

• Ontwikkeling van natuur en woningbouw gaan gelijkwaardig samen. 

• In Zuidplas komt meer recreatiegroen. 

• Zuidplas zet volop in op het uitvoeren van het Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte.  

• We zorgen voor tijdig aangelegde sportaccommodaties die voorzien in de recreatieve sportbehoeften 
- incl. voor Zuidplas nieuwe sporten.  

• We faciliteren de sportieve behoeften van inwoners aangesloten bij verenigingen en van niet 
georganiseerde sporters.  

• Er komt uiterlijk in 2035 een nieuw, centraal gelegen 50-meter (wedstrijd) zwembad.  

• Voor iedere doelgroep is een apart stimuleringsprogramma beschikbaar om bewegen te bevorderen. 

• We bevorderen dat er in ieder dorp Sport- en beweegtuinen (openbare sport- en beweegplekken) 
aanwezig zijn. 

• De cultuurvisie 2019 – 2022 wordt gecontinueerd.  

• Culturele activiteiten worden met kracht uitgebreid en uitgebouwd.  

• Cultuureducatie en realisering van een kleinschalig theater in een cultuurhuis worden gestimuleerd.  

• Cultureel erfgoed blijft behouden, kansen voor ontwikkeling worden benut 
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De D66-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022: 
 
1. Frans Klovert      Nieuwerkerk ad IJssel  
2. Chantal Bon – van de Griek    Nieuwerkerk ad IJssel   
3. Mark Clavaux      Moordrecht    
4. Rik van Woudenberg     Nieuwerkerk ad IJssel   
5. Ryan Adriaanse     Zevenhuizen    
6. Jette Frans      Zevenhuizen   
7. Joop Huson      Zevenhuizen   
8. Ameline Ansu      (nu nog) Rotterdam   
9. Melissa Luijt      Moordrecht     
10. Max Scherer      Nieuwerkerk ad IJssel  
11. Jeffrey van Rij      Zevenhuizen  
12. Sijmen Duineveld     Zevenhuizen  
13. Claudia Wolff-Theunisse    Nieuwerkerk ad IJssel    
14. Dick Verstoep      Moordrecht    
15. Eldo Burgers-Gockinga    Nieuwerkerk ad IJssel   
16. Jan-Willem van der Kamp    Nieuwerkerk ad IJssel   
17. Joost van Iperen     Nieuwerkerk ad IJssel  
18. Jan Oomen       Moordrecht 
19. Lenny van Iperen-Sundquest    Nieuwerkerk ad IJssel 
20. Madelon Leewis-van Waadenooijen Kernekamp Zevenhuizen 
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