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Voorwoord Alexander Pechtold, partijleider
‘De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente
spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.’
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of
gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem
moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat
werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in hun
directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken.
Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie
voor politiek waarin de mens centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt
worden. Hoe groot wordt de klas van uw kind komend jaar?
Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen
tegen jeugdwerkloosheid? Worden zorg en ondersteuning van
ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente
nu
eindelijk
de
leegstand
aan
van
achterhaalde
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen?
Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner
zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt een steeds
grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen;
stemmen op D66.
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt
de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook
voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor
de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en
waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is.
Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen.
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in mensen en niet in
groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar
weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u er, samen met
D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker hier in Haarlem, in uw
eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!
Alexander Pechtold
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Voorwoord Maaike Pippel, lijsttrekker D66 Haarlem
Ik ben als D66-er, maar vooral als Haarlemmer blij dat u dit
verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en moeite neemt om u te
verdiepen in de ambities, plannen en ideeën van D66 voor onze mooie
stad. Ik ben trots dat wij als D66 sinds 2010 de grootste fractie in de
gemeenteraad van Haarlem zijn en prominent betrokken zijn bij het
besturen van de stad. Daarom maak ik graag van deze gelegenheid
gebruik om onze prioriteiten voor Haarlem met u te delen en toe te
lichten waarop wij in de komende periode onze energie gaan richten.
De afgelopen jaren hebben we op tal van terreinen aan hervormingen gewerkt. Geen incidentenpolitiek, maar
structurele oplossingen. Dat is wat D66 kenmerkt.
We hebben veel bereikt
Er is veel tot stand gebracht, zelfs in een tijd dat onze financiële positie zorgde voor beperkte mogelijkheden.
De gemeentelijke organisatie is op de schop genomen om voor minder geld beter werk te leveren voor de stad. Dit
hervormingsproces van efficiënter en integraler werken is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten zijn
merkbaar. D66 zet in op krachtige voortzetting van dit beleid. Bijvoorbeeld het gebiedsgericht werken zorgt voor een
veel betere samenhang in de gemeentelijke aanpak. Daar zijn we trots op.
Het ruimtelijke beleid is op een andere leest geschoeid. We hebben duidelijke kaders vastgesteld, waardoor er meer
vrijheid is gecreëerd voor Haarlemmers en ondernemers om hun plannen uit te voeren. Denk aan de ruimere wijze
van bestemmen, zodat er meer mogelijk is.
We hebben een andere visie op zorg en welzijn geïntroduceerd. D66 heeft de basis gelegd om ervoor te zorgen dat
mensen daadwerkelijk zelf de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Keuzevrijheid, een eigen plan en
zeggenschap over het eigen dossier. Niet de organisaties staan centraal, maar de burger.
We hebben laten zien dat participatie van inwoners veel meerwaarde oplevert. Meepraten, samen creëren,
gelijkwaardig optrekken. De Kleverlaanzone en het van Breementerrein zijn hier voorbeelden van. Als de gemeente
en inwoners samen optrekken maken we beter beleid!
Maar we hebben ook nog veel te doen
De opgaven voor de volgende periode zijn spannend. Dat vraagt om heldere politiek, dat vraagt om transparante
keuzes.
Wij kiezen voor een sociaal-liberaal beleid, waarbij iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien. Dit betekent dat we
zorgen voor de mensen die dit zelf niet kunnen, maar tegelijkertijd boren we de kracht aan van de samenleving om
met elkaar oplossingen te vinden voor problemen.
Wij kiezen voor een toekomstbestendige, goed onderhouden en groene stad waar het aantrekkelijk wonen is, nu en in
de toekomst. Waar ondernemers kunnen ondernemen, waar toeristen graag vertoeven en de Haarlemmers trots op
zijn.
Wij kiezen voor gelijke kansen voor alle kinderen. Waarbij we zorgen dat alle kinderen goed beginnen aan hun
schoolcarrière. Waar tieners naar een middelbare school van hun keuze kunnen en we een breder aanbod van hoger
onderwijs hebben.
We doen dat uiteraard graag met de Haarlemmers, die we uitdagen hun inbreng te leveren en mee te doen.
D66 wil vooruit, gaat u mee?
Maaike Pippel,
Lijsttrekker D66 Haarlem
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Richtingwijzers
Sociaal-liberaal
Progressief

Haarlem is een stad van Haarlemmers. D66 vertrouwt en doet een
beroep op de kracht van Haarlemse burgers. Wij hechten veel waarde
aan de eigen verantwoordelijkheid en geven graag de ruimte aan het
zelf-organiserend vermogen van mensen. Wij kunnen veel meer zelf en
voeren dit vaak beter uit dan de overheid dit kan. D66 kiest ervoor
ruimte te geven aan het eigen initiatief, en de samenleving uit te dagen
zelf met oplossingen voor problemen te komen.

1.1

Vertrouwen en bouwen op
Haarlemmers

Maar uiteraard is er een grens aan wat burgers
kunnen. D66 wil daarom in dialoog met burgers en
ondernemers afstemmen wie wat doet.
Uitgangspunten zijn dat verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de burger worden
georganiseerd, dat de overheid zich faciliterend en
samenwerkend opstelt en dat er altijd een vangnet is
voor hen die het niet zelfstandig redden. D66 ziet
mensen als individuen met kansen, maar wij
vertrouwen ook op individuen die samen als een
moderne gemeenschap verantwoordelijkheid dragen
voor hun eigen buurt, wijk en stad. Een leefbare en
vitale stad begint bij mensen zelf.
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1.2

Werken aan een duurzaam
Haarlem

In Haarlem moet het prettig leven zijn, nu en in de
toekomst. Daarom kiezen wij voor groen. D66 staat
voor het behoud van natuur en het werken aan
duurzame oplossingen voor energie, water en
mobiliteit. Haarlem moet een door natuur omgeven
stad blijven. Natuur om in te recreëren, natuur voor
dieren om in te leven, natuur die niet bij elk
ontwikkelingsplan ter discussie staat. In de keuzes
die wij maken is de natuur -inclusief de groene buffer
rond Haarlem- een gegeven, geen optie.
D66 wil dat Haarlem een gemeente is waarin we niet
alleen zuinig, maar vooral ook slim met energie en
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grondstoffen omgaan. Dat is een verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook een zaak van
burgers zelf. Voor D66 is duurzaamheid noodzaak in
het licht van een dreigende ecologische crisis, maar
ook een uitdaging voor innovatieve ondernemers en
burgers. De gemeente dient hierin vooral zelf het
goede voorbeeld te geven en duurzaamheid te
omarmen.

1.3

Ruimte voor ondernemende Haarlemmers

Haarlem is een stad voor ondernemers. Zij geven de
stad kleur en zijn een belangrijke schakel in de
economie. Of het nou gaat over grote werkgevers of
het winkeltje om de hoek, hun bedrijvigheid maakt
Haarlem tot een aangename plek om te wonen en te
werken. D66 wil vooral ruimte geven aan
ondernemers. Omdat wij op ondernemers vertrouwen willen wij werk maken van minder regels,
want die staan nieuwe ideeën voornamelijk in de
weg.
Initiatief verdient het beloond te worden, maar
succes kan ook worden gedeeld. D66 geeft ruimte aan
ondernemers, maar verwacht ook dat het hen kan
aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de
stad. Juist door de activiteiten en het succes van
ondernemers blijft Haarlem een leefbare en prettige
stad.

1.4

Haarlems organiseren

Haarlem is qua grootte de dertiende stad van het
land en relatief zeer dichtbevolkt. Toch voelt het als
een kleine stad en juist dat maakt haar zo prettig.
D66 vindt dat Haarlem het huidige kleinschalige
karakter kan behouden en moet benutten om een
grootse stad te zijn. In de keuzes die wij maken is het
dan ook steeds weer een uitgangspunt. Bijvoorbeeld
als het gaat om keuzes op het gebied van
gebiedsontwikkeling, aanbestedingen of cultuur.
D66 kiest voor een Haarlem dat dicht bij de
Haarlemmers staat. Of het nu gaat om de zorg, het
onderwijs, de cultuur of sociale taken, D66 gaat voor
diensten die individuele Haarlemmers centraal
stellen en die door hun omvang deze ambitie waar
kunnen maken. Dat betekent gebiedsgericht werken
en bouwen op de betrokkenheid van personen.
Bovenal gaat het uit van ruimte geven aan
initiatieven van onderop.
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1.5

De Haarlemse financiën
op orde

Ook in Haarlem kunnen we ons geld maar één keer
uitgeven. D66 vindt dat we verantwoord om moeten
gaan met de middelen die we hebben. Nu, in tijd van
crisis, maar ook straks als het weer wat beter gaat.
Een gezond huishoudboekje is waar we in de
afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben, maar waar
we helaas nog niet mee klaar zijn. Daarom kiest D66
ervoor om te bezuinigen daar waar mogelijk, en te
investeren als het kan.
Het op orde krijgen van de financiën is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid, van het college,
de raad en de burgers. D66 wil daarom goed kijken
naar de uitgaven, want die kunnen soberder en
effectiever. Door economische omstandigheden kan
het nodig zijn om pas op de plaats te maken met
uitgaven die belangrijk worden gevonden. Voor D66
begint een gezonde begroting bij een realistisch
uitgavenpatroon en verantwoordelijkheid voor de
toekomst.
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Financiën
Economie
Arbeidsmarkt en Ondernemerschap

De huidige economische werkelijkheid heeft zijn weerslag op de
financiële positie van de gemeente. Duidelijk is dat er een grote
uitdaging ligt. Onder leiding van D66 is er de afgelopen jaren
duidelijkheid verkregen over de financiële situatie van de gemeente. We
hebben inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente er financieel voor staat,
en dat bleek slechter dan gedacht. Ook de komende tijd zal D66 streven
naar een sluitend huishoudboekje. D66 wil dat echt alle lijken uit de
kast komen en is voor een eerlijk en transparant verhaal.

2.1

Financiën

In het coalitieakkoord dat we in 2010 sloten,
maakten we al stevige afspraken over een financieel
kader. Niet iedereen was toen van dat nut overtuigd,
D66 wel. De economie kwam in nog veel zwaarder
weer terecht dan we in 2010 als coalitie voor ogen
hadden en ook de bedrijfsvoering bleek niet in orde.
De resultaten van de jaarrekening vielen keer op keer
flink tegen. Haarlem kan zich de oude en ingesleten
patronen van financiële huishouding gewoonweg niet
langer veroorloven. Het kan en het moet veranderen
om de stad goed te kunnen besturen.

Haarlem heeft een forse schuld: ruim 130 procent
van de begroting. Deze schuld is niet in één
raadsperiode ontstaan en ook niet in één raadsperiode opgelost. Haarlem kende decennialang een
(te) hoog investeringsniveau en van de resultaten
daarvan kunnen we allemaal genieten. Zo ligt de
binnenstad er keurig bij en is er geïnvesteerd in
bijvoorbeeld scholen en cultuurpodia. Dat betekent
ook dat de schuld niet zomaar is afgelost. Hier zal een
lange periode van financiële beheersing voor nodig
zijn. Daarbij is politieke wil en politieke
samenwerking onontbeerlijk.
De komende jaren zal Haarlem dan ook niet
ontkomen aan bezuinigingen op haar uitgaven, te
beginnen
met
tien
miljoen
aanvullende
bezuinigingen vanaf 2015. Deze bezuinigingen zullen
alle Haarlemmers raken.
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In deze paragraaf wordt ingegaan op het stabiele
begrotingsbeleid dat D66 voorstaat en de
bijbehorende randvoorwaarden. Afgesloten wordt
met een doorkijk richting concrete maatregelen.

prioriteitstelling voor alle Haarlemmers in te zien
zijn via de website op een overzichtelijke wijze.

2.1.1 Randvoorwaarden en een
stabiel begrotingsbeleid

Vanaf 2015 staan we voor de opgave om structureel
tien miljoen euro extra te bezuinigen. Deze
ombuigingen komen bovenop eerdere maatregelen.

Om goed financieel beleid te kunnen voeren dient de
kwaliteit van de ramingen en voortgangsrapportages
voor college en gemeenteraad vergroot te worden.
Deze moeten volledig transparant en van een hoog
niveau zijn. Een huishoudboekje op orde krijgen en
houden, kan alleen als heel duidelijk is wat er
uitgegeven wordt en welke financiële gevolgen
toekomstige besluiten precies hebben.
Hierbij zal Haarlem een stabiel begrotingsbeleid
moeten voeren. We moeten vasthouden aan het
ingevoerde investeringsplafond, dat het maximum
aan investeringen beperkt. Bij het investeren in
nieuwe projecten zal een zorgvuldige afweging
worden gemaakt tussen nu of later, nut en noodzaak,
doelmatigheid en duurzaamheid en zo mogelijk
aangehaakt worden bij reeds bestaande projecten en
initiatieven in buurt of regio. Het vasthouden aan dit
plafond zal de komende raadsperiode stevige
gezamenlijke politieke discipline vergen. D66 wil de
schuld verder omlaag brengen. Om de financiële
discipline verder te versterken en ook in de toekomst
een gezonde financiële positie te waarborgen, streven
we op termijn ook naar een verantwoord
financieringsplafond.
Er dient tevens een stevige bodem te zijn, de
algemene reserve, die tegenvallers moet kunnen
absorberen. Die tegenvallers kunnen we deels zelf
voorkomen door een prudent budgetbeheer en reële
begrotingen. De bedreigingen komen van buiten:
onder andere het Rijk dat minder in het Gemeentefonds stort, tegenvallende grondopbrengsten en
afwaardering op de vastgoedmarkt.
Bij ‘de basis op orde’ hoort voor D66 ook dat:
1.
specifieke kortingen van de Rijksoverheid
één-op-één worden doorvertaald in de
gemeentelijke budgetten;
2.
bij het verwerken van nieuwe bezuinigingen
eerst de uitgaven ter discussie worden
gesteld, voordat lastenverzwaring overwogen wordt;
3.
het profijtbeginsel wordt toegepast: als
iemand meer profijt heeft van een
voorziening, betaalt diegene er ook meer
voor;
4.
de belastingtarieven, de verstrekte subsidies
en de huidige bestedingen van het
gemeentelijke geld en de hierbij gehanteerde
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2.1.2 Bezuinigingen

D66 pleit ervoor om vóór 1 juni 2014 inzichtelijk te
maken of de omvang van de besparingen verkleind
kan worden door:
•
de tien grootste contracten (op basis van de
uitgaven) nogmaals te bekijken om na te
gaan of hierop bespaard kan worden;
•
in kaart te brengen welk gemeentelijk
vastgoed verkocht kan worden;
•
leges kostendekkend te maken.
D66 wil bij bezuinigingen de basistaken van de
gemeente ontzien. Op overige taken kan in beginsel
bezuinigd worden. Daarbij pleit D66 voor duidelijke
keuzes in plaats van de kaasschaaf. D66 staat voor
onderwijs en ontplooiing, en wil voorzieningen die
daaraan bijdragen zo veel mogelijk ontzien. De
gemeente schept hierbij voorwaarden, zodat alle
Haarlemmers zichzelf kunnen (blijven) ontwikkelen.
Verder waarborgt D66 een sociaal beleid en is D66
tegen het verder uitkleden van voorzieningen voor de
mensen op of onder het sociaal minimum, dus voor
behoud van de Haarlempas.
Rond de verkiezingen vinden er discussies plaats met
de inwoners van Haarlem. D66 zal juist op deze
belangrijke
momenten
van
interactie
met
Haarlemmers, goed luisteren en de overwegingen
meenemen in de besluitvorming over de
bezuinigingen.
Zeker is dat we onze belangrijke thema’s onderwijs,
sociaal beleid, cultuur en groen zullen proberen te
ontzien. We zullen de basistaken van de gemeente
ontzien, maar we richten ons bij de bezuinigingen
wel op een verdergaande digitalisering van de
gemeentelijke dienstverlening en communicatie.
Tevens kan de ambtelijke ondersteuning van het
stadsbestuur worden versoberd, willen we minder
nieuw beleid invoeren en zal ook de VRK
(Veiligheidsregio Kennemerland) een bijdrage
moeten leveren. Hoewel onderhoud aan de openbare
ruimte een basistaak is, past in deze tijden van
bezuinigingen hier terughoudendheid. D66 vindt dat
de gemeente ook van burgers kan vragen zelf een
bijdrage te leveren aan het onderhoud van de stad.
Daarnaast denken we vooral bezuinigingen te vinden
in wat geen basistaken zijn van de gemeenten, zoals
stedenbanden en subsidiëring van sportlocaties.

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014 - 2018

D66 zet zich verder in voor een gezond ondernemersklimaat in Haarlem. De gemeente zal met
ondernemers overleggen op welke de gemeente
daaraan constructief kan bijdragen. Bij bezuinigen
kijken we niet alleen naar de snelle besparing, maar
ook naar het effect van een specifieke besparing op
de economie van Haarlem op de langere termijn.
Geen leuke opsomming, wel een realistisch verhaal.
Al deze maatregelen dragen bij aan dat ene
belangrijke doel: een financieel gezond Haarlem.
Samen zetten we de schouders eronder!

2.2

Economie, Arbeidsmarkt
en Ondernemerschap

Haarlem is een prachtige stad om in te wonen, maar
ook om in te werken en te ondernemen. Juist in deze
economie met een hoge werkloosheid moet er ruimte
gemaakt worden voor ondernemen binnen de
gemeentegrenzen door het wegnemen van regeldruk
en andere onnodige belemmeringen. Een bijzondere
rol ziet D66 voor het MKB, een van de dragers van de
economie. In regionaal verband kan Haarlem kansen
benutten die onze deelname aan de Metropoolregio
Amsterdam biedt.
Haarlem is een woonstad met een beperkte
werkgelegenheid in relatie tot het aantal inwoners.
D66 wil dat de gemeente zich hard maakt voor het
behoud van de huidige werkgelegenheid en een
actievere rol gaat vervullen om Haarlem interessant
te maken voor werkgevers. Dit kan gebeuren door
onder andere het versterken van de bereikbaarheid,
een lage regeldruk, economische kansen en een goed
onderwijssysteem. De gemeente zal ook een actieve
bijdrage moeten leveren om zzp’ers te ondersteunen.
Een goede aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt is een belangrijk wapen in de strijd
tegen jeugdwerkloosheid. De gemeente neemt een
actieve rol in het bevorderen van de aansluiting van
scholen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het
stimuleren van stageplekken, het ondersteunen van
werk-leertrajecten en het bijeenbrengen van met
name MKB-ondernemingen en scholen. Ook in het
afstemmen van het opleidingsaanbod op de
arbeidsmarktvraag neemt de gemeente wat D66
betreft een actieve houding aan. Dat geldt met name
voor
het
voorbereidend
en
middelbaar
beroepsonderwijs, maar ook voor het hoger
beroepsonderwijs en universitair onderwijs kan de
gemeente een faciliterende rol vervullen.
D66 wil de gemeentelijke regeldruk actief aanpakken.
Eén loket voor bedrijven en kiezen voor het principe
‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Dit betekent dat
op veel beleidsterreinen verboden dienen te vervallen
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en bijbehorende vergunningstelsels afgeschaft
kunnen worden. Ter vervanging zullen algemene
richtlijnen worden opgesteld met criteria waaraan
eenieder zich dient te houden bij het uitvoeren van
het initiatief. Deze uitgangspunten sluiten aan bij het
reeds gestarte gemeentelijke actieprogramma
‘Minder regels, meer service’. Wat D66 betreft wordt
dit programma danig geïntensiveerd.
Ook wil D66 bestaande en nieuwe regelgeving
controleren op actualiteit en toepasbaarheid.
Wanneer regelgeving een oplossing is voor een
probleem dat niet meer bestaat, moet deze vervallen.
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 in Haarlem.
Hierbij moeten belangen en inspraak van
omwonenden meegewogen worden, zonder dat dit bij
kleine wijzigingen te veel vertraging oplevert. D66
staat open voor tijdelijke initiatieven, ook als deze in
strijd zijn met het bestemmingsplan. Bij de
toepassing van tijdelijke ontheffingen hechten wij
eraan dat de initiator zorgt voor draagvlak voor het
voorstel.
Gemeenten hebben lokaal een verantwoordelijkheid
voor
sociale
werkplaatsen
en
beschermde
werkplekken. Met ingang van 2015 wordt deze
verantwoordelijkheid groter door nieuwe wetgeving.
Het streven is echter nog steeds om zoveel mogelijk
mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. De
gemeente Haarlem kan hieraan bijdragen als
werkgever, maar ook als opdrachtgever, door
hiermee rekening te houden bij aanbesteding. Er
moet voldoende geld worden vrijgemaakt voor de
begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.
Deze zogenaamde nieuwe instroom mag niet het kind
van de rekening worden. D66 wil dat de gemeente
werkgevers ondersteunt bij het in dienst nemen van
mensen met een arbeidsbeperking. Bureaucratie mag
geen
extra
drempel
vormen.
Beschermde
werkplekken zijn bedoeld voor mensen die niet in
staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon
te verdienen en zijn als zodanig een vangnet voor een
bepaalde groep mensen. Het salaris voor een
beschermde werkplek mag echter maximaal 100%
van het wettelijk minimumloon zijn en geen
vervanging voor een normale baan. Voor D66 blijft
het streven om mensen indien mogelijk naar een
reguliere baan te helpen.
Voor Haarlem is toerisme een steeds belangrijkere
economische pijler. Doel is de toerist te boeien en te
binden
met
onze
prachtige
monumentale
(binnen)stad, ons diverse winkelaanbod, onze rijke
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geschiedenis en het brede cultuuraanbod. Door
gebruik te maken van de positie in Metropoolregio
Amsterdam en aan te sluiten bij de daarbij horende
citymarketing, kan het toeristisch potentieel van onze
stad verder worden benut. Het Spaarne kan voor
toeristen - evenals voor Haarlemmers - van
bijzondere waarde zijn. Haarlem moet zich niet
afkeren van het Spaarne. Het Spaarne is juist een
factor die onze stad aantrekkelijk maakt en verbindt.
Het Spaarneplan uit 1993 heeft nog niets aan
actualiteit ingeboet.

2.3













12

Standpunten D66 Haarlem
Financiën, Economie,
Arbeidsmarkt en
Ondernemerschap
Onder leiding van D66 is er de afgelopen
jaren duidelijkheid verkregen over de
financiële situatie van de gemeente. We
hebben inzichtelijk gemaakt hoe de
gemeente er financieel voor staat, en dat
bleek slechter dan gedacht. Ook de
komende tijd zal D66 streven naar een
sluitend huishoudboekje. D66 wil dat echt
alle lijken uit de kast komen en is voor een
eerlijk en transparant verhaal.
Om goed financieel beleid te kunnen voeren,
dient de kwaliteit van de ramingen en
voortgangsrapportages voor college en
gemeenteraad vergroot te worden. Deze
moeten volledig transparant en van een
hoog niveau zijn. Een huishoudboekje op
orde krijgen, en houden, kan alleen als heel
duidelijk is wat er uitgegeven wordt en
welke financiële gevolgen toekomstige
besluiten precies hebben.
D66 staat voor een stabiel begrotingsbeleid.
Onderdeel daarvan is het handhaven van
een strikt investerings- en financieringsplafond.
Specifieke kortingen van de Rijksoverheid
dienen volgens D66 één-op-één te worden
doorvertaald in de gemeentelijke budgetten.
Incidentele baten moeten niet worden
aangewend om de begroting sluitend te
maken. In plaats van lastenverzwaringen
kiest D66 voor het aftuigen van de boom:
een doelmatige kleine overheid die ervoor
zorgt dat de burger een reële bijdrage levert
aan die wettelijke taak, zodat de burger zelf
meer geld overhoudt om naar eigen inzicht
te besteden.
D66 past het profijtbeginsel toe: als iemand
meer profijt heeft van een voorziening,
betaalt diegene er ook meer voor.













D66 wil bij bezuinigingen de basistaken van
de gemeente ontzien. Op overige taken kan
in beginsel bezuinigd worden. Daarbij pleit
D66 voor duidelijke keuzes in plaats van de
kaasschaaf. D66 staat voor onderwijs en
ontplooiing, en wil voorzieningen die
daaraan bijdragen zo veel mogelijk ontzien.
De gemeente schept hierbij voorwaarden,
zodat alle Haarlemmers zichzelf kunnen
(blijven) ontwikkelen. Verder waarborgt
D66 een sociaal beleid en is D66 tegen het
verder uitkleden van voorzieningen voor de
mensen op of onder het sociaal minimum.
De huidige werkgelegenheid in Haarlem
moet worden behouden. De gemeente kan
dit ondersteunen door het bieden van de
juiste randvoorwaarden voor ondernemers,
met name het midden- en kleinbedrijf.
Minder regeldruk, duidelijke communicatie
en een stabiel beleid moeten hieraan
bijdragen.
D66 zet in op flexibelere bestemmingsplannen om het combineren van werk en
wonen gemakkelijker en efficiënter te
maken. Doel is om ruimte te bieden voor
initiatieven binnen het midden- en
kleinbedrijf.
D66 onderkent het belang van een sterke
Waarderpolder en wil het bedrijfsleven
ondersteunen. Hierbij hoort de reeds
geplande realisatie van de fietsersbrug naar
de Nieuwe Energie.
D66 ziet dat zzp’ers het niet gemakkelijk
hebben in deze tijd. Onder zzp’ers is veel
verborgen werkloosheid. Het is daarom van
belang deze groep zo goed mogelijk te
ondersteunen door toegankelijkheid van
informatie
waarin
de
Kamer
van
Koophandel Amsterdam een belangrijke rol
moet spelen. D66 stelt vast dat zzp’ers
behoefte hebben aan laagdrempelige
werkplekken. D66 pleit ervoor dat de
gemeente zich inzet voor het beschikbaar
hebben en houden van voldoende
kantoorruimte voor zzp’ers en startende
bedrijven.
D66 maakt zich zorgen over de
werkloosheid in Haarlem in het algemeen
en jeugdwerkloosheid en werkloosheid
onder 45-plussers in het bijzonder. D66 wil
dat de gemeente zich waar mogelijk inzet
om deze mensen aan het werk te helpen. De
gemeente kan daartoe bijvoorbeeld bij
werkgevers
aandringen
op
meer
stageplekken. Dit vraagt een inspanning van
de jongeren en ouderen zelf en van de
ondernemers in Haarlem.
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Sociale werkplaatsen spelen een belangrijke
rol bij het aan het werk helpen van de
sociaal zwakkere groep in de samenleving.
D66 vindt dat ze daarom moeten blijven
bestaan. De werkplaatsen mogen echter
nooit een alternatief worden voor
ongesubsidieerde werkgelegenheid.
D66 blijft een groot voorstander van het
zogenaamd ‘Haarlems aanbesteden’. Hierbij
krijgen
ook
kleinere
(lokale)
ondernemingen de kans om werk naar zich
toe te trekken uit openbare aanbestedingen.

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014 - 2018
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Milieu
Duurzaamheid

‘De meest toegepaste manier om het milieu te ontzien is het nemen van
energiebesparende maatregelen. Ruim twee op de drie Haarlemmers
past dit toe. Wat betreft hun inzet voor het milieu in de buurt zijn
Haarlemmers minder actief. Ook woont slechts een beperkt deel in een
duurzaam gebouwd huis en investeert nog geen derde in duurzame
maatregelen, zoals zonnepanelen, een hybride of elektrische auto of
isolatie van de woning. Ruim acht op de tien inwoners zien
ondergrondse containers als een (zeer) goede manier om zich van huisen tuinafval te ontdoen.’
(Omnibus Haarlem 2012)

3.1

Milieu en Duurzaamheid

Voor de toekomstige generaties is het van belang dat
wij nu de samenleving en economie verduurzamen.
Hoewel op de schaal van de gemeente Haarlem niet
alle duurzaamheidsvraagstukken opgelost kunnen
worden, vindt D66 dat de gemeente wel kan zorgen
dat er meer initiatieven tot stand komen. De
gemeente moet hiertoe beschikbare informatie
samenbrengen en belemmerende regels afschaffen.
Het loket voor deze maatregelen vormt het
programma ‘De Groene Mug’ dat behouden zal
blijven voor deze rol.
D66 pleit ervoor dat de gemeente processen en
procedures om tot duurzame maatregelen te komen
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eenvoudiger maakt en regels wegneemt om deze
maatregelen te faciliteren.
De gemeente moet nadenken over initiatieven op het
gebied van afvalstromen en bestaande initiatieven
stimuleren. De gemeente moet zelf ook het goede
voorbeeld geven door de inkoop van goederen en
diensten
duurzaam
in
te
richten.
De
levenscycluskostenbenadering (niet alleen kijken
naar de aanschafprijs, maar naar alle kosten tijdens
de gebruiksduur) moet in planvormings- en
inkoopprocessen
verankerd
worden.
Zelf
ondernemen in duurzame initiatieven als eigen
energiemaatschappijen, windmolens en dergelijke
zijn financieel risicovol en vereisen veel specifieke
kennis. Dit moet volgens D66 worden overgelaten
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aan de vrije markt. Het ondersteunen van deze
activiteiten door het afnemen van middelen en
diensten kan natuurlijk wel.
Haarlem kent veel Rijks- en gemeentemonumenten.
Het is voor individuele burgers lastig om die
monumenten te verduurzamen. D66 pleit ervoor dat
de gemeente Haarlem haar burgers duidelijke
handvatten biedt op welke wijze zij een monument
het best kunnen verduurzamen. Ook hier pleit D66
ervoor dat de gemeente belemmerende en
tegenstrijdige regels afschaft.





De gemeente Haarlem kan zelf een bijdrage leveren
door haar eigen CO2-voetafdruk te verkleinen:
zuinige en schone dienstauto’s, het energieverbruik
binnen gemeentepanden en andere schone
initiatieven waardoor de bedrijfsvoering groener
wordt.

3.2
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Standpunten D66 Haarlem
Milieu en Duurzaamheid
De gemeente zal vergunningsprocessen voor
duurzame
maatregelen
(bijvoorbeeld
zonnepanelen, grasdaken en kleinschalige
windenergie) zoveel mogelijk versoepelen.
D66 wil dat de gemeente gaat inzetten op
isolatie van bestaande bouw; zowel eigen
gebouwen, particulier vastgoed en sociale
woningbouw. De gemeente zal hier een mix
moeten
toepassen
van
voorlichting,
vereenvoudigde procedures en, zodra de
financiën dit toestaan, gerichte financiële
ondersteuning (in de vorm van subsidies of
het mogelijk maken van aantrekkelijke
financiering). Nauwe en verdergaande
samenwerking met woningcorporaties is
hierbij erg belangrijk. Deze activiteiten
leiden niet alleen tot verduurzaming, maar
zorgen ook direct voor werkgelegenheid en
voor verlaging van woonlasten.
De gemeente streeft naar zoveel mogelijk
hergebruik van afval. Hiermee wordt onze
samenleving duurzamer, maar kunnen ook
afvalstoffenheffingen omlaag. De gemeente
haalt hiertoe afval gescheiden op en loopt in
haar eigen activiteiten voorop in hergebruik.
Er moet ruimte komen voor experimenten.
Zo wordt nu grijs afval overal opgehaald en
moet er voor het scheiden van afval (glas,
papier, plastic) een eigen inspanning
verricht worden. D66 wil op experimentele
wijze nagaan of dit ook logischer kan,
bijvoorbeeld
door
korting
op
de
afvalstoffenheffing te geven naar mate het
afval beter gescheiden wordt of het huisaan-huis ophalen van papier, glas en plastic.



Als inwoners en ondernemers creatieve
oplossingen bedenken om afvalreststromen
of restwarmte van industriële processen te
hergebruiken, dan zal de gemeente deze
waar mogelijk faciliteren. Denk hierbij aan
het gebruik van restwarmte van bedrijven
voor het verwarmen van woningen.
Onnodige belemmeringen als inflexibele
regelgeving wil D66 wegnemen.
D66 wil dat in planvormings- en
inkoopprocessen van de gemeente de kosten
over de gehele levensduur (Levensloopkosten / Total Cost of Ownership) van een
product, gebouw of installatie worden
meegewogen en niet alleen de aanschafkosten. Daarmee zal de gemeente kiezen
voor oplossingen die op lange termijn het
meest economisch en duurzaam zijn.
Daarbij dient de gemeente er ook op toe te
zien dat toegepaste grondstoffen (en zo
mogelijk ook producten) zo goed mogelijk
voor later hergebruik geschikt zijn.
Door zogenaamd ‘Haarlems aanbesteden’
biedt de gemeente ook de ruimte om de
innovatiekracht van lokale en kleinere
bedrijven aan te spreken, zonder dat dit ten
koste hoeft te gaan van het aantal partijen
dat de dienst aan kan bieden.
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Zorg
Welzijn

‘Het individu staat centraal. Wij willen maximale ruimte en kansen
bieden het beste uit jezelf en anderen te halen. Wie struikelt wordt op
de been geholpen en aangemoedigd weer zelfstandig te blijven staan.
Dat is liberaal, dat is sociaal.’
(Landelijk D66-verkiezingsprogramma 2012)

4.1

Het individu staat centraal

Het brede veld van zorg en welzijn is aan veel
veranderingen onderhevig. Haarlem wordt straks
verantwoordelijk voor een groot aantal taken en
voorzieningen op het gebied van participatie, jeugd
en zorg, die nu nog door de landelijke overheid
worden geregeld. Het idee daarachter is dat
gemeenten dichter bij de burger staan en dus beter in
staat zijn te bezien welke zorg en welke
voorzieningen passend zijn. Niet ieder individu is
hetzelfde immers: waar de een meer baat heeft bij
een voorziening met betrekking tot het vervoer, heeft
de ander misschien meer behoefte aan hulp bij het
huishouden
of
aan
andere
vormen
van
ondersteuning. Maatwerk dus, en dat maatwerk moet
georganiseerd worden. Waar vroeger het aanbod
leidend was, is nu de burger aan zet; vanuit zijn
vraag. D66 wil deze vraag niet van de mensen
overnemen, en ook niet betuttelend optreden door te
bepalen wat goed en wat niet goed is. Wij willen
mensen eenvoudig weer op de been helpen met een
gevarieerd en passend antwoord op hun vraag.
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Tegelijkertijd beoogt de landelijke overheid een
efficiencyslag te maken en zij doet daarbij een
dringend beroep op eigen kracht en zelfredzaamheid
van mensen. De steun en zorgzaamheid van de
omgeving van mensen is daarbij van groot belang.
Daarbij is wel belangrijk dat mensen in alle vrijheid
kunnen kiezen! Ook als het gaat om steun- en
zorgrelaties. Ook als je gestruikeld bent, of getroffen
wordt door lichamelijk of psychisch leed.
D66 Haarlem geeft dan ook maximale ruimte om te
kunnen kiezen. Dit betekent dat wij door willen gaan
met hervormingen in het hele systeem van zorg en
welzijn. Betere toegankelijkheid. Een scherpe grens
tussen basiszorg en specialistische zorg, zodat de
laatste voor de meest behoeftigen bereikbaar blijft.
Maatschappelijke en zorgorganisaties aanspreken op
hun kernexpertise. Eén aanspreekpunt voor burgers,
waarbij de regie niet wordt overgenomen. Die blijft
zo lang als mogelijk is bij de burger zelf. We maken
ruimte voor verschil. En we zorgen dat ook kleine en
lokale aanbieders een deel van de zorg gaan leveren.
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Dat kunnen voor de lichte zorgtaken ook vrijwilligers
zijn.
Wij willen aan het werk met de uitvoering van het
programma ‘Samen voor elkaar’. Dat betekent samen
met burgers en betrokken partijen zoeken naar
afstemming. Wat kunnen burgers zelf, waar hebben
zij hulp nodig en welke zaken moeten door
professionele organisaties worden gedaan? Waar
kunnen burgers een bijdrage leveren als vrijwilliger?
Het is zaak om met elkaar te bespreken wat de
mogelijkheden zijn. Om te beginnen gaan we zoeken
naar een gedeelde ambitie, maar al snel zullen we
over moeten gaan tot de praktische invulling. De
samenwerking tussen maatschappelijke organisaties
speelt hierin een centrale rol. Daarnaast is er winst te
behalen op het gebied van communicatie in de zorg.
Realisatie van het IAD (Informatie, Advies en
Doorverwijzing)-systeem heeft dan ook een hoge
prioriteit. Het specialistische aanbod in de gemeente
moet effectiever en efficiënter, maar om de steeds
maar stijgende kosten een halt toe te roepen, vindt
D66 het ook belangrijk om burgers aan te spreken op
de eigen verantwoordelijkheid voor een sober
gebruik van voorzieningen. De Haarlempas is een
goede voorziening om minima deel te laten nemen
aan maatschappelijke activiteiten.
D66 wil dat Haarlem een voorloper gaat worden in
de manier waarop wij zorg en welzijn hebben
georganiseerd. De eigen kracht van burgers is daarbij
startpunt voor de beantwoording van de zorgvraag,
voor zichzelf en voor elkaar. Een goed voorbeeld
daarvan is BUUV, de online buurtmarktplaats waar
vraag en aanbod van burgers samenkomen. Maar ook
waar het om professionele diensten gaat wil D66 dat
dit dicht bij mensen in de buurten en wijken is
georganiseerd. Daartoe dienen welzijnslocaties
multidisciplinair gebruikt te worden, als spil in de
buurt voor allerlei voorzieningen. Onze voorkeur gaat
daarbij uit naar platte organisaties zoals Buurtzorg,
waar de zorg en hulpverlening centraal staat en niet
het management. Wat ons betreft zal de overheid zo
veel als mogelijk ruimte en ondersteuning bieden aan
dit soort initiatieven.
D66 maakt zich sterk voor het landelijk
(her)invoeren van het persoonsgebonden budget
(pgb). Daarnaast is de herinrichting van de taken en
verantwoordelijkheden een uitstekend moment om
regelgeving te versimpelen en toegankelijkheid te
vergroten, zodat mensen zelf de regie kunnen nemen.
De gedachte is niet om mensen te veranderen, maar
om mensen de mogelijkheden te geven om zelf een
verandering in te zetten.
Speciale aandacht gaat de komende periode naar een
de mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen.
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Denk hierbij aan het voorkomen van en de gevolgen
van sociaal isolement, het ontstaan en de begeleiding
van zwerfjongeren en de mate waarin welzijnswerk,
mantelzorg
en
vrijwilligerswerk
structureel
ondersteund kunnen worden.

4.2














Standpunten D66 Haarlem
Zorg en Welzijn
D66 wil dat zowel de gemeente als de
maatschappelijke organisaties gaan werken
aan ontkokering. Integrale dienst- en
hulpverlening moet de standaard voor de
toekomst zijn. Dat betekent gebiedsgericht
werken in interdisciplinaire teams en
verregaande
samenwerking
tussen
verschillende aanbieders.
Het initiatief van burgers en sociaal
ondernemers om zelf zorg- en welzijnstaken
uit te voeren juichen wij toe. D66 vindt dat
de gemeente deze initiatieven moet
ondersteunen.
Met de decentralisaties van taken op het
gebied van werk, inkomen en participatie,
grote delen van de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten en de Jeugdzorg
krijgt de gemeente heel wat extra
verantwoordelijkheden en een bijbehorend
groeiend budget waarover zij moet
beslissen. D66 wil dat de gemeente deze
kans aangrijpt om een frisse wind te laten
waaien.
Dat
kan
bijvoorbeeld
in
aanbestedingen of door het inrichten van de
zorg- en welzijns‘markt’ met een voorkeur
voor innovatieve partijen die bottom-up en
kleinschalig diensten willen ontwikkelen.
Bij het binnen de perken houden van de
uitgaven aan zorg en welzijn speelt
preventie een belangrijke rol. D66 wil dat de
gemeente zich samen met de Rijksoverheid,
provincie en zorgverzekeraars actief inzet
om mensen zo lang mogelijk gezond en
zelfvoorzienend te houden. Ook doen wij
een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, bijvoorbeeld
met de vraag om publieke zorg goed en met
soberheid te gebruiken.
Zorg en welzijn gaat over mensen. Voor D66
zijn die individuen dan ook het
uitgangspunt. Op alle niveaus en in alle
gebieden moet het persoonlijk contact en
zorg op maat centraal staan.
De Haarlempas dient behouden te blijven
om voorzieningen toegankelijk te houden
voor de allerlaagste inkomensgroepen.
Vrijwilligers
zijn
een
onmisbare
ondersteuning voor een groot aantal
(welzijns)organisaties. D66 wil actief
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bijdragen aan het verlagen van drempels
voor vrijwilligers in het beschikbaar stellen
van kennis, het verbeteren van de
informatievoorziening en het verminderen
van
regelgeving
voor
vrijwilligersorganisaties.

20

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014 - 2018

Onderwijs

21

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014 - 2018

>

Onderwijs

Onderwijs is voor D66 een speerpunt. Het is het beginpunt voor
mensen om de regie over hun eigen leven in handen te kunnen nemen.
Educatie geeft mensen keuzemogelijkheden en het stelt mensen in staat
om vanuit kennis en expertise hun eigen plek in de samenleving te
vinden.

5.1

Onderwijs

De onderwijsvoorzieningen in Haarlem zijn over het
algemeen goed op orde. Zowel financieel als op het
gebied van kwaliteit van het onderwijs scoren onze
scholen en instellingen goed. De gemeente heeft een
taak als facilitator en kwaliteitsbewaker in het
onderwijs en D66 kijkt terug op een succesvolle
invulling van die rol in de afgelopen coalitieperiode.
Dat neemt niet weg dat er een aantal belangrijke
zaken zijn waarvoor wij ons in de toekomst gaan
inzetten.
Onderwijs is voor D66 een speerpunt. Het is het
beginpunt voor mensen om de regie over hun eigen
leven in handen te kunnen nemen. Educatie geeft
mensen keuzemogelijkheden en het stelt mensen in
staat om vanuit kennis en expertise hun eigen plek in
de samenleving te vinden. Op gemeentelijk niveau
betekent dat het bieden van goede faciliteiten en het
meedenken met en ondersteunen van scholen en
onderwijsinstellingen die
uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.
De kwaliteit van het onderwijs is van groot belang. In
de breedte van het onderwijs zijn er verschillende
onderdelen waarvan D66 vindt dat die extra
aandacht verdienen.
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Voor het basisonderwijs heeft D66 de ambitie om de
ontwikkeling van meer brede scholen en alles-in-éénscholen te stimuleren.
In de visie van D66 zal de gemeente zich de komende
jaren gaan inzetten om kinderopvang, voorschoolse
educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur en
de basisscholen nauwer te laten samenwerken. Bij
voorkeur onder één leiding en met een sterk lokaal
karakter, zonder dat dit leidt tot grote
onderwijsinstellingen. Hierdoor ontstaat een rijker
aanbod dat ten goede komt aan alle kinderen,
taalachterstanden tegengaat en zorgt voor gelijke
kansen. Extra aandacht moet er geschonken worden
aan voor- en vroegschoolse educatie om kinderen
met achterstanden een eerlijke start te geven.
D66 maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van
goed basisonderwijs. Met name hoogopgeleide
ouders schrijven hun kind al op heel jonge leeftijd in
op enkele goede basisscholen, zodat die kinderen
verzekerd zijn van een plek. Dit hindert de
toegankelijkheid voor kinderen van (vaker)
laagopgeleide ouders, die hun kind pas veel later
inschrijven. Wij pleiten ervoor dat inschrijving pas
mogelijk is vanaf het jaar waarin het kind drie wordt.
De gemeente zal ouders in de maand daaraan
voorafgaand voorzien van informatie over de scholen
in de buurt en de noodzaak van tijdige inschrijving.
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Op deze wijze zorgt D66 voor gelijke kansen voor alle
kinderen.
Een grote opgave voor de komende jaren is de
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt,
met name voor het voorbereidend en middelbaar
beroepsonderwijs. D66 vindt dat de gemeente hierin
een actieve rol moet vervullen. Het bedrijfsleven
moet worden aangesproken op zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid om goede en afdoende
stageplaatsen voor iedereen te bieden. De gemeente
geeft hier zelf het goede voorbeeld. Tegelijkertijd kan
het opleidingsaanbod veel beter afgestemd worden
op de vraag in de arbeidsmarkt. D66 ziet hier voor de
overheid geen dwingende rol weggelegd. Wij willen
dat de gemeente zich inzet om partijen met elkaar in
gesprek te brengen om tot een gezamenlijke ambitie
en aanpak te komen.
D66 constateert dat het loten voor middelbare
scholen niet langer een ongelukkige uitzondering is.
Vele achtstegroepers en hun ouders gaan gebukt
onder een reële dreiging dat er geloot moet worden.
In 2013 zijn opvallend veel havoleerlingen uitgeloot.
Dit maakt duidelijk dat het systeem op dit moment
niet voldoet. D66 is tegen loting, omdat dit
onbevredigend is voor ouders en kinderen. D66 pleit
ervoor dat de gemeentelijke regievoerder in overleg
met de betrokken scholen duidelijker afspraken
maakt hoeveel klassen per onderwijssoort zij mogen
aanbieden. Indien blijkt dat de scholen daaraan niet
willen meewerken, zal de gemeente actief moeten
voorzien in een nieuwe openbare middelbare school.
D66 wil verder dat de gemeente onderzoek doet naar
een vorm van inschrijving die de kans dat een kind
op ten minste een van zijn voorkeursscholen wordt
geplaatst zo groot mogelijk maakt.
D66 vindt dat het aanbod van hoger onderwijs in
Haarlem moet worden verrijkt. Met een groter en
meer divers aanbod moet Haarlem ook op dit niveau
een prominentere rol spelen in de regio en meer
mogelijkheden bieden voor jongeren die in onze stad
willen studeren. Meer studenten betekent ook een
impuls voor het sociale en culturele leven in de stad.
De gemeente moet zich de komende jaren inzetten
om Inholland een breed aanbod van studiedomeinen
te laten behouden en een toename van studenten
mogelijk te maken. Ook wil D66 dat de gemeente
onderzoek doet naar de stichting van een dependance
van een universiteit of een zogenaamd ‘University
college’.
Het onderwijslandschap in Haarlem wordt
grotendeels bepaald door een klein aantal
schoolbesturen. D66 pleit ervoor dat de gemeente in
de komende periode onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om andere onderwijsgroepen een kans
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te geven, zodat er enerzijds een prikkel is om te
blijven concurreren op kwaliteit en er anderzijds een
gevarieerder en breder aanbod ontstaat.

5.2














Standpunten D66 Haarlem
Jeugd en Onderwijs
D66 wil dat de gemeente de ontwikkeling
van meer brede scholen en alles-in-één
scholen stimuleert in het basisonderwijs.
Extra aandacht moet er zijn voor voor- en
vroegschoolse educatie.
De gemeente moet een actieve rol innemen
in het bij elkaar brengen van onderwijs en
arbeidsmarkt, met name op vmbo- en mboniveau. Speerpunten zijn daarbij meer
stageplaatsen en leer-werktrajecten, en een
onderwijsaanbod dat beter aansluit bij de
vraag naar arbeid vanuit werkgevers.
Het aanbod aan opleidingen op hoger
niveau moet verrijkt worden. D66 wil dat de
gemeente met Inholland in gesprek treedt
om tot meer aangeboden opleidingen in
Haarlem te komen.
D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat
naar een universiteit die met een
dependance zoals een University College
wetenschappelijk onderwijs naar Haarlem
brengt.
In Haarlem moet de bevoegdheid voor de
kwaliteitsbewaking van het onderwijs weer
terug naar de raad. Deze is nu oneigenlijk
bij de wethouder georganiseerd. D66 hecht
grote waarde aan de onafhankelijke en
controlerende functie van de gekozen
volksvertegenwoordigers op dit gebied. Dit
kan door de kwaliteitsbewaking van
schoolbesturen.
In de afgelopen jaren hebben enkele
onderwijsinstellingen
(Dunamare,
Spaarnesant) een te sterke positie
opgebouwd. D66 is tevreden met de
geleverde kwaliteit, maar vindt dat de
gemeente zich moet inzetten voor meer en
betere marktwerking op dit vlak. Meer
diversiteit en concurrentie zal de kwaliteit
op lange termijn borgen.
De gemeente is verantwoordelijk voor het
bieden
van
goede
en
voldoende
schoolgebouwen.
Scholen
zijn
zelf
verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van die faciliteiten. Die
verdeling van verantwoordelijkheden zorgt
soms voor spanning in de relatie, omdat de
belangen niet altijd gelijk zijn. Terwijl
scholen nieuwbouw willen, verwacht de
gemeente juist van hen dat faciliteiten goed
worden
onderhouden,
waardoor
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vernieuwing niet nodig is. D66 wil dat de
gemeente
kritischer
kijkt
naar
de
samenwerking
tussen
overheid
en
onderwijsgroepen. Door te werken aan
gedeelde ambities en belangen kan er op
onnodige uitgaven worden bespaard.
De gemeente moet zorgen voor een
verkeersveilige situatie rondom scholen en
hier voldoende op handhaven. Bij het
aanpassen van de verkeerssituatie in de
omgeving van scholen moet voorrang
verleend worden aan de positie van
voetgangers, fietsers en het OV.

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014 - 2018

Wonen
Ruimtelijke
ordening
LiLiberaal
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Wonen
Ruimtelijke
ordening

Haarlem is binnen de Metropoolregio Amsterdam een woonstad met
veel comfort in de vorm van een rijk cultureel aanbod, een prachtig
centrum, een kwalitatief sterke winkelstad en veel en gevarieerd
horeca-aanbod. De afgelopen jaren zijn er prachtige plekken aan de
stad toegevoegd zoals het Hortusplein. Ook zijn er in veel gebieden
(zoals in Schalkwijk) meer hoogwaardige woongebieden gecreëerd.
Echter, mensen en bedrijven houden zich niet aan gemeentegrenzen.
De ontwikkeling van Haarlem moet dan ook altijd bezien worden
binnen de regio. D66 staat voor een duidelijke positionering van
Haarlem binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

6.1

Wonen en Ruimtelijke
Ordening

Haarlem profileert zich terecht steeds beter als een
hoogwaardige woonstad voor burgers die in de regio
Amsterdam werken. Haarlem kent een stedelijke
uitstraling. Het behoud van groen binnen en aan de
randen van de stad is van groot belang voor een
leefbare stad met een hoge kwaliteit voor de
leefomgeving. Het is daarom van belang om
woningprojecten te toetsen aan de vraag of zij
hieraan bijdragen. Woonkwaliteit gaat wat D66
betreft voor op de hoeveelheid toe te voegen
woningen.
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D66 handhaaft haar standpunt dat het verder
vergroten van het stedelijk gebied geen optie is,
evenmin als het verder verdichten ten koste van
sport- of groenvoorzieningen. D66 staat voor het
behoud van de groene buffer rondom de stad,
hetgeen de bouwmogelijkheden beperkt. D66 wil de
groene hoofdstructuur Hekslootpolder en de rest van
de Groene Zoom rond Haarlem en de
Haarlemmerhout onbebouwd laten.
D66 is voor het realiseren van hoogwaardige
nieuwbouw binnen de bestaande stad, zoals het
Raaksgebied waarbij nieuwbouw gecombineerd
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wordt met het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit.
D66 is er voorstander van dat op termijn ook de
oostoever van het Spaarne op een vergelijkbare
manier wordt ontwikkeld. Dit kan goed samengaan
met een economisch sterke Waarderpolder.
Goede ruimtelijke ordening betekent namelijk dat er
een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen
die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een
van die belangen is de cultuurhistorie. De stad heeft
een lange en interessante ontstaansgeschiedenis.
Daardoor zit Haarlem vol waarden in zowel het
gebouwde als het ongebouwde gebied. In het
(her)gebruik en de (her)inrichting van de openbare
ruimte mogen geen concessies gedaan worden aan de
waardevolle en identiteitsbepalende kenmerken van
de stad. Op dit moment wordt gewerkt aan de Nota
Erfgoed en Ruimte, waarin een voorstel voor
uitgebreidere bescherming van het cultuurhistorisch
erfgoed wordt gedaan. Voor D66 is het belangrijk dat
deze nota consistent wordt doorgevoerd en
uitgevoerd.
D66 constateert dat veel gemeenten in het verleden
riskante posities hebben ingenomen met betrekking
tot hun grondbezit om de begroting sluitend te
krijgen. Nu de woningmarkt op slot zit en de
waardering van commercieel vastgoed weer tot
normale proporties is teruggebracht, is de negatieve
kant van deze speculatie zeer tastbaar geworden. D66
staat ervoor dat de gemeente Haarlem grondpolitiek
niet zal gebruiken als aanvulling op de lopende
rekening. Grondbeleid moet op realistische
aannames worden gestoeld. De gemeente rekent zich
niet rijk.
Sociale huurwoningen zijn een essentieel onderdeel
van de Haarlemse woningvoorraad. D66 kiest dan
ook voor het in stand houden van het huidige aantal
sociale huurwoningen. Woningcorporaties richten
zich voornamelijk op het beheer en onderhoud van
deze woningen en op eventuele nieuwbouw ter
vervanging. De afgelopen jaren hebben de
corporaties een effectieve bijdrage geleverd aan
wijkvernieuwing
(Delftwijk,
Haarlem
Oost,
Schalkwijk). Hoewel risicovolle projecten buiten de
kerntaken om moeten worden ontmoedigd, is het de
vraag hoe deze ontwikkelkracht voor Haarlem
behouden kan blijven. Het verkopen van woningen
door corporaties is gunstig om financiële posities te
verbeteren. Het onderhoud van de resterende
woningen mag hier echter niet onder lijden, net zoals
het aantal beschikbare sociale huurwoningen niet
mag krimpen.
De gemeente Haarlem bezit een groot aantal
prachtige
monumenten.
D66
vindt
deze
monumenten van onschatbare waarde voor de sfeer
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en het woongenot van de stad. Helaas is het
financieel niet mogelijk om als gemeente de volledige
verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer en
onderhoud dat deze monumenten verdienen. D66 zal
dan ook zo veel mogelijk initiatief nemen om
particuliere schenkingen en bijdragen te verwerven
om de monumenten die onze stad kenmerken te
behouden.
Leegstand en braakliggende terreinen zijn een
probleem dat op alle mogelijke manieren voorkomen
dient te worden. We moeten er vooral voor zorgen
dat de bebouwing en grond die we hebben zo effectief
mogelijk ingezet wordt. Dit betekent in de praktijk
dat D66 bestemmingen en het gebruik zo flexibel
mogelijk wil maken en restricties bij functieverandering zoveel mogelijk wil beperken. Dit kan
ook door zo soepel mogelijk om te gaan met
tijdelijkheid.

6.2









Standpunten D66 Haarlem
Wonen en Ruimtelijke
Ordening
D66 ziet Haarlem als een uniek onderdeel
van de Metropoolregio Amsterdam en zet in
op beleid dat de rol van Haarlem als
economisch sterke stad om te wonen en te
werken in de regio verder versterkt.
D66 ziet Haarlem als een woonstad met een
hoogwaardig woonmilieu, waarbij de
aanwezige cultuur, unieke binnenstad, het
binnenstedelijk groen en de groene zoom
onvervangbaar en essentieel zijn en blijven.
D66 zet in op behoud van de groene buffer
rond Haarlem in samenwerking met de
omliggende gemeenten.
Gemeenten krijgen van de Rijksoverheid
meer verantwoordelijkheid met betrekking
tot de in hun gemeente actieve
woningbouwcorporaties. D66 wil dat de
gemeente
erop
aanstuurt
dat
de
woningbouwcorporatie zich zoveel mogelijk
richt op haar kerntaak: het (her-)bouwen en
beheren
van
betaalbare
sociale
huurwoningen voor die groepen die niet
zelfstandig toegang tot een gepaste woning
kunnen krijgen. Alleen bij een risicovrije en
win-winsituatie kan hiervan afgeweken
worden.
D66 onderkent het belang van sociale
woningbouw voor de diversiteit in de stad.
Het huidige aantal sociale woningen moet
gelijk blijven, maar hoeft niet te groeien.
Nieuwe woningen moeten aansluiten op de
marktvraag, met bijzondere aandacht voor
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middeldure en dure huur- en starterskoopwoningen.
D66 ondersteunt lokaal de aanpak tegen
scheefwonen. Dat begint met inzicht
verkrijgen in de omvang van dit probleem in
de gemeente. Vervolgens zal de gemeente
actief sturen op het realiseren van
(huur)woningen waarnaar doorgestroomd
kan worden.
D66 wil actief leegstand voorkomen, zowel
bij
woningen
als
kantoorpanden.
Verpaupering kan ook Haarlem parten gaan
spelen. De flexibiliteit in bestemmingsplannen moet worden aangegrepen om
leegstand te voorkomen.
D66 is voorstander van het samen kunnen
bouwen van een huis (collectief particulier
opdrachtgeverschap) als vorm van bouwen
naar behoefte.
Leegstand moet voorkomen worden. D66
wil dat de gemeente stimuleert om bij
nieuwbouw al rekening te houden met
diversiteit in bestemming in zowel
vergunningsverlening als in daadwerkelijke
bouw, met mogelijke andere toekomstige
toepassingen van het gebouwde (denk
bijvoorbeeld aan kantoren die woningen
kunnen worden) en ander gebruik van
gronden en braakliggende terreinen.
D66 heeft een voorkeur voor het
transformeren van bestaande bouw boven
eventuele nieuwbouw. Dit geldt voor
kantoren, woonwijken, detailhandel en
bedrijventerreinen. Dergelijke transformatie
is goed voor de leefbaarheid en veel
duurzamer.
Cultuurhistorische waarden moeten stevig
in de integrale belangenafweging worden
meegenomen
bij
(her)gebruik
en
(her)inrichting
van
de
stad
in
overeenstemming met de Nota Ruimtelijke
Kwaliteit.
Haarlem beschikt over een aantal
schitterende monumenten die de stad deels
de geroemde sfeer en karakter geven. D66
wil deze monumenten behouden en wil
particulieren en stichtingen ondersteunen
bij hun initiatieven. Herbestemming is
flexibel mogelijk binnen de bestaande
structuurvisie, waarbij het behoud van het
monument zelf centraal staat.
D66 vindt het van groot belang om burgers
actief te betrekken bij keuzes in hun eigen
leefomgeving. Naast wijkraden wil D66 ook
andere manieren van participatie inzetten.
Zo is bij een aantal projecten en
beleidsvorming
(onder
andere
de
Kleverlaanzone, Bouwproject Remise en de

Structuurvisie Openbare Ruimte) een
projectgerichte participatie zeer effectief
gebleken. D66 wil dat de gemeente nieuwe
manieren van participatie inzet om
gebieden samen met Haarlemmers en
Haarlemse ondernemers te ontwikkelen.
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Veiligheid
Handhaving

‘Nog steeds voelt een ruime meerderheid van de Haarlemmers zich
veilig in stad, binnenstad en eigen woonbuurt.’ (Omnibus Haarlem 2012)
De meeste inwoners en bezoekers ervaren Haarlem als een veilige stad.
Haarlem behoort dan ook tot de veiligste grote steden van Nederland
(inwonertal 100.000+). Toch zijn er plekken waar en momenten
waarop

het

niet

veilig

is.

Haarlemmers

worden

nog

steeds

geconfronteerd met overvallen op bedrijven en woningen, straatroven
en inbraken. Dergelijke misdrijven, die zeer ingrijpend zijn voor de
slachtoffers daarvan, zijn D66 een doorn in het oog. Bij de bestrijding
van criminaliteit dient de aanpak hiervan ook de hoogste prioriteit te
krijgen.

7.1

Veiligheid en handhaving

D66 wil hard werken aan een schone, verzorgde stad
die veilig is en voelt. Het vergroten van de pakkans is
daarbij essentieel. Dat dwingt de gemeente als
regiehouder op veiligheidsterrein wel om prioriteiten
te stellen. D66 waardeert dan ook dat de raad
duidelijke beleidskeuzes heeft gemaakt in het
‘Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 20122016’, maar plaatst daarbij de kanttekening dat de
focus hierin meer op de hierboven omschreven
zogenaamde high-impact-crime zou moeten liggen.
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Efficiënt inzetten op veiligheid vereist daarnaast
slimmer omgaan met de huidige middelen door
intensieve
samenwerking
met
ketenpartners,
maatschappelijke organisaties en private partijen.
Bovendien is het van belang om gebruik te maken
van de kennis en kunde van de burger zelf. Burgers
hebben in eerste instantie ook zelf een
verantwoordelijkheid in het voorkomen en
aanpakken van onveilige situaties. Voorwaarde
daarbij is burgers zo veel mogelijk te laten weten wát
ze zelf kunnen doen. Burgernet is hiervan een goed
voorbeeld.
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Hoewel de vorming van de landelijke politie in
sommige gemeenten consequenties zou kunnen
hebben voor de invloed op lokaal beleid, is dat in
Haarlem niet aan de orde. Haarlem heeft een eigen
basisteam binnen de landelijke politie en onze
burgemeester is voorzitter van zowel de lokale als de
regionale veiligheidsdriehoek. D66 hecht zeer aan
deze waarborg. Het beginsel dat besluitvorming en
bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moeten
liggen, dient volgens ons ook op veiligheidsgebied
leidend te zijn.
Misbruik van uitkeringen, subsidies en andere door
de overheid verstrekte middelen moet hard en direct
aangepakt worden om het vertrouwen in het systeem
te behouden en solidariteit te versterken.
Bijna vier op de tien Haarlemmers vinden dat de
overheid meer aandacht zou moeten besteden aan
het bestrijden van hondenpoep. Op de tweede plaats
staat de aanpak van zwerfvuil, gevolgd door het
rijgedrag van auto’s, fout geparkeerde auto’s en het
rijgedrag van brommers. Handhaving hiervan is
belangrijk. Daarbij is het opleggen van financiële
sancties effectief. Daarnaast moeten er voor
handhavers
alternatieven
beschikbaar
zijn,
bijvoorbeeld door het beter kunnen registreren van
een waarschuwing. Voorkomen moet worden dat
iemand meerdere malen een laatste waarschuwing
krijgt, aangezien dat de geloofwaardigheid danig
aantast.
Het kan niet zo zijn dat kleine groepen mensen die
hufterig of strafbaar gedrag vertonen, zoals overlast
gevende hangjongeren of luidruchtig uitgaanspubliek, ervoor zorgen dat anderen hinder
ondervinden of zich onveilig voelen. Ook hier is
handhaving gericht op leefbaarheid en het beperken
van overlast.

7.2
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Standpunten D66 Haarlem
Veiligheid en Handhaving
D66
is
voorstander
van
vrijere
openingstijden voor de horeca. Hiermee
wordt voorkomen dat in één keer iedereen
op straat staat. D66 verwacht dat met
vrijere openingstijden de overlast en de
vechtpartijen in de binnenstad zullen
afnemen. Daarbij nemen we de resultaten
mee van een nu lopende proef op het gebied
van flexibele openingstijden.
Een wijkagent, die bekend is in de buurt en
die overlastgever bij naam kent, draagt bij
aan het veiligheidsgevoel. D66 is verheugd
dat bij de oprichting van de nationale politie
de wijkagent een sleutelpositie heeft
gekregen. Hierdoor zal het aantal









wijkagenten worden uitgebreid. D66 zal
erop toezien dat dit er ook daadwerkelijk
voor gaat zorgen dat de politie beter
bereikbaar is en dat de politie nog meer
verbonden is met de wijk.
Veiligheid vraagt naast opsporing en
bestraffing om preventie en re-integratie.
D66 wil samenwerking stimuleren van
gemeentelijke diensten, scholen, zorg- en
welzijnsinstellingen, ondernemers, private
initiatieven en de politie om tot een brede
aanpak van preventie en re-integratie te
komen.
Jongeren die over de schreef gaan moeten
weten dat hun gedrag niet getolereerd
wordt. Een gerichte aanpak van met name
jonge veelplegers werpt zijn vruchten af in
de
gemeenten
die
hier
al
mee
experimenteren. Haarlem is begonnen met
de criminele top 25 Schalkwijk. D66 is
voorstander van een dergelijke aanpak,
maar pleit ervoor deze aanpak te laten
aansluiten bij het onderwijs.
Voor D66 is cameratoezicht geen taboe, het
kan onder omstandigheden nodig zijn.
Tijdelijke
inzet
van
cameratoezicht,
bijvoorbeeld tijdens oudjaarsnacht, kan
bijdragen aan de beheersbaarheid van
tijdelijke veiligheidsrisico’s. In dergelijke
situaties moet cameratoezicht voor een
bepaalde termijn kunnen worden ingezet.
Voortzetting na die termijn kan pas na een
evaluatie door de raad.
Bij (verdenking van) misbruik van
uitkeringen of anderszins door de overheid
verstrekte middelen wordt direct capaciteit
vrijgemaakt voor handhaving.
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Openbare ruimte
Groen

‘Hoewel 61 procent tevreden is, vindt ook een kwart van de
Haarlemmers dat hun wijk over te weinig groen beschikt. Hiermee is
vooral de hoeveelheid groen in de gemeente een aandachtspunt. (…) De
openbare ruimte wordt met een 6,6 op een schaal van 1 t/m 10
beoordeeld.’ (Omnibus Haarlem 2012)

8.1

Openbare ruimte en
Groen

Haarlem is een prettige stad om in te wonen. De
openbare ruimte en het groen in en rond de stad
dragen hier in hoge mate aan bij. Het groen en de
openbare ruimte moeten passen bij de wensen en
behoeften in elke levensfase. Groen en natuur in de
gemeente hebben een belangrijke toegevoegde
waarde. Zij dragen bij aan gezondheid, leefbaarheid
en ook aan economische activiteit. Daarbij ziet D66
niet alleen de toegevoegde waarde van officiële
natuurgebieden en parken, maar ook van bomen in
de buurt, tuinen en groen op braakliggende
terreinen. Met buurtbewoners zet de gemeente zich,
wat D66 betreft, in voor veel en toegankelijk groen in
de buurt. Geveltuintjes zijn een prachtig initiatief dat
D66 ook in de komende periode weer zal stimuleren
en bevorderen.
Haarlem is een compacte stad, waar op een relatief
klein gebied bijna 150.000 mensen zich thuis voelen.
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In veel buurten in Haarlem is daarmee minder
ruimte voor groen dan gewenst. Een gevolg is dat
veel burgers het groen opzoeken in de directe
omgeving van Haarlem, de zogenaamde groene
buffer. D66 maakt zich hard voor het volledig
behouden van de groene buffer en het
binnenstedelijk groen, die Haarlem van de longen
voorzien die elke gezonde stad nodig heeft. Concreet
betekent dit dat D66 niet instemt met plannen die
groen veranderen in
woon- en/of werkbestemmingen. Zo houden we onze stad leefbaar en
aantrekkelijk.
D66 heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor
het onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft
zichtbaar
resultaten
opgeleverd
die
door
omwonenden als zeer positief ervaren worden. D66
blijft zich hard maken voor voldoende onderhoud.
D66 zal in de komende periode een onderscheid
maken tussen noodzakelijk onderhoud en wenselijk
onderhoud, waarbij het noodzakelijk onderhoud
voorgaat op wenselijk onderhoud. Centraal staat dat
binnen de budgettaire mogelijkheden alles gedaan
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moet worden om Haarlem de mooie stad te laten
blijven die het nu is. D66 heeft de afgelopen jaren
veel energie gestoken in het opnieuw structureren
van onderhoudsbudgetten en heeft in het proces
verankerd dat de raad consequent inzicht heeft en
invloed uit kan oefenen op de wijze waarop
budgetten besteed worden.

8.2
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Standpunten D66 Haarlem
Openbare ruimte en
Groen
Bij de inrichting van het groen is de mate
waarin burgers recreatief gebruik kunnen
maken van het groen leidend. Hierin zoekt
D66 de balans tussen het behouden van
ecologische kwaliteit en de druk op de
natuur die recreëren met zich meebrengt.
De gemeente biedt bewoners ruime
gelegenheid tot zelfbeheer van de openbare
ruimte en stimuleert dit zelfs. Op basis van
een aantal vooraf vastgestelde beheerafspraken is bijvoorbeeld groenadoptie
mogelijk. Goede voorbeelden zijn het
Heempark
in
Schalkwijk
en
het
Lorentzplein, waar betrokken buurtbewoners zorgdragen voor de kwaliteit van
het groen.
Voor de leefbaarheid en kwaliteit van de
leefomgeving is de mate waarin de openbare
ruimte schoon, veilig en overzichtelijk is erg
belangrijk. D66 wil Haarlem de komende
jaren nog schoner maken en het verspreiden
van
bijvoorbeeld
zwerfafval
actief
voorkomen. Ook versterkt een schone
omgeving de mate waarin mensen zelf
bijdragen aan het op orde houden van hun
directe leefklimaat.
Geveltuintjes zijn een verrijking voor de stad
en blijven toegestaan.
D66 stelt vast dat bij herinrichting van de
openbare ruimte vaak alles (bestrating,
lantaarnpaal, vuilnisbak) in een keer wordt
vervangen.
Dat
kan
voor
een
kostenbesparing zorgen, maar veel vaker
leidt dit tot verspilling, bijvoorbeeld als de
economische levensduur nog niet voorbij is.
D66 pleit voor een kosteneffectieve aanpak.
Dit kan ook betekenen dat de gemeente
meer dan nu streeft naar uniformering
(bijvoorbeeld een type lantaarnpaal).
D66 weet dat de gemeente op dit moment
soms gebruikmaakt van bestrijdingsmiddelen
bij
het
onderhoud
van
groenvoorzieningen. D66 vindt het met het
oog op de duurzaamheid belangrijk dat de
gemeente kiest voor de minst schadelijke



variant. Het middel Roundup is daarbij
geen gewenst middel, omdat dit bewezen
langdurig schade aanbrengt aan het groen.
Het mogelijk opnieuw gebruiken van
dergelijke middelen moet dan ook
voorkomen worden.
D66 streeft naar het realiseren van een
robuuste Ecologische Hoofdstructuur. De
grenzen van deze EHS zijn bekend. Ook
wanneer de betreffende gronden nog niet in
natuur zijn omgezet, zal D66 rekening
houden met de EHS en het effect hiervan op
de lokale bestemming.
D66 wil dat de gemeente zich in
overlegverbanden
met
provincie,
omliggende gemeenten en recreatieschappen hard maakt voor het behoud van
het groen rond Haarlem. Daar waar
Haarlem hierop invloed kan uitoefenen
moet het uitgangspunt behoud van de
groene ruimte zijn.
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Vervoer

Haarlem is ook op het gebied van verkeer en vervoer een unieke stad in
Nederland. Geen van de steden met meer dan 100.000 inwoners heeft
zoveel

woon-werkverkeer.

Zoals

veel

forensen

merken

is

de

bereikbaarheid van Haarlem redelijk, maar wel voor verbetering
vatbaar. D66 wil de bereikbaarheid van en binnen Haarlem op een
duurzame wijze versterken. Dit doet zij met oog voor de dynamiek en
de structuur van een oude stad als Haarlem, en met oog voor de
belangen en behoeftes van alle forensen. D66 pleit voor behoud van de
autoluwe binnenstad, de samenwerking en aansluiting op regionaal
gebied en de aandacht voor de veiligheid in het verkeer voor fietsers en
voetgangers.

9.1

Verkeer en Vervoer

De meeste Haarlemmers lopen en fietsen van de ene
naar de andere bestemming. Deze vormen zijn niet
milieubelastend, zorgen voor de minste overlast en
leveren ook nog eens een positieve bijdrage aan de
uitstraling en leefbaarheid van de stad. D66 is van
mening dat het gebruik van de fiets daarom
gestimuleerd moet blijven worden. Naast het zorgen
voor veilige routes, is het daarom nodig dat ook
geïnvesteerd wordt in comfort verhogende
maatregelen. Ook het
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comfort van de voetgangers in Haarlem verdient de
nodige aandacht. D66 wil dat Haarlem bekendstaat
als fiets- en voetgangersvriendelijke stad. In het
lokale verkeer is de fiets een belangrijk, gezond en
duurzaam vervoermiddel. Door het inrichten van
hoofdfietsroutes,
fietscorridors,
meer
gratis
fietsenstallingen en P&R plaatsen bevordert de
gemeente het gebruik van de fiets. Bij keuzes over de
inrichting van wegen in de binnenstad met een
beperkte capaciteit ligt voor D66 de prioriteit bij
fietsers, voetgangers en hulpdiensten, daarna bij
openbaar vervoer, en ten slotte bij de auto.
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D66 vindt duurzaamheid belangrijk, maar wil dat de
gemeente zich niet alleen blindstaart op CO2reductie. Minstens zo belangrijk zijn de reducties of
verbeteringen op andere indicatoren zoals de
vermindering van de uitstoot van stikstofoxide,
geluidshinder en verbetering van de luchtkwaliteit.
Daarnaast betekent duurzaamheid voor D66 ook de
eenduidigheid en volhoudbaarheid van maatregelen,
met het oog op de belangen van alle inwoners en
bezoekers van Haarlem. Elektrisch vervoer kan in de
nabije toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan
het bereiken van duurzaamheiddoelstellingen,
waaronder het verbeteren van de luchtkwaliteit in de
stad. Slim parkeerbeleid moet zorgen voor voldoende
parkeergelegenheid voor iedereen, terwijl de groei
van elektrisch vervoer niet wordt belemmerd. Een
ander belangrijk middel voor het bereiken van
duurzaamheidsdoelstellingen is het verhogen van het
comfort van de overstap van de auto naar fiets en ov
voor korte afstanden.
Ten aanzien van de auto staat voor D66 de ideale
inrichting van onze wegen centraal om het verkeer zo
effectief mogelijk op bestemming te krijgen. De
komende periode is er onvoldoende financiële ruimte
om een aantal lang gekoesterde wensen in vervulling
te laten gaan. Winst op korte termijn is te halen met
het effectiever inrichten van knooppunten. Niet
zozeer door het verleggen van steen, maar eerder
door het effectiever inrichten van de verkeerslichten
en het zo goed mogelijk informeren van verkeersdeelnemers over welke route de meest efficiënte is.
Het creëren van een Bernard- en Mariatunnel op
lange termijn en de vervolmaking van de OostwegNoord op korte termijn zijn van groot belang voor de
doorstroming in de stad. De centrumring is alleen te
realiseren met minimaal twee tunnels, en is op dit
moment zonder particuliere financiering kostentechnisch niet haalbaar. De buitenring ligt er
grotendeels, maar mist een aantal stukken die te
realiseren zijn op middellange termijn. Om een
oplossing te vinden voor de situatie bij de
Vondelweg, een knelpunt in de oostelijke binnenring,
dient de gemeente de kosten zorgvuldig af te wegen
tegen de baten. Een ander knelpunt, de
Waarderbrug, zal in twee richtingen opengesteld
moeten zijn. Het uitbreiden van het gebied voor
parkeervergunningen dient alleen te gebeuren als dit
een evident probleem oplost en een meerderheid van
de bewoners hieraan steun verleent, niet om extra
inkomsten te genereren. In de historische binnenstad
heeft D66 de voorkeur voor auto’s in garages en
minder op straat, maar het aantal parkeerplaatsen
voor bewoners mag niet verminderen.
Er komt een HOV-verbinding van station Haarlem
naar de IJmond. D66 maakt zich hierbij sterk om
voor reizigers in Haarlem-Noord het ov minimaal op
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hetzelfde niveau te houden. Daarnaast mogen fietsers
niet belemmerd worden door de komst van deze
HOV-lijn en zal D66 zich inzetten om de leefbaarheid
voor de bewoners direct langs dit tracé zo veel
mogelijk in stand te houden. Ook wil D66 dat er
onderzocht wordt of, en zo ja hoe, buslijn 176
vervangen kan worden door een hoogwaardige
openbaar vervoersverbinding om forensen naar
Amsterdam-Zuid een volwaardig alternatief voor de
auto te bieden.
Helaas heeft de gemeente beperkte invloed op de
treinverbindingen, waar gelukkig de laatste jaren wel
weer het een en ander verbeterd is. D66 blijft
inzetten op aansluiting op het nachtnet en ziet
Haarlem als het knooppunt om de regio ten westen,
zuiden en noorden van Haarlem te ontsluiten. Ook
blijft D66 voorstander van een intensieve treinverbinding tussen Zandvoort en Amsterdam en
aansluitingen per bus richting Bloemendaal om de
strandbezoekers en forensen een serieus alternatief
te bieden voor de auto.

9.2








Standpunten D66 Haarlem
Verkeer en Vervoer
Haarlem
moet
verkeersmanagement
invoeren om de doorstroming te stimuleren.
De goedkoopste manier om de snelheid
waarmee verkeer zich door knooppunten
beweegt te verhogen en efficiënter te
maken, is het optimaal inregelen van de
verkeerslichtinstellingen. Daarnaast moet
Haarlem onderzoeken welke specifieke
spitsmaatregelen het kan invoeren om de
piekmomenten van in- en uitgaand verkeer
zo goed mogelijk te beheersen en te
verdelen.
Het gebruik van fiets en ov moet blijvend
gestimuleerd worden. D66 wil dat de
gemeente zich ervoor inspant om zo veel
mogelijk drempels die het gebruik van fiets
en openbaar vervoer in de weg staan, weg te
nemen.
D66 pleit ervoor dat de gemeente de
komende jaren werk maakt van de
veiligheid rond scholen. D66 vindt het
belangrijk dat kinderen van jongs af aan
veilig zelfstandig van huis naar school
kunnen gaan. Daarvoor is het nodig dat de
gemeente het verkeer rondom basisscholen
aan banden legt en de veiligheid van jonge
fietsers en voetgangers voorop stelt.
D66 is voorstander van het versterken van
de keten fiets-ov. Knelpunten tussen drukke
fietsroutes en diverse NS-stations of HOVhaltes in Haarlem en de regio moeten
worden weggenomen. De situatie ten
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noorden van het station verdient snel een
oplossing. De discussie richting het noorden
kan echter niet worden vernauwd tot de
Dolhuysbrug. Op korte termijn moet er een
oplossing worden gevonden.
D66 wil dat het comfort voor de fietser
wordt vergroot om het tot een beter
alternatief te maken. Zo moet worden
onderzocht of bij vernieuwing van
verkeerslichten op de drukste fiets- en
wandelroutes
regensensoren
gebruikt
kunnen worden om het comfort te
vergroten.
D66 is tegen obstakels op fietspaden zoals
heuvels
en
paaltjes
en
gladde
verdrijvingsvlakken. D66 pleit ervoor dat de
gemeente obstakels op fietspaden zoals
paaltjes in beginsel verwijdert. Waar dit niet
mogelijk is, moet de gemeente zorgen voor
een duidelijke markering en verlichting.
D66 staat vol achter de aansluiting van
station Haarlem op het nachtnet van de NS
en zal alle mogelijke onderhandelingsmiddelen inzetten om dit te verwezenlijken.
D66 vindt dat de HOV-verbinding ook na de
uitbreiding in Haarlem-Noord via de
Gedempte Oude Gracht moet lopen. Wel
dient, er gezien de vele voetgangers in het
gebied, de snelheidsbeperking voldoende
gehandhaafd te worden.
D66 wil dat de gemeente de bereikbaarheid
en beschikbaarheid van parkeergarages al
voor het binnenkomen van de stad zichtbaar
en beschikbaar maakt.
De binnenring van Haarlem is helaas nog
steeds niet rond. De financiële situatie van
Haarlem laat het helaas nu niet toe om te
werken aan een tunnel tussen de Prins
Bernhardlaan en de Oudeweg (‘Bernhardtunnel’). D66 zal zich blijven inzetten voor
een tunnel tussen de Prins Bernhardlaan en
de Oudeweg.
D66 vindt dat de Vondelweg pas aangepakt
mag worden als de maatschappelijke baten
zorgvuldig zijn afgewogen tegen de kosten.
D66 is voor voltooiing van de buitenring aan
de noordkant en zuidkant van Haarlem. Een
noorderboog die de A9 aansluiting geeft op
de Westelijke Randweg/N208 blijft ons
doel. Wat betreft de weg bezuiden
Bennebroek
pleit
D66
voor
de
landschappelijk en milieutechnisch meest
passende variant, ook als die duurder
uitvalt.
D66 is voorstander van het behoud van het
bereikbaarheidsfonds dat afgelopen periode
is ingesteld. Het subsidieert initiatieven van
buurgemeenten en Haarlem en voorziet in















het gezamenlijk optrekken in een lobby en
co-investering bij gemeenschappelijk belang
bij bereikbaarheidsprojecten.
De stroom mensen naar de kust op een
mooie zomerdag moet Haarlem niet
lamleggen. We blijven zoeken naar een
goede oplossing. Dit mag niet ten koste gaan
van het Westelijk Tuinbouwgebied. D66 is
voorstander van het flexibel inzetten van
busvervoer
naar
het
strand
van
Bloemendaal en Zandvoort en het inzetten
van slimme meters die aangeven hoe lang
het kost om met de auto, fiets, trein en bus
naar het strand te gaan.
D66 wil het gebruik van het P&R-terrein
verder stimuleren en onderzoeken welke
behoeften er in de regio zijn die ook met
dergelijke terreinen op andere locaties
kunnen worden vervuld.
Bewonersparkeervergunningen
mogen
relatief niet meer worden verhoogd dan
parkeertarieven
op
straat
en
in
parkeergarages.
Tarieven in parkeergarages moeten altijd
lager zijn dan de tarieven op straat, en dan
met een significante marge, om het gebruik
van de garages altijd aantrekkelijker te laten
zijn. Dat betekent ook dat het avondtarief
voor de Appelaar significant omlaag moet.
Het uitbreiden van het gebied voor betaald
vergunningparkeren gebeurt alleen als dit
een evident probleem oplost en niet om
extra inkomsten te genereren.
Er wordt voor het pontje over het Spaarne
gezocht naar een goede en efficiënte manier
om dit uit te laten baten. Dit is geen
kerntaak van Spaarnelanden.
D66 pleit ervoor om elektrisch vervoer in de
stad zowel per elektrische auto als fiets goed
te faciliteren. Voor het plaatsen van
laadpalen in de openbare ruimte door particulieren moet beleid worden geformuleerd
waarbij rekening wordt gehouden met de
belangen van alle autobezitters.
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Bestuur
Burger
Overheid

D66 heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor een open en
effectieve communicatie naar de inwoners van Haarlem. Denk hierbij
aan de nieuwe publiekshal en de eind dit jaar op te leveren nieuwe
gemeentewebsite. Daarnaast is er door D66 veel tijd en energie
gestoken in het besparen van kosten binnen en reorganiseren van de
gemeentelijke organisatie.

10.1 Bestuur, Burger en
Overheid
D66 staat voor een open bestuurscultuur. Efficiëntie
staat hierbij voorop en elke uitgegeven euro moet
kunnen worden verklaard aan de burger. Iedereen
moet daarom inzicht hebben in de inkomsten en
uitgaven van de gemeente Haarlem. Eigen initiatief
van de inwoners van Haarlem is belangrijk: hierbij
moeten ze alle vrijheid en mogelijkheden
aangeboden krijgen. Hoewel het toekennen van het
budget bij de gemeenteraad moet blijven zou de
burger ook in staat moeten zijn eigen initiatieven en
beslissingen uit te voeren in zijn omgeving of wijk.
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In de stad of een dorp komt democratie het dichtst
bij mensen. De inrichting van de eigen wijk, straat of
speeltuin raakt mensen. Mensen willen daarover
meepraten en invloed uitoefenen. De ene keer wat
meer dan de andere keer. De gemeenten moeten daar
flexibel en open mee omgaan. D66 wil mensen
ruimte en invloed geven op relevante momenten.
Zodat Haarlemmers hun eigen initiatief en
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Internet en
sociale media bieden ongekende mogelijkheden voor
de communicatie tussen overheid en burger.
D66 heeft een aantal belangrijke maatregelen door
kunnen voeren binnen het ambtelijk apparaat van de
gemeente. De afgelopen periode kwamen in de
gemeente Haarlem een groot aantal financiële en
bestuurlijke problemen naar boven die voorkomen
hadden kunnen worden met meer kennis van zaken
en meer controle, zowel tijdens het plannen als bij de
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uitvoering. D66 wil zich ook in de aankomende jaren
sterk maken voor gezond en kwalitatief hoogstaand
bestuur in Haarlem. De inwoners van de stad zullen
hierbij moeten en mogen helpen met initiatief en
creativiteit. In de uitvoering daarvan krijgen ze de
vrijheid die ze nodig hebben om zaken waar te
maken.

10.2 Standpunten D66 Haarlem
Bestuur, Burger en
Overheid
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Communicatie met en dienstverlening aan
de burger moet zo veel mogelijk digitaal en
zo transparant mogelijk plaatsvinden.
Communicatie en dienstverlening moeten
transparant, open, maar vooral effectief
geregeld worden. D66 zal zich blijven
inzetten om het aantal geheime stukken en
vergaderingen tot het minimum te
beperken.
De gemeente maakt de financiële resultaten
en besteding van budgetten gemakkelijk
inzichtelijk via de website. Het vanaf 2014
publiceren van de besluiten op de website
van de gemeente is daar een goed voorbeeld
van.
D66 vindt ook dat de gemeenteraad zelf
zoveel mogelijk digitaal moet werken en dat
de papieren informatiestroom tot een
minimum moet worden beperkt.
De burger kan, moet en mag zijn eigen
steentje bijdragen aan het bestuur maar ook
aan de uitvoering daarvan. Als de burger het
zelf kan moet de gemeente de burger zijn
eigen zaken laten regelen zonder in de weg
te zitten. Inwoners moeten ruimte krijgen
om mee kunnen beslissen hoe dit geld in
hun eigen buurt wordt besteed. De
gemeente blijft budgeteigenaar. Wijkraden
kunnen hier een rol in spelen. De wijkraad
is echter niet het enige orgaan waar de
burger zijn stem kan laten horen. Er moet
altijd ruimte zijn voor andere lokale
initiatieven
en
inspraak
vanuit
ondernemers, verenigingen of andere
groeperingen.
De gemeente Haarlem moet blijven
investeren in de kwaliteit en kennis van
haar ambtenaren. Beleid moet continu
getoetst worden door middel van expertise
van interne en externe partijen, vooral op
economisch en financieel gebied. Alleen op
deze manier kunnen financiële blunders en
onverwachte
tegenvallers
voorkomen
worden. Dit vraagt om professioneel en
gedegen risicomanagement. Te vaak is de



wens de vader van de gedachte en zijn
plannen niet reëel. Deze moeten daarom
altijd getoetst worden op financiële
haalbaarheid door gekwalificeerde partijen.
D66 vindt het van groot belang om burgers
actief te betrekken bij keuzes in hun eigen
leefomgeving. Naast wijkraden wil D66 ook
andere manieren van participatie inzetten.
Zo is bij een aantal projecten (o.a. de
Kleverlaanzone en Bouwproject Remise)
een projectgerichte participatie zeer effectief
gebleken. D66 wil dat de gemeente nieuwe
manieren van participatie inzet om
gebieden samen met Haarlemmers en
Haarlemse ondernemers te ontwikkelen.
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Haarlem bruist van de goede initiatieven en ideeën op het gebied van
kunst en cultuur. D66 vindt dat de gemeente hiervoor open moet staan
en creativiteit de ruimte moet geven.

11.1 Kunst, Cultuur en
Monumenten

evenementen waarbij creativiteit en toegankelijkheid
voorop staan.

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor D66, ook in
tijden van crisis, wanneer het als onderwerp niet
altijd hoog op de agenda staat. D66 vindt als partij
dat gemeentelijke investeringen cultuur moeten
faciliteren en zorgen voor de juiste randvoorwaarden
zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen
maken. Het bieden van faciliteiten en het
ondersteunen van burgerinitiatieven staan hierbij
voorop. Er moeten genoeg plekken zijn in de stad
waar mensen cursussen kunnen geven en volgen,
kunnen repeteren met hun bandje, dansen of andere
kunstvormen kunnen beoefenen. De ruimte en
faciliteiten die er zijn in Haarlem moeten zoveel
mogelijk gebruikt worden en toegankelijk zijn voor
iedereen, al dan niet tegen de juiste vergoeding.

Haarlem is trots op Bevrijdingspop. Het festival is
een visitekaartje voor de stad en functioneert als een
unieke reünie voor alle (oud-)Haarlemmers en
Haarlemliefhebbers. Bevrijdingspop moet dus
behouden blijven in de stad. D66 wil dat de gemeente
samen met de organisatie zoekt naar een vorm
waarop de Haarlemmerhout geen blijvende schade
ondervindt van het festival.

Gemeente-investeringen in de aanschaf van kunst,
het subsidiëren van voorstellingen of cursussen en
meer riskante commerciële initiatieven moeten
zoveel mogelijk beperkt worden. D66 wil de stad
lokaal en nationaal een gezicht geven door het
aanbieden van de openbare ruimte voor festivals en
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Haarlem is een stad vol monumenten. Het aangezicht
van de binnenstad speelt een belangrijke rol in het
aantrekken van bezoekers naar de stad. Het
behouden en onderhouden van deze monumenten is
een taak van de gemeente, waarbij aansluiting
gezocht moet worden bij provinciale en landelijke
subsidieregelingen. Behoud en vooruitgang moeten
in de stad altijd in balans zijn; er moet ruimte blijven
voor de ontwikkeling van de openbare ruimte in
Haarlem.
Hierdoor
zullen
soms
moeilijke
beslissingen genomen moeten worden. Het Raaksproject heeft bewezen dat dit soort keuzes positief
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kunnen uitpakken en een nieuwe impuls kunnen
geven aan de stad.
De koepelgevangenis is beeldbepalend voor Haarlem.
D66 wil niet dat dit monument verloedert. D66 wil
dat de gemeente medewerking verleent aan een
economisch zinvolle benutting van dit monument.

11.2 Standpunten D66 Haarlem
Kunst, Cultuur en
Monumenten
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Het is de taak van de gemeente om kunsten cultuureducatie mogelijk te maken voor
alle inwoners van Haarlem. D66 kiest
ervoor dit te doen door ruimte en middelen
in de breedte beschikbaar te stellen aan
burgers, organisaties en partijen. Er is
voldoende
initiatief
en
creativiteit
beschikbaar in de markt, die samen met de
gemeente een rijk aanbod aan diensten kan
waarborgen. Wel zal deze ambitie plaats
moeten vinden binnen de huidige middelen,
waarbij zelfs een bezuiniging tot de
mogelijkheden behoort.
Kunst- en cultuurbeleid mag nooit risico’s
opleveren voor de begroting. Er mag geen
sprake zijn van ondernemersrisico voor de
gemeente. De deelnemende burgers zal
soms een bijdrage gevraagd worden
(gekoppeld aan het inkomen). Sponsoring
door bedrijven is een gezonde bijdrage aan
kunst en cultuur.
D66 vindt dat de openbare ruimte een
belangrijke rol speelt in het culturele leven.
Wonen moet samen kunnen gaan met een
bruisend cultureel leven in de stad. Volgens
D66 is dit een kwestie van geven en nemen.
Overlast is soms niet te vermijden wanneer
men in de stad woont, maar mag nooit
structureel zijn. Als beheerder van deze
openbare ruimte stelt de gemeente in de
optiek van D66 graag ruimte en middelen
beschikbaar voor initiatieven van burgers en
organisaties op het gebied van kunst en
cultuur:
-Street art in de vorm van dans, beeldende
kunst en muziek. Denk hier bijvoorbeeld
aan een jaarlijks straatfestival voor
Haarlemse bands gelijk het Franse Fête de
la Musique en mogelijkheden voor
graffitikunst.
-Het ondersteunen waar mogelijk van
festivals en evenementen die een breed deel
van de bevolking bereiken.
Bevrijdingspop moet behouden blijven in de
stad. D66 wil dat de gemeente samen met





de organisatie zoekt naar een vorm waarop
de Haarlemmerhout geen blijvende schade
ondervindt
van
het
festival.
De
Haarlemmerhout is een monumentaal park
en daar moeten we als gemeente zuinig op
zijn.
De gemeente moet voor het behoud en
onderhoud van monumenten aansluiting
zoeken bij provinciale en landelijke
subsidieregelingen.
De koepelgevangenis mag niet verloederen.
Indien de ontwikkelaar bereid is de koepelgevangenis op een duurzame wijze uit te
baten, werkt de gemeente mee om dit
mogelijk te maken. Een ideeënwedstrijd kan
een middel zijn om deze economische
drager te vinden.
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D66 zet zich in voor goede sportfaciliteiten die openstaan voor alle
inwoners van de stad en een zo breed mogelijke doelgroep bereiken.
D66 wil blijven investeren in sport en recreatie in Haarlem.

12.1 Sport
Toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn hier
belangrijk. Topsport is hierbij geen doel op zich maar
een gevolg van investeringen in sport in de breedte.
Verenigingen spelen een belangrijke rol in dit plan.
D66 vindt dat verenigingen, in ruil voor de geboden
faciliteiten, best wat meer huur mogen betalen. Eigen
initiatieven van verenigingen in de opbouw en
uitbouw van hun terrein worden door D66
toegejuicht.
D66 vindt dat de gemeente een belangrijke rol heeft
in het bevorderen van sport en recreatie in de stad.
Sport draagt bij aan gezondheid, persoonlijke
ontwikkeling en sociale cohesie onder de bevolking.
Haarlem staat voorop binnen Nederland als het gaat
om de kwaliteit van de sportfaciliteiten en het
bevorderen van sportcultuur. Niet voor niets komt
menig topsporter uit onze stad. D66 vindt het
belangrijk dat sport bereikbaar is voor iedereen. De
Haarlemse jeugdsportpas is hier een goed voorbeeld
van. Het ontwikkelen van talent vindt D66
belangrijker dan het promoten van topsport. De
gemeente kan topsport of topsportevenementen zoals
de honkbalweek wel indirect ondersteunen door inzet
van de gemeente.
Sportfaciliteiten moeten niet alleen van goede
kwaliteit zijn, maar ook breed inzetbaar voor alle
mensen, clubs en verenigingen binnen Haarlem.
Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente
mee investeert in nieuwe sportfaciliteiten zoals
kunstgrasvelden en sporthuisvesting. Clubs kunnen
hierdoor groeien en het onderhoud wordt goedkoper.
D66 vindt dat clubs naar rato bij kunnen dragen in
de kosten en meer huur kunnen betalen voor de
geboden faciliteiten. Ook kunnen verenigingen naar
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rato meer huur betalen als door nieuwe faciliteiten
het ledenaantal groeit. Eigen initiatief in het
ontwikkelen van accommodaties wordt vanuit D66
van harte toegejuicht en ondersteund waar mogelijk.
Sport en recreatie vindt niet alleen plaats op het
sportterrein, maar ook in de openbare ruimte. D66
vindt het een goed idee als deze ruimte van tijd tot
tijd vrijgemaakt wordt voor sportevenementen. Denk
hierbij aan een skeelerparcours langs het Spaarne, de
Grachtenloop of een straat die vrijgemaakt wordt
voor een sportevenement van een school. Het
uitzetten van een jogparcours door de stad of het
organiseren van een skate-event door bewoners van
de stad is precies het soort initiatief waar D66 van
houdt.

12.2 Standpunten D66 Haarlem
Sport









D66 wil blijven investeren in sport en
recreatie in Haarlem.
Sport is belangrijk voor de stad, voor jong
en oud. Het moet bereikbaar zijn voor
iedereen.
De openbare ruimte moet zo nu en dan
vrijgemaakt
kunnen
worden
voor
sportevenementen.
Topsport is geen doel op zich. Het faciliteren
van talent en de ontwikkeling daarvan is wel
belangrijk.
Verenigingen moeten naar rato betalen voor
faciliteiten: wanneer er meer leden gebruik
maken van een mooi nieuw veld mag er
meer huur gevraagd worden.
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Het ontwikkelen van eigen initiatieven door
verenigingen moet ondersteund worden
waar mogelijk.

