
                                            

  

                                                                 D66 verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                     1 

 

       

GROEN EN 

GEZOND 

D66 HAARLEMMERLIEDE EN 
SPAARNWOUDE 



                                            

  

                                                                 D66 verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                     2 

 

 

Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude 
groen en gezond! 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Haarlem-
merliede en Spaarnwoude voor de periode 2014-2018. Wij 
willen het mooie resultaat van 2010, drie van de elf zetels, 
minimaal evenaren bij de aankomende verkiezingen in 
maart 2014. 

       
 

Wij constateren dat onze gemeente weliswaar een goede 

positie heeft, maar uit de ontwikkelingen in de afgelopen 

raadsperiode leren wij ook dat het tijd wordt voor een 

duidelijker koers. Het moet een koers zijn die een heldere 

visie over het bestaansrecht van de gemeente bevat. Hierbij 

moeten we onze ogen niet sluiten voor de op ons 

afkomende veranderingen met betrekking tot de 

zelfstandigheid van onze gemeente. Leefbaarheid staat 

daarin voorop gevolgd door het opkomen voor de belangen 

van onze inwoners bij verdere samenwerkingen en/of 

samengaan. D66 wil voordelen van een kleine gemeente 

behouden. Bepalend daarin is waar de adequate ambtelijke 

organisatie doeltreffend kan worden ondergebracht. 

   

D66 HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE ambieert op 

basis van dit verkiezingsprogramma een stevige positie in de 

Raad om vervolgens óók de verantwoordelijkheid te dragen 

door zitting te nemen in het College van Burgemeester en 

Wethouders. D66 luistert naar de kiezer!  
 

Raymond van Haeften - Lijsttrekker 

 

Dinsdag 19 maart 2014 

verkiezingen:  

Stem D66! 
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INLEIDING 

 
Ondanks de wens en het streven van de landelijke 

overheid naar grote gemeenten, is D66 HAARLEM-

MERLIEDE EN SPAARNWOUDE van mening dat de 

overheid dicht bij de burger moet staan.  

 

Wij verkeren daarbij in een unieke positie, omdat juist 

wij in het verleden de waakhondfunctie hebben 

verworven  om de openheid van de groene ruimte 

tussen de omliggende grote gemeenten te bewaken. 

Die functie wordt nu bedreigd. 

 

Wij zijn van mening dat ook onze in inwonertal kleine, 

maar in oppervlakte grote gemeente, deze taak 

uitstekend kan en moet vervullen. Daarnaast zijn wij 

van mening dat waar mogelijk zoveel als kan  en nog 

meer dan reeds geschiedt  op ambtelijk niveau met 

een  cluster van gemeenten moet worden samen-

gewerkt.   

 

Het takenpakket van de gemeente wordt de komende 

jaren flink uitgebreid. Tegelijkertijd wordt hierop 

bezuinigd door het Rijk en moeten gemeenten de 

nieuwe taken met minder geld uitvoeren. Dit betekent 

meer bevoegdheden voor de gemeente maar ook de 

opgave om dit met veel minder geld uit te voeren dan 

oorspronkelijk het geval was. Dat vereist scherpe 

keuzes en meer verantwoordelijkheid voor de burger. 

 
D66 heeft niet alleen de belangen van de korte 

termijn voor ogen, maar wil de wereld ook geschikt 

houden voor onze toekomstige generaties. Wij willen 

daarom naar een samenleving die de wereld minstens 

zo goed achterlaat als wij haar zelf hebben aan-

getroffen. Dat wil zeggen dat wij naar een duurzame 

samenleving toe moeten.   

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Een groene 
buffergemeente 
blijven 

 

• Geen nieuwe grote 
bouwlocaties 

 

• Intensieve regionale 
samenwerking 

 

• Aantrekkelijk 
houden voor 
jongeren én 
ouderen 

 

• Een voorzichtig 
financieel beleid 

 

• Optimale positie 
vrijwillige inzet 
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D66 streeft naar een harmonieuze en duurzame samenleving. 

D66 vindt het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met ons milieu en de aarde niet nodeloos 

uitputten.  

D66 vindt dat HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE serieus werk moet maken op het gebied van 

duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Duurzaamheid is niet iets wat je af en toe doet, of er even bij als het uitkomt. Het is een manier van 

denken en werken die in de hele organisatie, in het communiceren, denken en handelen verweven 

moet zijn. Het is juist in deze tijden aan de gemeente om het goede voorbeeld te geven als het gaat 

om het toepassen van duurzame energiebronnen, het gebruiken van duurzame materialen en te 

ontwikkelen en beheren met oog op de toekomst. En daarnaast dient de gemeente nadrukkelijk de rol 

van aanjager en stimulator op te pakken richting bedrijven en organisaties.  

Ten aanzien van particulieren en kleine Verenigingen van Eigenaren neemt de gemeente een actieve 

adviserende rol aan om onnodige barrières op het gebied van investeren in verduurzaming van 

woningen op te heffen. Nu willen veel mensen wel, maar weten simpelweg niet waar ze moeten 

beginnen of waar ze een goed en onafhankelijk antwoord krijgen op hun vragen. De gemeente kan 

hier een bemiddelende rol in spelen zonder daar gelijk veel middelen en arbeidsuren in te moeten 

stoppen. 

Kans in plaats van kostenpost 

Veel te vaak wordt verduurzaming en gebruik van alternatieve energie neergezet als kostenpost, als 

last en moeilijk. D66 vindt dat onterecht. Wij willen juist de kansen en de mogelijkheden, ook 

economisch gezien, benadrukken. Een verandering van perspectief is onvermijdelijk. Het is geen luxe 

product, geen keuze, maar noodzaak. Door voorop te lopen, samen te werken en kennis te delen kan 

de gemeente een sterke (economische) uitgangspositie creëren. 

Vrijwillige inzet 

D66 heeft grote waardering voor de zeer vele vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. D66 

verwacht echter dat het belang van vrijwillige inzet voor onze lokale samenleving zal toenemen en is 

van mening dat de komende raadsperiode expliciete aandacht voor de omgang met en ondersteuning 

van vrijwillige inzet op zijn plaats is. 
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KWALITEIT VAN 
BESTUUR 
 
 
Besturen is volgens D66 meer dan ‘op de winkel 

passen’. D66 wil een ambitieus bestuur met frisse 

ideeën en een hechte open band met de bewoners. 

 

Meer inspraak bij besluitvorming,  
betere communicatie 
D66 zet zich in om de burgers meer inspraak te geven 

bij de besluitvorming door de gemeente. Burgers 

kunnen in principe tijdens een raadsvergadering hun 

standpunt verkondigen, maar in de praktijk blijkt dat 

de gemeente zich vaak verschuilt achter formele 

regels en vereisten waardoor burgers hun inspraak-

mogelijkheden soms niet benutten. D66 vindt dat de 

gemeente haar inwoners actief en tijdig moet wijzen 

op de procedures die gevolgd moeten worden om de 

eigen stem te laten doorklinken. D66 vindt dat  

inwoners, daar waar relevant,  informeel dienen te 

worden benaderd voorafgaande aan een formele 

besluitvormingsprocedure. 

 

Volgens D66 hebben insprekers niet altijd het gevoel 

dat ze serieus worden genomen: het gaat er dus niet 

alleen om dát inwoners kunnen inspreken, er moet 

ook naar ze gelúisterd worden. De inbreng van 

burgers moet zorgvuldig worden meegenomen in de 

besluitvormingsprocedures.  

 

Natuurlijk hoeft het college/raad het niet eens te zijn 

met een inspreker, maar ze moet helder uitleggen 

waarom de argumenten van de burger niet tot een 

ander besluit hebben geleid. Communicatie is ook hier 

het sleutelwoord. 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Een ambitieus 
bestuur 

 

• Meer tijdige 
inspraak van 
burgers 

 

• Betere 
communicatie 

 

• Transparanter 
beleid 

 

• Meer informeel 
overleg met 
bewoners 
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D66 vertrouwt op de kracht van de burgers 
 
D66 vindt het belangrijk dat het voor burgers inzichtelijk is wat er speelt in de gemeente en wat de 

koers is die de gemeente wil varen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de gemeente heldere 

doelstellingen formuleert.  

 

Wij streven een gemeentebeleid na dat transparant wordt gevoerd en gecommuniceerd zodat burgers 

kunnen volgen en controleren dat hun gemeente zegt wat ze doet, en doet wat ze zegt. D66 zal er in 

dat kader ook kritisch op toezien en zich ervoor inspannen dat inwoners tijdig worden betrokken bij de 

ontwikkelingen in hun buurt via diverse media als brieven, e-mails, inspraakavonden of een 

referendum.  

 

Dialoog met burgers 
Het college moet regelmatig overleg plegen met de dorpsraden en verenigingen, de Milieuraad en de 

Commissie jeugdbeleid.    

Wij pleiten ervoor dat belangrijke ontwikkelingen in de gemeente in openbare hoorzittingen kunnen 

worden toegelicht door direct betrokken inwoners voordat ze behandeld worden in de gemeenteraad. 

Er ontstaat zo een dialoog tussen inwoners en overheid. Op die manier wordt de gemeente beter in 

staat gesteld plannen te realiseren die gesteund en zelfs toegejuicht worden door de inwoners. Om 

hen gaat het immers. D66 is er voor dat bouwaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen pas worden 

behandeld als de mensen in de directe omgeving geïnformeerd zijn, bij voorkeur door de initiatief-

nemer. 

 

Actief besturen 
Tenslotte is D66 van mening dat het gemeentebestuur zich actiever moet opstellen op verschillende 

fronten: op het gebied van regionale samenwerking zoals bij het opstellen van het beleid van 

woningcorporaties, op het gebied van de jeugdgezondheidszorg, scholen, het verkeer, Noordzee-

kanaalgebied en Schiphol. Door het initiatief te nemen en te houden, wordt de kans dat we 

overrompeld worden kleiner. 
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REGIONALE 
SAMENWERKING 
 
 

 
 

De noodzaak van regionale of provinciale oplossingen 

vraagt om een intensieve samenwerking met de 

buurgemeenten. Zo wordt samengewerkt met De 

Meerlanden, Paswerk, de sociale- en fiscale diensten, 

de veiligheidsregio, bureau HALT, de GGD en het 

gemeenschappelijke inkoopbureau op een manier die 

alle deelnemers voordelen brengt. Ook op het gebied 

van ICT kan regionale samenwerking grote voordelen 

bieden. D66 pleit daarom voor een groter 

samenwerkingsverband dan nu het geval is. 

 

Toekomstige samenwerkingsverbanden tussen 

gemeenten, die de groene buffer niet als uitgangspunt 

erkennen en die de groene buffer niet garanderen, 

worden wat D66 HAARLEMMERLIEDE EN SPAARN-

WOUDE betreft niet aangegaan. Gemeenschappelijke 

regelingen in regioverband dienen altijd voorzien te 

zijn van een reglement dat de openbaarheid van 

vergaderingen, de inspraak en een transparante 

besluitvorming garandeert.  

 

In elk samenwerkingsverband moet onze gemeente 

de rol van de groene buffer vervullen. Ons geluid 

moet in Den Haag en Haarlem (Provinciehuis) duidelijk 

gehoord worden. Het recreatiegebied mag niet kleiner 

worden. Wij sluiten onze ogen echter niet voor de 

veranderingen op bestuurlijk niveau. Intensief overleg 

over zeer vergaande vormen van samenwerking dan 

wel samengaan met buurgemeenten zal deze 

raadsperiode onvermijdelijk op de agenda komen.   

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Een groene 
buffergemeente 
blijven 

 

• Intensieve 
regionale 
samenwerking 

 

• Recreatiegebied 
mag niet kleiner 
worden 
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GROEN EN 
DUURZAAM 
 

 

 

 
Natuurbehoud is van levensbelang voor alle 

Nederlanders. Juist bij de steeds meer oprukkende 

verstedelijking en industrialisatie van de Randstad 

verdient natuurbehoud een zeer hoge prioriteit. Ons 

uitgangspunt is: wat groen is, moet groen blijven. Er 

is al te veel groen opgeofferd aan de aanleg van 

wegen, huizenbouw en haven van Amsterdam. 

 

Onze gemeente kent een zware milieudruk, door de 

combinatie van industrie en de intensieve verkeers-

stromen over weg en door de lucht, die dwars door en 

over onze gemeente gaan. Continue aandacht voor 

adequate vergunningverlening en handhaving is 

daarom wat D66 betreft van groot belang. Het is onze 

bedoeling om juist daarmee de beschikbare ruimte zo 

goed mogelijk te kunnen gebruiken voor economische 

en ecologische ontwikkelingen. 

 

D66 wil een duurzame economie realiseren door 

duurzaam ondernemen en innovatie te stimuleren en 

door het toepassen van duurzame grondstoffen, 

materialen en energie bij alle ontwikkelingen op het 

gebied van bouw en infrastructuur en vervoer in onze 

gemeente. 

 

 

 

 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Wat groen is moet 
groen blijven 

 

• Continu aandacht en 

handhaving 
 

• Stimuleren van 
duurzame 
ondernemingen 

 

• Gebruik van 
duurzame 
grondstoffen  

 

• Groene uitstraling 
 

• Bewoners betrekken 
bij onderhoud 
groenvoorziening 
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Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 
 

D66 wil meer aandacht voor duurzaam bouwen, het duurzaam en milieuvriendelijk inrichten van de 

openbare ruimte en het gebruik van innovatieve bouwtechnieken en -ontwerpen. Zo is 

milieuvriendelijk aangevoerd hout uit duurzaam geplante bossen een goede optie. 

 

Bij investeringsbeslissingen behoort nadrukkelijk gelet te worden op de effecten over de gehele 

looptijd waarop de investering van invloed is. Niet de omvang van het investeringsbedrag maar de 

total cost of ownership is bepalend voor de te maken keuzes. Bij nieuwbouw dienen altijd opwekking 

en benutting van duurzame energie meegenomen te worden. Ook openbare verlichting, 

vuilverwerking en vervoer binnen de gemeente moeten gericht worden op efficiënt en schoon 

energiegebruik.  

 

De gemeente HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE kan zelf een bijdrage leveren door zijn eigen 

CO2 voetafdruk te verkleinen: zuinige en schone (elektrische) dienstauto’s, het energieverbruik binnen 

gemeentepanden en andere schone initiatieven waardoor de bedrijfsvoering groener wordt. Het 

plaatsen van enkele elektrische laadpalen voor auto’s en scooters valt te overwegen, mits gevoed met 

groene stroom volgens het principe: het aanbod voedt de vraag. 

 

Binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn wil D66 er alles aan doen om met projectontwikkelaars 

en/of woningbouwcorporaties een voorbeeldproject te initiëren dat in het teken staat van 

duurzaamheid.  

 
Met woningcorporaties moet door prestatieovereenkomsten woningisolatie en onderhoud bevorderd 

worden.  

 
Groene uitstraling 
D66 is voorstander van ecologisch beheer van het groen. Een fleurig straatbeeld en accentuering van 

onze groene gemeente bij binnenkomst van onze dorpen zou onze gemeente een “groenere” 

uitstraling geven. D66 wil dat de inwoners zelf worden betrokken bij het vormgeven en het onderhoud 

van het groen van hun eigen buurt. Grasvelden, perkjes en bosschages moeten onderhoudsarm 

gemaakt worden en dat is iets heel anders dan - zoals nu - het onderhoud zoveel mogelijk achterwege 

laten. Bij verkoop van snippergroen moet voorkomen worden dat het groen onttrokken wordt aan het 

zicht van de omwonenden en passanten. 
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GEZONDHEID EN  
ZORG 

 

 
 

 

Er is steeds meer aandacht voor gezond leven. Ook op 

gemeentelijk beleidsniveau zijn er in dit opzicht meer 

mogelijkheden. D66 vindt het belangrijk dat de 

gemeente een integraal gezondheidsbeleid 

ontwikkelt, waarin zaken als ‘vroegsignalering’ en 

gezondheidspreventie zijn opgenomen. Denk hierbij 

aan het creëren of in stand houden van de preventie 

door de jeugdgezondheidszorg, sport- en recreatie-

voorzieningen, cursussen en geestelijke gezondheids-

zorg. In verband met de relatief snelle vergrijzing van 

de gemeente vindt D66 dat voorzieningen voor 

ouderen voorrang moeten krijgen en dat de zorg voor 

hen goed bereikbaar moet zijn. 

 

De vergrijzing legt een enorme druk op onze 

gezamenlijke sociale voorzieningen. Straks hebben 

meer mensen verzorging en aangepaste woningen 

nodig. Buiten deze toenemende vraag wordt er ook 

flink bezuinigd op zorg en welzijn waardoor 

waarschijnlijk straks veel minder mensen in een 

verzorgingstehuis kunnen wonen dan nu het geval is. 

Veel verzorging wordt niet meer betaald. Dit betekent 

dat meer mensen thuis moeten blijven wonen, dat 

minder zorg betaald wordt en dat verzorgingshuizen 

mogelijk leeg komen te staan. Een enorme uitdaging 

voor de zorg- en welzijnssector, de gemeente en de 

woningcorporaties waarin mogelijk ook meer van 

burgers zelf gevraagd zal worden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

 

●  Aanstellen van een 
gezondheidsregisseur. 
 

● Sterke WMO 
gebruikersraad. 

 

● Gezond gedrag 
stimuleren. 

 
●  Een aanspreekpunt 

zorgaanbieders. 
 
● Meergeneratiewonen 

stimuleren. 
 
● Kleinschalige 

zorghotels.  
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Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 
 

WMO-raad moet een belangrijke vertegenwoordiger van de bevolking zijn en blijven. 
WMO staat voor de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Wat D66 betreft staat de burger 

aan het roer. De gemeente is verplicht het WMO-beleid af te stemmen op de gebruikers. D66 pleit 

voor een sterke WMO-gebruikersraad die beschikt over expertise en ondersteuning. Daarbij wordt de 

klanttevredenheid bepaald op basis van meetbare normen voor effectiviteit. Ook wordt de bijdrage 

van de ondersteunende organisatie gemonitord.  

 

Vaak hebben cliënten te maken met meer hulpverleners, betaald vanuit verschillende bronnen: de 

huishoudelijke hulp door de gemeente, de thuiszorgmedewerker uit de AWBZ en een 

opvoedondersteuner vanuit Jeugdzorg. Dat betekent dat één gezin meer indicaties moet aanvragen, 

met meer zorgaanbieders moet onderhandelen, eventueel zelfs meer Patiënt Gebonden Budgetten 

(PGB’s)-administraties moet voeren. D66 wil samenwerking bevorderen tussen ‘aanbieders’, zodanig 

dat een cliënt één aanspreekpunt heeft. De gemeente moet dit meenemen als criterium in de 

aanbesteding.  

 

Nederland raakt met gezondheid internationaal achterop. Juist op lokaal niveau kan preventie vorm 

krijgen. Laat de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid aansluiten op de vijf landelijke speerpunten 

voor preventie en benut (GGD)-rapportages over de regionale gezondheid. Zet op die onderwerpen en 

in die buurten in, waar dit het hardste nodig is. De WMO (gericht op ‘meedoen’ van een ieder) en het 

gemeentelijk gezondheidsbeleid moeten elkaar versterken. Dit betekent dat de gemeente een regierol 

moet nemen en deskundigheid en capaciteit moet leveren, zodat bij de uitvoering door ketenpartners 

sprake is van structuur, logica en samenwerking. Dit kan door het aanstellen van een 

gezondheidsregisseur. Op gemeentelijk niveau moet ook in het denken over ruimtelijke ordening en 

sociaal beleid het volksgezondheidsaspect een belangrijke rol krijgen. Dit past binnen het takenpakket 

van deze regisseur.  

 
Marktwerking 
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Onze visie is: ondersteunen bij wat men echt niet meer 

kan. Dat betekent dat de sociale infrastructuur zodanig ingericht dient te worden, dat mensen 

inderdaad in staat zijn eigen keuzes te maken, flexibele en samenhangende ondersteuning wordt 

geboden. D66 vraagt om transparantie over keuzemogelijkheden voor raad en burgers/WMO-raad 

betreffende de vele terreinen van de WMO voordat de middelen worden verdeeld. Laten we 

loskomen van vastgelegde begrotingsposten en instellingssubsidies en uitgaan van de vraag.  

 

D66 wil gezond gedrag voor mensen gemakkelijker maken. Ongezond gedrag is niet iets van het 

individu alleen. De overheid kan een ‘gezonde keuze ‘gemakkelijker maken door wetgeving, 

voorlichting en prijsbeleid. Lokale voorbeelden: leefomgeving die uitdaagt tot bewegen, gezonde 

producten makkelijker beschikbaar maken (verkooppunten, prijs, promotie), campagnes op de 

speerpunten uit de rijks-preventienota, overgewichtprogramma’s voor de jeugd.  

 

Doelstellingen wat D66 betreft zijn:  
Tevredenheidenquêtes van de WMO-raad leveren elk jaar een beter resultaat. Een kwart van de zorg 

wordt geleverd door kleine organisaties. Het percentage mensen met overgewicht is over 4 jaar 

gedaald met een kwart. 
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Preventieprogramma’s  
D66 wil dat er effectieve preventieprogramma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd, o.a. gericht op 

obesitas of verslaving (waaronder nicotinegebruik en alcoholgebruik). Preventie betekent wat D66 

betreft ook: zorgen voor een gezonde leefomgeving, armoedebestrijding en voldoende mogelijkheden 

om aan sport en lichaamsbeweging te doen. 

 

Meergeneratiewonen 
In deze vorm van wonen leven mensen in aangrenzende woningen met een interne verbinding. Het 

gaat hier om mensen die hulpbehoevend zijn (bejaarden, mensen met een handicap, dementerenden) 

maar wel zelfstandig willen wonen. Deze wonen naast een mantelzorger die niet speciaal familie hoeft 

te zijn, maar dit kunnen mensen zijn die ervoor kiezen om de hulpbehoevenden te ondersteunen 

indien nodig. 

 

Meergeneratiewonen kan een losstaand huis zijn, maar ook een complex waar meerdere van dit soort 

woningen staan en bijvoorbeeld faciliteiten zoals een binnenplaats met elkaar delen. De bouwvormen 

kunnen verschillen zoals in de vorm van appartementen, bungalows, rijtjeshuizen, losstaande 

woningen et cetera. D66 wil dat binnen onze gemeente kleinschalige zorghotels kunnen worden 

gebouwd. 
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WONEN EN 
WERKEN 
 

 

De woonkwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald 

door de leefomgeving. Een belangrijke rol daarin 

speelt het openbaar groen in de omgeving, maar ook 

de aanwezigheid van speelgelegenheden, trapveldjes 

en hangplekken voor de oudere jeugd. De 

aanwezigheid van winkels voor de dagelijkse 

levensbehoeften, zorginstellingen en scholen in de 

directe omgeving dragen daar ook toe bij. Niet minder 

belangrijk is, dat de mensen zelf invloed hebben op 

hun woonomgeving.  

 

CO2-neutraal werken als uitgangspunt.  
Een belangrijk kenmerk voor een duurzame aanpak is 

klimaatneutraal werken, dat wil zeggen dat er per 

saldo geen broeikasgassen worden uitgestoten. Zuinig 

omgaan met energie is een belangrijke pijler. 

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARWOUDE zal op korte 

termijn een plan van aanpak moeten leveren voor de 

wijze waarop zij meent te kunnen komen tot een 

klimaatneutrale eigen omgeving.  

 

 

 

 

 

 

 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

 

●  Strenge eisen ten 
aanzien van de 
hoogte van 
gebouwen. 
 

● Groene buffer 
intensiever 
gebruiken aan de 
rand. 

 

● Geluidschermen 
langs de A9. 

 
●  N200 afwaarderen. 
 
● Particulier 

opdrachtgeverschap 
 
● Sugar-City: wonen 

en werken. 
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WONEN 
 

Wat heeft D66 op dit terrein gedaan en tot nu toe bereikt? 
 

D66 is voor woningbouw mits het binnen het dorpskarakter blijft. De afgelopen periode hebben wij 

aan den lijve moeten ondervinden bij de vaststelling van meerdere bestemmingsplanwijzigingen dat 

de kaderstelling die met projectontwikkelaars overeengekomen wordt gevolgen kan hebben die onze 

gemeente achteraf niet heeft gewild. Te denken valt aan SpaarneBuiten in Spaarndam en de 

Mientekade in Halfweg. Dankzij onze krachtige oppositie hebben wij in meerdere planprocedures voor 

elkaar gekregen dat plannen werden bijgesteld en zelfs werden heroverwogen.  

 

 

Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 
 
Flexibele bestemmingsplannen moeten nieuwe initiatieven op het vlak van werk en wonen mogelijk 

maken. Bestaande bestemmingsplannen moeten flexibeler gewijzigd kunnen worden wanneer dit 

nieuwe kansen biedt voor ondernemers. Hierbij moeten belangen en inspraak van omwonenden 

meegewogen worden, zonder dat dit bij kleine wijzigingen teveel vertraging oplevert. 
 

Bij nieuwbouw moet met de behoeften van alle doelgroepen rekening worden gehouden. Dat kan 

betekenen dat voorrang gegeven moet worden aan jongeren, senioren en starters. In alle gevallen 

moeten bij bouw- en verbouwplannen de belanghebbende omwonenden door de plannenmaker 

vroegtijdig geïnformeerd worden. D66 vindt dat een project niet alleen beoordeeld moet worden op 

de welstand van het project zelf maar vooral op kwaliteit in de omgeving. 

 

D66 wil dat bij tot stand brengen van nieuwbouw projecten de volgende punten worden nageleefd: 

1- Vroegtijdig in de planontwikkeling het concept vastleggen waaraan het plan moet voldoen 

volgens alle politieke partijen, inclusief ieders wensen en noodzakelijk geachte onderdelen. 

Aan de hand van dit concept dienen optredende positieve en negatieve gevolgen te worden 

benoemd. 

2- Na vooroverleg met, en instemming van, overige politieke partijen worden ruwe schetsen van 

1 of 2 opties gepresenteerd aan inwoners voor een reactie, zodat er vroegtijdig rekening mee 

kan worden gehouden met hun wensen en opmerkingen. (Dit om te voorkomen dat 

voortgaande ontwikkelingen wijzigingen te kostbaar maken of ontwikkelaars alleen maar nog 

focus hebben voor het plan van dat moment.) 

3- Nadat definitief het plan is vastgesteld moeten vervolgens de wettelijke procedures worden 

doorlopen. 

4- De realisatie van een lastig plan moet dan binnen 3 á 4 jaar kunnen worden gerealiseerd. 
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Diverse projecten 
 
Liedeweg Haarlemmerliede 

Wij spreken ons uit voor het behoud van het karakter van de Liedeweg en het Liewegje, de 

openheid in die omgeving en het behoud van de ecologische hoofdstructuur. De 

karakteristieke lintbebouwing moet behouden blijven. 

 

Katholieke kerk Halfweg 
D66 is voor het behoud van het kerkcluster in Halfweg. De scholen worden hiervoor de nieuwe 

gebruiker. Juist het feit dat het om een cluster van gebouwen gaat met een aantrekkelijke 

buitenruimte maakt het geheel zeer geschikt voor een brede school. Ruimtes zoals de pastorie of de 

ontmoetingsruimte lenen zich voor gebruik als naschoolse opvang , gezondheidscentrum en culturele 

oefenruimte.  
 

Sectorpark Halfweg 
Halfweg-Zwanenburg is door de strategische ligging (nabij Schiphol en Amsterdam) geschikt voor 

gemengde bedrijvigheid. Met de ontwikkeling van Sugar-City worden nieuwe doelgroepen 

aangeboord. Het Sectorpark leent zich niet voor intensieve bedrijvigheid, wel voor kleinschalige woon-

werk-combinaties. 

 

D66 wil dat de gemeente het Sectorpark in Halfweg aanwijst als bouwlocatie voor particulier 

opdrachtgeverschap en particulieren daarmee in de gelegenheid stelt hun woning/bedrijf naar eigen 

wensen te realiseren.  

 

Passende huisvesting is een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap. Veel ZZP’ers 

starten in de zakelijke dienstverlening, voor hun huisvesting hebben deze ondernemers vooral 

behoefte aan centraal gelegen en flexibele werkplekken. D66 wil meer ruimte creëren voor bedrijven 

aan huis. Werken in eigen huis is niet alleen kostenefficiënt voor de ondernemer, maar ontlast ook het 

milieu. 

 

Spaarndam 
Wat D66 betreft is een aantal wijzigingen in de ontwikkeling van SpaarneBuiten wenselijk. De 

bouwhoogtes zouden in overeenstemming met het dorpse en groen karakter van HAARLEMMERLIEDE 

EN SPAARNWOUDE gebracht moeten worden en passend bij het oude dorp. De molenbiotoop rond de 

Slokop zou ingesteld moeten worden wat inhoudt dat de geplande waterwoningen er niet zouden 

moeten komen. In plaats daarvan blijft een deel van de oever naar de Mooie Nel toegankelijk. 

 

Op het terrein aan de Dr W. Nijestraat heeft D66 een voorkeur voor woningen voor starters en 

ouderen. 

 

Het groene karakter van het dorp mag niet verder ondermijnd worden door het oprichten van 

schuttingen op verkocht snippergroen. 

 

Het terrein achter het gemeenlandshuis moet grotendeels vrij blijven voor algemene toegang. Een 

bescheiden bebouwing is acceptabel voor D66. 
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WERKEN 
Sugar-City: WONEN ÉN WERKEN 
 
De invulling van Sugar-City begint steeds duidelijker vormen aan te nemen. D66 is blij met deze 

ontwikkeling en de beoogde ruimte voor bedrijvigheid. Het resultaat moet kwalitatief hoogstaand en 

met allure zijn zodat het opnieuw gezichtsbepalend voor Halfweg en de gemeente wordt.  

 

Naast dat huisvesting voor ondernemers een van de grootste kostenposten is, is huisvesting 

medebepalend voor de uitstraling en toegankelijkheid van een onderneming. Huisvesting, of gebrek 

daaraan, is een belangrijke belemmering voor groei van bestaande bedrijven en kan zelf het 

voorbestaan in gevaar brengen.  Zeker in deze tijden van leegstand en economische turbulentie mag 

de huisvestingsmarkt niet onnodig belemmerd worden door regelgeving. D66 pleit daarom voor zo 

flexibel en ruim mogelijke bestemmingsplannen.  

 

D66 HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE wil onderzoeken in hoeverre nieuwe milieunormen 

wonen en werken in Sugar-City mogelijk maken. 

 

 

Wat heeft D66 op dit terrein gedaan en tot nu toe bereikt? 
 

D66 heeft de ontwikkeling van Sugar-City van meet af aan gesteund. Wij zijn akkoord gegaan met het 

Polanenpark nadat toezeggingen zijn gedaan over bescherming tegen stankoverlast 

 

Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 
 
Startende ondernemers kunnen op termijn voor werkgelegenheid zorgen, wanneer ze kansen krijgen 

en gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen. Het ondernemersloket is er voor om beginnende 

ondernemers hulp te bieden. Daarnaast moet ook aandacht komen voor ondernemers die in 

problemen raken door de economische crisis. 

 

Vestigingsklimaat verder verbeteren  
D66 wil dat de gemeente meer aandacht besteedt aan het werven van nieuwe ondernemingen. 

Halfweg biedt hiervoor interessante, kwalitatief aantrekkelijke vestigingslocaties.  

De gemeente moet proactief en alert zijn in het scheppen van randvoorwaarden voor bedrijven die 

een bijdrage leveren aan innovatie in industrie.  

De gemeente kan door bijvoorbeeld evenementen aan te trekken waarmee innovatie in de regio goed 

promoten.  
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ONDERWIJS 

EN OPVANG                                  
 
 
 
Vrijheid van onderwijs is voor D66 een onwrikbaar 

uitgangspunt. Ouders moeten volgens ons het 

onderwijs kunnen kiezen dat bij hun levensvisie en 

levensstijl past en zelf over naschoolse activiteiten 

kunnen beslissen. 

 

Daarnaast is goede kinderopvang een voorwaarde 

voor ouders om te kunnen deelnemen aan het 

arbeidsproces. D66 vindt het belangrijk dat de 

overheid actief voorwaarden schept en helpt 

scheppen zodat ouders kunnen werken en hun 

kinderen op een verantwoorde en positieve wijze 

worden opgevangen. 

 

Jonge kinderen hebben een veilige en stimulerende 

omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Dit 

geldt niet alleen voor de gezinssituatie, maar ook voor 

de voorschoolse voorzieningen en de basisscholen. Er 

moet voor kinderen ruimte zijn om elkaar te 

ontmoeten, samen te spelen en te leren. Vanuit de 

peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moet er 

aandacht zijn om eventuele ontwikkelings-

achterstanden te signaleren en deze effectief aan te 

pakken. 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

 

● Integrale Kind                               
Centra. 

 

● Een brede basis     
school in Halfweg. 

 

● Veiligheid rond 
scholen 

 
● Sociale netwerken. 

 

● Preventieprogramma 
voor obesitas en 
verslaving. 

 

● Uitbreiding 
jeugdsportpas. 
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Wat heeft D66 op dit terrein gedaan en tot nu toe bereikt? 
 

We hebben vanuit D66 aan Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) 

gevraagd duidelijkheid te geven over het door hen gevoerde beleid de afgelopen jaren. Het bleek dat 

er de laatste jaren verlies werd geleden en door een wisseling van de voorzitter van het nieuwe 

bestuur zijn de lijntjes weer glad getrokken. Wij streven ernaar om de scholen die in Halfweg zijn 

gehuisvest samen te laten gaan, zodat er één brede basisschool ontstaat. Een jaarlijkse 

verantwoording aan de raad over het te voeren (Stopoz) beleid wordt steeds door ons terug op de 

agenda gezet.  Verliezen door Stopoz worden hierdoor sneller de kop ingedrukt en het eventueel 

teruglopen van leerlingaantallen, wat een negatieve begroting oplevert, wordt hiermee sneller te 

overzien en te corrigeren. 

 

Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 

 
Basisscholen zijn een uiterst belangrijke investering in onze jeugd. De gemeente moet voor goede 

huisvesting zorgen. Wij willen de bijdrage voor het vakonderwijs aan de scholen op zijn minst 

handhaven, evenals de voorziening voor logopedie. Te denken valt aan bewegingsonderwijs, creatieve 

vorming, onderricht in muziek en computergebruik.  

 

D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen naar Integrale Kindcentra (IKC). In 

een IKC krijgen kinderen een totaalpakket aan ontwikkelingsmogelijkheden. Naast het reguliere 

onderwijs biedt het IKC ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en 

cultuur onder één leiding 

 

In onze gemeente dienen goede voorzieningen te zijn voor kinderopvang. Dit moet zowel de 

ontwikkeling van kinderen steunen als de emancipatie van alle gezinsleden bevorderen.  

 

Er zijn te veel signalen over kinderen die afglijden en uitvallen uit de reguliere circuits. Er dient 

maximaal geïnvesteerd te worden in de opvoeding van kinderen. Daar waar de gemeente een rol heeft 

dient deze krachtig gespeeld te worden, onder andere door deskundige hulp in te roepen.  

 

Veiligheid rond scholen 
De aandacht voor veilige fiets- en looproutes naar de basisscholen mag niet verslappen en heeft 

prioriteit. Voor D66 gaat het in eerste instantie om de directe omgeving van de scholen, omdat halen 

en brengen van de kinderen voor onveilige situaties en overlast zorgen..  

 

Doel van het instellen van een parkeerverbod bij de scholen in Halfweg is een overzichtelijker en 

veiliger verkeerssituatie te creëren. Daarnaast zet D66 zich in voor veilige fiets- en looproutes van en 

naar school en huis.  

 

Niet de scholen zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid, de opvoeding of gedrag van hun 

kinderen, maar de ouders of verzorgers. D66 wil graag dat scholen, gesteund door de gemeente, 

bereid zijn de ouders duidelijk aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.  

 

 

 

Kindermishandeling 
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Bij de eerste tekenen van problemen is snel handelen vaak belangrijker dan precies meteen het beste 

doen. Bij meldingen van kindermishandeling of misbruik moet snel tot actie worden overgegaan. 

Kinderen die in de problemen raken dienen snel een enkele begeleider/coach krijgen met stevige 

doorzettingsmacht. 

 

Wat D66 betreft is een groter beroep op de inzet van sociale netwerken in de omgeving van gezinnen 

nodig. 

 

Jongeren zelf betrekken 
D66 wil een actief jeugd- en jongerenbeleid. Wij vinden dat het hoog tijd wordt dat het makkelijker 

wordt voor jongeren om activiteiten te ontplooien en zich te organiseren. Wij nemen jongeren serieus. 

Jongeren willen niet betutteld worden, maar de ruimte krijgen om hun ideeën te ventileren. De 

gemeente kan hier dan serieus over denken en kijken die inbreng een plaats krijgt in het ontwikkelen 

van plannen. 

 

Brede school in Halfweg 
De gemeente kan nieuwe ontwikkelingen faciliteren, bijvoorbeeld door de bouw van de brede school 

in Halfweg te stimuleren waar, naast onderwijs, bijvoorbeeld sport en cultuur kan plaatsvinden, na 

schooltijd gecombineerd met kinderopvang en huiswerk- of studiehulp. Voor kinderen die uitblinken 

wil D66 dat een extra taal of speciaal programma kan worden aangeboden. Voor kinderen met taal- of 

andere achterstanden wil D66 juist schakelklassen , zomercursussen, buddyprojecten, of taalcoaching. 

 

Inzetten op multifunctionaliteit  - zeker in het licht van het D66 standpunt over de gewenste 

ontwikkeling naar Integrale Kindcentra, willen wij bij de kansen op medegebruik bekijken. Vragen die 

daarbij gesteld moeten worden zijn; Hoe kunnen er andere maatschappelijke functies in opgenomen 

worden, hoe wordt het gebouw geschikt voor toekomstige onderwijskundige ontwikkelingen, is het 

gebouw geschikt voor bijvoorbeeld een Integraal Kindcentrum? Wat D66 betreft neemt de gemeente 

samen met de schoolbesturen , kinderopvang en andere partners deze vragen bij elk te renoveren of 

te bouwen school mee in de plannen. D66 wil een goed binnenklimaat, energiezuinig gebouw, 

duurzame materialen gebruik terugzien in alle schoolgebouwen, daarom zal er daarvoor lokaal geld 

gezocht moeten worden en slim worden omgegaan met subsidiemogelijkheden. D66 

HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE verwacht ook van de schoolbesturen een flexibele opstelling 

als het gaat om mee-investeren waar dat terugverdiend wordt in de exploitatie.  

 

Sport 

Niet alleen voor jongeren, maar voor alle burgers is sportbeoefening gezond. D66 wil dat de gemeente 

de sportverenigingen maximaal stimuleert en ondersteunt. Sport speelt een belangrijke rol in het 
bevorderen van een gezonde levensstijl. D66 onderstreept hiermee het belang van goede 

voorzieningen op dit gebied.  

 

Concreet: (financieel) ondersteunen van de verenigingen voor het gebruik en exploitatie van de 

accommodaties. Sportverenigingen hebben echter wel een eigen verantwoordelijkheid en moeten in 

eerste instantie zelfredzaam zijn. 

 

Binnen onze gemeentegrens zijn er voldoende mogelijkheden om individueel en collectief aan 

sportbeoefening te doen. D66 wil intensieve aandacht voor het stimuleren van sportactiviteiten voor 

jeugd en ouderen, bijvoorbeeld door de inzet van jeugdwerkers. 
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Sportpas 
De jeugdsportpas is een succes gebleken. Het is van belang, dat de financiering van de sportpas de 

komende periode structureel geregeld blijft. Veel jongeren zijn daardoor in contact gekomen met 

favoriete sporten. D66 streeft er naar de jeugdsportpas uit te breiden naar de middelbare 

schoolleeftijd. Veel jongeren haken af met hun sport en het moet gemakkelijker worden gemaakt om 

kennis te maken met nieuwe sporten. 

 

Gedragscode 
D66 ondersteunt initiatieven om een gedragscode ‘antidiscriminatie’ binnen de sport te hanteren. D66 

staat uiteraard voor sportiviteit en respect. D66 draagt bij aan activiteiten van trainers en coaches om 

hufterig gedrag, pesten en uitschelden actief tegen te gaan. 

 



                                            

  

                                                                 D66 verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                     22 

 

MILIEU EN  
VERKEER 
 

 

 

 

 

Hoewel de overheid een voorbeeldfunctie heeft, is 

haar feitelijke invloed op dit belangrijke thema 

beperkt. De invloed van bijvoorbeeld bedrijfs-

activiteiten, het transport en het gedrag van 

individuele inwoners is veel groter. Het beïnvloeden 

van het gedrag van inwoners is daarom belangrijker 

dan de eigen acties van de gemeente. De gemeente 

geeft het goede voorbeeld door te laten zien hoe 

inhoud gegeven kan worden aan een duurzaam 

milieugedrag. Daarbij mijdt de gemeente activiteiten 

die het milieu te zeer belasten.  

 

In Halfweg zijn wij blij met de nieuwe openbaar 

vervoer oplossing die is ontstaan na de opening van 

het NS-station.   

 

Afval 
D66 heeft een belangrijke rol gespeeld bij het 

stimuleren van de gemeente om het scheiden van 

afval, preventie van afval en beperking van het 

watergebruik te stimuleren. Naast het gebruik van 

restafval en GFT zijn voorzieningen geplaatst voor het 

aanbieden van plastic afval. 

 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

 

●  Tegengaan van 
verrommeling 
 

● Aanleg geluid 
meetpunten 
Halfweg Noord. 

 

● Geen aanleg 
Houtrakhaven. 

 
●  Geen vracht-

verkeer over 
N200 bij Halfweg. 

 
● Uitbreiding OV 

naar Spaarndam. 
 
● Goede 

verkeersoplossing 
Spaarndam. 
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MILIEU 
 

Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 

Afval is niet alleen voor de prullenbak, maar kan in heel veel gevallen juist de grondstof zijn voor 

nieuwe producten. Zeker met oog op de toekomst is dit van belang, aangezien de vraag naar 

grondstoffen blijft toenemen terwijl de voorraden opraken. We moeten af van het idee dat producten 

aan het eind van hun gebruik waardeloos zijn; afval staat juist aan de basis van nieuwe producten, 

oftewel, afval = grondstof = voeding.  

Energiezuinige gemeentelijke projecten.     
D66 staat investeren in milieuverbetering en duurzaamheid voor. Voorbeelden hiervan zijn aanleg van 

bos, milieu-investeringen, een stevige campagne voor de groene buffer in plaats van havenuitbreiding. 

 
Bij ruimtelijke ordening en volkshuisvesting moet bij iedere afweging rekening gehouden worden met 

milieuaspecten; de duurzaamheid moet in elk plan voorop staan. Daarnaast dient er bij de 

voorbereiding van het ruimtelijke ordeningsbeleid, het vaststellen van bouwverordeningen en 

kapvergunningen altijd gekeken te worden naar de gevolgen voor het milieu. D66 blijft alert op het 

milieu in de diverse beleidsterreinen.  

 
Strijden tegen verrommeling   

D66 vindt dat er in de komende raadsperiode serieus werk gemaakt behoort te worden van de aanpak 

tegen de “verrommeling” van onze gemeente.  

   

D66 is van mening dat buiten de bebouwde kom een vorm van leefmilieuverordening moet gelden. In 

regionaal verband moeten oplossingen gezocht worden voor stadsrandverschijnselen, zoals 

ongewenste ontwikkelingen als illegale vestiging van bedrijfjes, leegstaande bedrijfspanden, sloperijen 

en het storten van bouwafval.  

   

Kritisch over uitbreiding van het havengebied 
De Rijksoverheid en de provincie Noord-Holland zijn het eens geworden over de aanleg van een 

tweede grote zeesluis. D66 HAARLEMMERLIEDE en SPAARNWOUDE is hier altijd op tegen geweest. De 

mogelijke effecten hiervan op onze groene buffer baren ons grote zorgen. Het kritisch en proactief 

volgen van de ontwikkelingen op dit gebied dient een zeer hoge prioriteit te krijgen en te houden. 

 

Houtrakhaven 
D66 is het niet eens met de beslissing van de planologische structuurvisie van de Provincie Noord-

Holland, waarin is aangegeven dat in de Houtrakpolder geen onomkeerbare projecten mogen worden 

gerealiseerd. Met andere woorden betekent dit, dat het gebied beschikbaar moet blijven voor 

uitbreiding van het havengebied. D66 verzet zich hier uitdrukkelijk tegen. De gemeente dient leidend 

te zijn met betrekking tot hetgeen er met en op haar grondgebied gebeurt. 

 

Luchthaven Schiphol.  
Gezien de voortdurende aanpassingen en ontwikkelingen op Schiphol en de ingrijpende gevolgen 

daarvan voor milieu en omgeving, zal D66 het onderwerp Schiphol permanent op de agenda houden 

en zich bemoeien met de ontwikkelingen op en om de luchthaven. D66 realiseert zich dat, in deze 
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economische zwakke tijd, de luchthaven een belangrijke werkgever in onze directe omgeving is waar-

door wij hier kunnen blijven wonen en werken. D66 streeft ernaar om deze economische factor van 

belang niet kwijt te raken en in goed overleg met Schiphol en de ons omliggende gemeenten te komen 

tot een duurzaam economisch én milieubeleid.  

 

Gemeentelijk milieubeleid 
Het gemeentelijk milieubeleid behoort zich te richten op het terugdringen van geluidhinder ten 

gevolge van lucht- en wegverkeer, chemisch verontreiniging (vooral door vliegtuigen), stankhinder (ten 

gevolge van afvalverwerking, compostering etc.), risico’s van explosiegevaar (spoorwegen, kolen- en 

olieopslag) en lokale verontreinigingen van lucht, water en bodem. D66 dringt aan op een 

meetmethode die een juist beeld geeft van de feitelijk veroorzaakte hinder, om de ontwikkelingen te 

kunnen volgen. Het jaarlijkse milieuverslag zou hiervoor gebruikt moeten gaan worden.  
D66 wil dat op kritieke locaties meetpunten worden geplaatst om daadwerkelijke geluidniveaus en 

uitstoot van fijnstof kunnen worden gemeten. 
 

Afval scheiden is beter voor het milieu  
D66 vindt het onaanvaardbaar indien bewoners betalen voor afval dat onnodig in de 

verbrandingsoven belandt, terwijl het nog goed herbruikbaar is. D66 ziet herbruikbaar afval als bron 

van inkomsten, omdat er geld mee kan worden verdiend, naast de milieu afweging. D66 vindt dat de 

gemeente dit goed en helder in haar beleid moet verankeren. 

 

Goede afvalscheiding biedt de oplossing. Er is een groot tekort aan recyclebaar afval waardoor de 

markt kansen biedt. Voor de gemeente kunnen opbrengsten van het herbruikbaar afval hoger liggen 

dan de kosten van het scheiden, mits dit goed wordt georganiseerd. De gemeente moet de Milieuraad 

benutten als een volwaardig adviesorgaan.  

 

Verkeer 
 

Geluidschermen A9. 
De A9 is uitgebreid met spitsstroken. D66 zal zich blijven inzetten om –waar zinvol- een geluidsscherm 

langs de A9 gerealiseerd te krijgen. 

 

Stimuleren van de aanleg van een fietssnelweg tussen Haarlem en Amsterdam.  
D66 is van mening dat er alles aan gedaan moet worden om het gebruik van de fiets en het openbaar 

vervoer te stimuleren. Het initiatief tot het aanleggen van een fietssnelweg tussen Haarlem en 

Amsterdam heeft dan ook onze steun en zal waar van toepassing binnen onze gemeente grenzen 

mede mogelijk worden gemaakt. 

 

Veiligheid 

Binnen de woonkernen moeten de maximumsnelheden omlaag. Op woonerven mag niet sneller dan 

stapvoets worden gereden. Voor handhaving en sancties zal “de sterke arm” aanzienlijk intensiever 

moeten gaan optreden, om te voorkomen dat deze regels een papieren tijger worden. 

 
Spaarndam 
D66 zal zich blijven inzetten voor aanpassing van het bestemmingsplan SpaarneBuiten, omdat een 

gezonde verkeersoplossing voor Spaarndam nog steeds niet is gevonden. Na vaststelling van een 
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definitief plan, zal D66 zich inzetten voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie met een zo goed 

mogelijke doorstroming van het verkeer, binnen de beperkingen die dan zijn ontstaan. In Spaarndam 

moeten de wegen bij de Sluis en het Rijnlandhuis dorpsstraten worden in plaats van doorgangswegen. 

D66 wil dat dit een 30 km gebied wordt. Indien er gebruik moet worden gemaakt van de flitspalen dan 

wil D66 dat deze tijdens de spitstijden vooral worden ingesteld, te weten tussen 07.00 tot 09.00 uur en 

17.00 uur tot 19.00 uur. 

 
N200 
De N200 blijft onze aandacht houden. De variant van ondertunneling heeft nog steeds onze voorkeur. 

D66 wil dat het vrachtverkeer blijvend wordt geweerd ter hoogte van Halfweg. Vrachtwagens die via 

de Oranje Nassaustraat Zwanenburg in willen mogen niet zwaarder zijn dan 7,5 ton.  

 

Openbaar vervoer 
D66 blijft streven naar een uitbreiding van het openbaar vervoer met een busverbinding tussen 

Spaarndam, Haarlemmerliede en station Haarlem Spaarnwoude. Verder is D66 van mening dat het 

voor- en navervoer naar onze woonkernen vanaf het station Sloterdijk en het station Haarlem 

Oost/Spaarnwoude en station Halfweg per treintaxi mogelijk dient te zijn.  
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VEILIGHEID EN  
PRIVACY 
 

 
 
Een gevoel van veiligheid in de leefomgeving draagt 

onmiskenbaar bij aan de algemene leefbaarheid voor 

de inwoners van een gemeente. Veiligheid verdient 

daarom de bijzondere aandacht van de overheid. Een 

pro-actieve houding verdient hierbij de voorkeur 

boven repressief optreden. Veel problemen kunnen 

opgelost worden in de sfeer van verbetering van 

huisvesting, werkgelegenheid en onderwijs.  De inzet 

van een gebiedsgebonden medewerker van politie 

past uitstekend in dit perspectief.  
 

Veiligheid moet echter niet alleen een zorg van de 

overheid zijn. Integendeel. Burgers hebben hierin een 

belangrijke rol en dienen daarom door de overheid zo 

veel mogelijk betrokken te zijn bij de inrichting en het 

beheer van hun eigen leefomgeving. Zij weten immers 

als geen ander wat er speelt en wat er nodig is. Goede 

bekendheid van en benaderbaarheid van de politie 

moeten gewaarborgd zijn.  
 

Eveneens belangrijk voor de veiligheid is dat we geen 

gezondheidsrisico’s lopen door onze omgeving. Milieu 

is daarom nog belangrijker dan veiligheid. Daarnaast 

moet zorgvuldig worden omgegaan met onze 

verkeersveiligheid, vooral bij vliegverkeer boven en 

weg- en treinverkeer langs ons. We zien dat de 

rampenbestrijding in onze regio steeds professioneler 

wordt. 

 
Veiligheid is voor D66 een taak van burgers én 

gemeente samen 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Een pro-actieve 
houding. 

 

• Burgers betrekken bij 
beheer eigen 
leefomgeving. 

 

• Vasthouden aan 
aanrijdtijden 
hulpdiensten.   

 

• Geef Dorpsraden een 
rol in leefbaarheid van 
wijken. 

 

• Goed lik-op-stuk 
beleid. 

 

• Bescherming 
persoonsgegevens 
moet anders. 
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Wat heeft D66 op dit terrein gedaan en tot nu toe bereikt? 

 
Door regelmatig bijeenkomsten te bezoeken van de Veiligheidsregio Kennemerland worden wij goed 

op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die binnen onze gemeente gaande zijn. De VRK leed de 

afgelopen jaren verliezen door verkeerd management. Een herstelproces door inhuur van externen 

heeft ertoe geleid dat op dit moment een betere veiligheidsregio-organisatie is ontstaan welke minder 

kosten voor onze gemeente zal opleveren. De zo genaamde ingestelde menukaarten geven aan welke 

dienstverlening zal worden gegeven aan onze gemeente. Er wordt met klem aangeraden om die 

buitengebieden welke binnen onze gemeente liggen van goede communicatie te voorzien aangaande 

handelingen die men zelf kan verrichten indien er bijvoorbeeld een brand zou ontstaan. Uit de 

rapportage van de VRK is namelijk gebleken dat de wettelijk te hanteren aanrijtijden niet altijd gehaald 

worden. Onze gemeente maakt deel uit van de politieregio Zuid-Kennemerland wat resulteert in 

hulpverlening vanuit de Haarlemmermeer. Uit de risico-inventarisatie voor onze gemeente is gebleken 

dat wij met het Amsterdamse havengebied, Schiphol, het Noordzeekanaal en grote festiviteiten 

onvoldoende manschappen hebben voor wat betreft politieondersteuning. Men heeft aangegeven dat 

ten aanzien van assistentie zal worden verleend vanuit de andere regio’s. D66 houdt hierbij de 

komende jaren echt een vinger aan de pols.   

 

Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 

 
De politie heeft binnen de regio Kennemerland haar grondgebied herverdeeld. Voor wat betreft de 

misdaadbestrijding moet worden bezien of men over de aanrijdtijden niet te lichtzinnig heeft gedacht. 

Daarover leeft bij de bevolking nogal wat zorg. Er moet stellig vastgehouden worden aan de normen 

over aanrijdtijden. 
 

Onze gemeente heeft binnen haar grenzen voldoende recreatiemogelijkheden. Veiligheid en 

netheid staan echter onder druk in het recreatieschap. Door middel van beïnvloeding van 

recreanten en extra surveillances moeten deze verbeterd worden.  

 
Het is van groot belang dat mensen zich in hun woonomgeving veilig voelen. De overheid heeft daarin 

een kerntaak te vervullen.  

 

Voor de dorpsraden en verenigingen is er een rol weggelegd om aan te geven welke maatregelen en 

investeringen er nodig zijn om een dorp of wijk leefbaar te houden. Mogelijk kunnen ze ook een rol op 

zich nemen om knelpunten aan te pakken. We moeten nadenken of daarvoor budget is.  
 
Een beleid voor openbare orde en veiligheid is naar de mening van D66 iets dat niet aan het eind van 

het traject moet zitten. Openbare orde en veiligheid mogen nooit een doel op zich worden. 

Maatregelen staan nooit op zichzelf, maar zijn onderdeel van een integrale aanpak.  
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Het gemeentebestuur moet kritisch zijn en het gedoogbeleid minimaliseren. De gemeente heeft een 

voorbeeldfunctie en dient duidelijk te werken aan handhaving. Het herstel van vertrouwen in de 

overheid moet verworven worden.  
 

Voor de bestrijding van vandalisme is D66 voorstander van het lik-op-stuk-beleid. Daders dienen 

onmiddellijk aansprakelijk te worden gesteld voor de schade.  
 

Bescherming persoonsgegevens van belang bij elektronische dossiers 
Voor D66 zijn hangjongeren niet per definitie een probleem. In HAARLEMMERLIEDE EN 

SPAARNWOUDE zijn er plekken waar jongeren samenkomen: dat gebeurt overal en is van alle tijden 

maar mag niet leiden tot overlast voor de omwonenden. Daarom vindt D66 het prima dat de 

gemeente een organisatie in de arm genomen heeft om deze jongeren op hun overlast aan te spreken. 

Maar we vinden we het te ver gaan om jongeren die geen overlast veroorzaken of die zich nu goed 

gedragen, samen met de overlastbezorgers te registreren. Op dit moment worden het digitale dossier 

jeugdgezondheidszorg en de Verwijsindex Jeugd (samenwerking van diverse hulpinstanties) ingevoerd 

zonder dat duidelijk is hoe wordt omgegaan met het beheer van de gegevens. Omdat volgens ons 

daarmee de bescherming van de privacy op het spel staat, wil D66 de bescherming van de 

persoonsgegevens hoog op de prioriteitenlijst zetten. Wie immers eenmaal te boek staat als ‘ 

probleemjongere’ zal moeite hebben om uit het systeem te komen. 



                                            

  

                                                                 D66 verkiezingsprogramma 2014 – 2018 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                     29 

 

CULTUUR EN 
RECREATIE 
 

 

 

 
 

D66 vindt dat HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 

als woongemeente aantrekkelijk moet blijven door 

een vrijwel compleet aanbod aan voorzieningen, 

zowel op cultureel als op recreatief gebied.  

 

Subsidie aan sportclubs moet gericht blijven op de 

breedtesport. Het doel is zo veel mogelijk inwoners, 

jong èn oud, in beweging te krijgen. Beweging en 

frisse lucht dragen bij aan gezond ouder worden en 

lagere zorgkosten. D66 vindt het noodzakelijk dat er 

beter zicht komt op de tarieven en subsidieregelingen 

die de gemeente hanteert, opdat alle sporters kunnen 

uitgaan van gelijke behandeling.  

 
Onze groene buffergemeente heeft een groot belang 

bij een goed functioneren van het recreatieschap. D66 

pleit er dan ook voor om de positie van het 

recreatieschap te versterken. De financiële huis-

houding moet daartoe eindelijk op orde worden 

gebracht. Achterstallig onderhoud aan wegen en 

bruggen moet worden aangepakt. Onze vertegen-

woordiger in het bestuur moet daartoe een grotere 

invloed uitoefenen. 

 
Het Dorpshuis in Spaarndam verkeert in een  

financieel zorgelijke situatie. D66 pleit voor het 

openhouden van deze faciliteit op gemeenschaps- en 

sportief niveau 

 
Spaarnwoude 
Behoud en ontwikkelen van Spaarnwoude als 

festivallocatie voor de regio.  

 

Vrijwillige inzet 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Subsidie sportclubs 
gericht op 
breedtesport 
  

• Zoveel mogelijk 
burgers in beweging. 

 

• Gelijke behandeling 
sporters.   

 

• Financiële 
huishouding 
Recreatieschap op 
orde. 

 

• Achterstallig 
onderhoud 
Recreatieschap 
oplossen. 

 

• Dorpscentrum 
Spaarndam open 
houden. 
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D66 stelt vast dat heel veel activiteiten binnen onze 

lokale samenleving van onze gemeente steunen op de 

inzet van vrijwilligers, waarbij te denken valt aan sport, 

recreatie, zorg, kerk, welzijn, natuur, dier en milieu, 

lokale democratie, dorpsraden, festiviteiten. D66 heeft 

grote waardering voor de zeer vele vrijwilligers die in 

onze gemeente actief zijn. D66 verwacht echter dat het 

belang van vrijwillige inzet voor onze lokale samenleving 

zal toenemen en is van mening dat de komende 

raadsperiode expliciete aandacht voor de omgang met 

en ondersteuning van vrijwillige inzet op zijn plaats is. 

Vandaar ook deze afzonderlijke paragraaf in ons 

verkiezingsprogramma. Vrijwilligerswerk is een onder-

werp dat raakvlakken heeft met alle hoofdstukken van 

dit verkiezingsprogramma. D66 wil zich de komende 

raadsperiode inzetten voor een optimale positie van 

vrijwillige inzet in onze lokale samenleving.  

 

D66 wil op alle beleidsterreinen de rol van de gemeente 

met betrekking tot vrijwillige inzet toetsen. Is er verdere 

stimulering gewenst of juist meer vrijheid nodig voor de 

eigen verantwoordelijkheid van burgers met minimale 

bemoeienis door de gemeente. Kan er wellicht met een 

geringe materiële of immateriële ondersteuning vanuit 

de gemeente nog meer bereikt worden? Kunnen er 

eventuele belemmeringen in regelgeving worden 

weggenomen, die vrijwillige inzet kunnen vereen-

voudigen. 

 

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Optimale positie 
vrijwillige inzet 

 

• Kansen vrijwilligers-
werk in het sociale 
domein onderzoeken 

 

• Ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid 
burgers 

 

• Kennis beschikbaar 
krijgen en stellen 
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De gemeente kan hierbij gebruik maken van de aanwezige professioneel opgebouwde kennis en 

ervaring van vrijwilligersorganisaties.  

 

D66 is van mening dat zeker op een aantal nieuwe beleidsterreinen het onderwerp van vrijwillige inzet 

de komende periode de gemeente voor vragen vanuit de samenleving zal komen te staan. 

Bijvoorbeeld in het sociale domein ten aanzien van uitleg en interpretatie van de Wet Werk en 

Bijstand onder andere bij re-integratievraagstukken, de positie van vrijwillige inzet versus 

verdringing betaalde arbeid en het vervallen van de verplichte maatschappelijke stage in het 

schooljaar 2015-2016. 

 

D66 wil dat de gemeente een actuele nota ontwikkelt met betrekking tot de rol van de gemeente en 

een optimale positie vrijwillige inzet. 
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Financiën 
   

 

 

 
D66 ervaart het reservebeleid van onze gemeente als 

ondoorzichtig. D66 is geen voorstander van een 

ondoorzichtig aantal voorzieningen en reserves. Het 

bestaan van diverse “potjes” maakt een goed inzicht 

in de gemeentelijk financiële positie onmogelijk. Naast 

de verplichte reserves en voorzieningen dient er 

slechts één algemene reserve te bestaan. Reserves en 

voorzieningen dienen gebaseerd te zijn op regelmatig 

geactualiseerde inzichten over toekomstige behoeften 

en risico’s. Eventuele ruimte in de reservepositie dient 

geïnvesteerd te worden in de duurzaamheid, 

leefbaarheid en de toekomst van onze gemeente.  

 

Dergelijke investeringen mogen niet leiden tot hogere 

reguliere exploitatielasten. Effectieve duurzame 

investeringen behoren in de toekomst juist tot lagere 

exploitatielasten te leiden.  

 

Zwaar financieel weer breekt nu ook door voor onze 

gemeente. Op dringend advies van de provincie heeft 

de raad de lopende meerjarenbegroting voor 2014 en 

2016 sluitend gemaakt. Alleen als de voorgestelde 

bezuinigingen worden ingevuld, is te verwachten dat 

er positief saldo zal ontstaan. 

 

Het is er D66 alles aangelegen de doelstellingen van 

bezuinigingen, zonder de burgers met extra lasten op 

te zadelen, te verwezenlijken. 

 

 

   

D66 Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude wil: 
 

• Geen extra lasten voor 
inwoners H&S. 
  

• Reserves investeren in 
duurzaamheid, toekomst 
en leefbaarheid. 

 

• Intensieve 
kostenbewaking.   

 

• Terug naar normaal 
lastenniveau burgers. 

 

• Reservebeleid moet 
transparanter. 
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Wat wil D66 de komende jaren bereiken? 

 
De komende jaren moet er een voorzichtiger financieel beleid gevoerd gaan worden, zeker gezien het 

nog steeds toenemend aantal taken dat de gemeente krijgt toebedeeld, zonder dat daarbij altijd 

middelen worden verstrekt. Het beheer van de openbare financiën moet voor iedereen inzichtelijk en 

begrijpelijk zijn. Het effect van de bestede middelen moet duidelijk worden uit de vergelijking tussen 

de kosten en resultaten van de activiteiten. Het moet burgers helder gemaakt worden welk deel van 

de uitgaven beïnvloedbaar is en welk deel dat niet is. Hierdoor kan het beleid worden getoetst en 

eventueel aangepast. Intensievere kostenbewaking en efficiency van de gemeentelijke administratie 

acht D66 noodzakelijk.  

 

Onze gemeente behoort tot de groep van gemeenten met de hoogste lokale lasten. Overal in onze 

regio hanteert men lagere tarieven. Het gaat om OZB, riool, waterschap en reiniging. De afgelopen 

raadsperiode is de voorsprong van onze gemeente ontstaan en groter geworden. Die verhogingen 

hebben echter niet geleid tot een groter dienstenpakket van de lokale overheid. Door samenwerking 

met andere gemeenten en zorgvuldige zuinigheid moet onze gemeente weer op een normaal 

lastenniveau terechtkomen, of bij gelijkblijvende kosten het dienstenpakket optimaliseren.  

   

Het financiële beleid moet gericht zijn op een sluitende meerjarenbegroting. Dat betekent niet dat elk 

jaar zonder tekort moet worden afgesloten. Voor duurzame investeringen mag gebruik gemaakt 

worden van de reserves. Het houdt in dat over een aantal jaren quitte gedraaid dient te worden. De 

tarieven voor de belastingen en heffingen behoren te liggen op het niveau van vergelijkbare 

gemeenten.  

   

Het is zinvol dat onze gemeente zelf vergelijkingen van gemeentelijke lasten aan haar inwoners 

kenbaar maakt op het moment dat een nieuw OZB-tarief wordt vastgesteld. Uitgaande van een 

efficiënte bedrijfsvoering dienen de tarieven voor gemeentelijke diensten kostendekkend te zijn en te 

blijven. Het dient helder en logisch te zijn waarom een bepaalde dienst geld moet kosten. Vooral dit 

laatste betekent dat regelmatig bekeken moet worden of er aanleiding is om de tarieven aan te 

passen. Een automatische correctie aan de hand van het inflatiepercentage is onacceptabel.  
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De vijf sociaal-liberale 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 samen-

werking en economische vooruitgang zijn de 

sleutels 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 
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daar worden we allemaal beter van. Voor 

mensen die zichzelf niet kunnen redden 

dragen we een gezamenlijke verant-

woordelijkheid.  

 

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 gebruiksartikel. 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 

gerechtvaardigd wordt.  

 

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 gehan-

teerde vrijheid van meningsvorming en uiting, 

inclusief respect voor onze democratische 

rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. 

Die waarden zijn universeel en zonder meer 

bovengeschikt. Wij beschermen de grond-

rechten van onszelf en anderen. 


