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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord Dilia Leitner
Haarlem, echt een D66 stad. Haarlem is een geweldige
stad. Eén van de mooiste en aantrekkelijkste steden
van Nederland, als u het mij vraagt. Een stad waar
mensen zich met elkaar verbonden voelen. Een stad
die heeft bewezen veel samen op te kunnen lossen.
Een stad die van de opvang van asielzoekers in onze
Koepel een groot succes wist te maken. Haarlem
geeft kansen aan iedereen. Kortom, een stad om
trots op te zijn!
Dankzij uw stem is D66 in 2014 de grootste partij
van Haarlem geworden. Met onze raadsleden en 2
wethouders hebben we dankzij uw steun en vertrouwen veel voor elkaar gekregen. We
kregen de groeiende schuldenlast onder controle en maakten geld vrij voor onderwijs,
duurzaamheid en vergroening.
Een geweldig resultaat. Ik kijk dan ook met trots terug op de afgelopen periode. We zijn op
de goede weg, maar we zijn nog lang niet klaar. Haarlem is niet af. Uit
de mooie toekomstvisie die samen met veel Haarlemmers is gemaakt: Haarlem
2040. De kern daarvan is dat Haarlem een mooie, veerkrachtige en sterke stad moet
zijn. Wij willen dat de stad met vertrouwen de uitdagingen van de toekomst aankan.
Wij besturen op de D66 manier. D66 wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen met meer
ruimte voor besturen met wisselende meerderheden. Ook wil D66 meer invloed voor de
inwoners van de stad. Daarom werken we aan nieuwe manieren van samenwerking zoals
een experiment met het loten van deelnemers voor participatie.
Samen maken we Haarlem nóg aantrekkelijker. D66 wil verder met investeren in de stad
met een gezond huishoudboekje. We maken geld vrij voor structurele verbeteringen: goed
onderwijs voor alle kinderen, goed wonen voor iedereen en een goed klimaat voor ons
allemaal. Samen krijgen we het voor elkaar.
Haarlem is echt een D66 stad. Wij rekenen weer op uw stem op 21 maart.

Dilia Leitner, lijsttrekker
Lijsttrekker Haarlem
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1. Richtingwijzers D66 Haarlem
1. Vertrouwen en bouwen op Haarlemmers
Haarlem is een stad van Haarlemmers. D66 vertrouwt en doet een beroep op de kracht
van Haarlemse bewoners. Wij hechten veel waarde aan de eigen verantwoordelijkheid
en geven graag de ruimte aan het zelf organiserend vermogen van mensen. D66 kiest
ervoor ruimte te geven aan het eigen initiatief, en de samenleving uit te dagen zelf met
oplossingen voor problemen te komen.
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.

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 grondstoffen omgaan. Dat is een verantwoordelijkheid van de
overheid, maar ook een zaak van bewoners en ondernemers. Voor D66 is duurzaamheid
noodzaak in het licht van een dreigende ecologische crisis. D66 ziet de rol van de
gemeente als aanjager om ervoor te zorgen dat bewoners en ondernemers in staat
worden gesteld daadwerkelijk duurzaamheidsstappen te nemen. De gemeente dient
vanzelfsprekend zelf het goede voorbeeld te geven.
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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 ruimte blijven geven aan ondernemers. Wij maken werk 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 en verwacht ook met
hen in gesprek te kunnen over hun verantwoordelijkheid voor de stad. Juist door de
activiteiten en het succes van ondernemers blijft Haarlem een leefbare en prettige stad.

4. Haarlems organiseren
Haarlem is qua grootte de dertiende stad van het land en relatief zeer dichtbevolkt. Toch
voelt Haarlem aan als een kleine stad. 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.

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. D66 heeft er de
afgelopen jaren hard aan gewerkt dat het huishoudboekje van de gemeente op orde
komt. We hebben belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. D66 zal zich
daarom blijven inzetten op een prudente begroting met een realistisch uitgavenpatroon
en verantwoordelijkheid voor de toekomst.
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2. Wonen in Haarlem
Haarlem is vanouds een prettige stad om in te wonen. Onze mooie stad siert al jaren
de top vijf van gemeenten met een grote woonaantrekkelijkheid. Sterke punten zijn
de hoge kwaliteit van het woningaanbod, de groene zone rond de stad, de oude
binnenstad met zijn horeca en cultuur, de nabijheid van strand en duinen en de
nabijheid van de grote stad Amsterdam.

Woonvisie op Haarlem
Passend wonen voor iedereen
D66 constateert dat in de afgelopen twintig jaar het aantal woningen gestaag is
gegroeid, terwijl het aantal inwoners min of meer gelijk gebleven is. Daaraan ligt ten
grondslag dat de samenstelling van huishoudens is veranderd en mensen eerder en
langer zelfstandig willen wonen. Gelijktijdig wordt er met name gebouwd voor gezinnen.
Er is dus grote behoefte aan bouwen op maat: relatief meer een-persoonswoningen en
starterswoningen, en met het komende University College meer studentenhuisvesting.
D66 wil verder de doorstroom op de woningmarkt stimuleren. Op dit moment worden
grote gezinswoningen nog lang bewoond door ouders, lang nadat hun kinderen het
huis hebben verlaten. D66 wil investeren in compacte, duurzame en kwalitatief goede
woningen in het hogere segment om ouderen de mogelijkheid te bieden om door te
stromen. Daarnaast willen wij inzetten op slimme doorstroomprojecten, waarbij niet
langer het standaardgezin het uitgangspunt is.
Kwaliteit
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente integraal kijkt naar de woonfunctie:
woonkwaliteit wordt bepaald door de kwaliteit van de gebouwde omgeving, maar
ook door natuur (parken), infrastructuur en bereikbaarheid, gezondheidszorg,
schoolvoorzieningen, nabijheid van cultuur, recreatie en sportfaciliteiten. D66 pleit er
al langer voor dat nieuwbouw uitsluitend kan plaatsvinden als gelijktijdig in de plannen
ook voldoende geborgd is dat in die toegang wordt voorzien. Soms zal de ruimte in
het plan zelf gevonden moeten worden, in andere gevallen is voldoende dat wordt
aangetoond dat er – in samenhang met andere al aangekondigde en mogelijk nog niet
gerealiseerde plannen – voldoende capaciteit in de directe omgeving is.
Groter Haarlem?
Haarlem is een aantrekkelijke woonstad. De bevolking van Haarlem is de afgelopen
jaren gegroeid en zal de komende jaren verder groeien. In de Woonvisie is een
groei van het aantal woningen met 7.500 per 2025 afgesproken. Daarnaast groeit
ook Metropoolregio Amsterdam de komende jaren flink als gevolg van geboortes
en vergrijzing en door verhuizing vanuit de landelijke gebieden. De vraag is hoe we
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Met de aangekondigde bouwplannen is een stijging van het aantal woningen voorzien
van 74.000 nu tot 85.000 in 2040. Dit zal niet voldoende zijn om te voorzien in de
vraag naar woningen. D66 is geen voorstander van groei boven 85.000 woningen.
Een toename van het aantal woningen boven 85.000 woningen kan alleen als de groei
plaatsvindt met behoud van het specifieke karakter van Haarlem (met inbegrip van de
huidige verhouding van de verschillende woonsegmenten) en behoud van kwalitatief
hoogwaardige woningen.
Herbestemming:
Ook met het huidig economisch herstel zal Haarlem een overschot aan ongebruikte
en/of verouderde kantoorruimte kennen. D66 zet graag het ingezette beleid voort om
naast nieuwbouw ook woonruimte te creëren door transformatie en herbestemming.
Hoogbouw
D66 is geen voorstander van grote hoogbouwprojecten in het oude centrum en de
wijken daar direct omheen. D66 is voorstander van bouwen met een menselijke maat.
Hoogbouw kan alleen met inachtneming van de ruimtelijke kwaliteit en met oog voor
de zichtlijnen. D66 is geen voorstander van wijken vol flats.
Stadsbouwmeester
Gezien de uitbreiding van het bouwvolume vindt D66 het belangrijk dat de
ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd blijft. Dat kan door uitbreiding van de taak van de
stadsbouwmeester, maar ook door het instellen van architect-supervisoren voor de
ontwikkeling van bepaalde gebieden. D66 bepleit gelijktijdig een kwalitatieve uitbreiding
van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling.
Wonen voor statushouders
D66 vindt het belangrijk dat Haarlem statushouders zo snel mogelijk een blijvende
woonlocatie aanbiedt, van waaruit zij kunnen werken aan hun integratie in Haarlem. Wij
willen statushouders verspreid in Haarlem huisvesten. D66 is daarbij wel voorstander
van het bestaande beleid dat die schaarse huisvesting eerlijk wordt verdeeld over
statushouders en andere Haarlemmers die urgent een sociale huurwoning nodig
hebben.
Wij omarmen initiatieven van omwonenden bij de opvang en integratie van nieuwkomers
en stellen gelden beschikbaar om die initiatieven mogelijk te maken.
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2.2 Bouwlocaties
Haarlem is een mooie historische stad. Dit betekent dat er beperkte ruimte is voor
nieuwbouw. Toch ziet D66 kansen voor enkele grotere nieuwbouwprojecten.
Schalkwijk
In Schalkwijk woont een derde van de Haarlemse bevolking. De wijk is in een hoog
tempo gerealiseerd, waardoor de bevolkingsopbouw minder divers is dan in andere
delen van Haarlem. Daarbij is ervoor gekozen dat de wijk volledig zelfstandig zou
kunnen functioneren. Deze opzet is niet meer van deze tijd. Met de bouw van “De
Entree” wordt Schalkwijk beter aangesloten bij de rest van Haarlem door een betere
fysieke aansluiting op Haarlem Oost.
D66 heeft de afgelopen periodes ingezet op het verbeteren van het centrum van
Schalkwijk (project Schalkstad). Naast het vergroten van het aanbod van winkels,
wil D66 het winkelcentrum aantrekkelijker maken voor alle bezoekers uit Haarlem en
omliggende gemeentes.

D66 wil de komende jaren in vervolg hierop nieuwe, gerichte projecten op verbetering
van het leefklimaat in Schalkwijk ondersteunen. Om gevoelens van onveiligheid te
verkleinen willen wij in samenspraak met de bewoners het licht- en groenplan aanpassen
en jaarlijks samen met bewoners en politie een veiligheidsschouw organiseren. Wij
investeren in de verkeersveiligheid en willen beplantingen die het zicht en licht beperken
goed bijhouden. Om deze initiatieven van bewoners in Schalkwijk te ondersteunen
stelt D66 jaarlijks 25.000 euro beschikbaar.
Verder vindt D66 het belangrijk om Schalkwijk nog beter met het centrum te verbinden.
Dat kan aan de ene kant door de bereikbaarheid van Schalkwijk te verbeteren. Aan de
andere kant is D66 van plan Schalkwijk aantrekkelijker te maken door hoge eisen te
stellen aan nieuwe ontwikkelingen in en om Schalkwijk.
De komende jaren zal Schalkwijk flink groeien. D66 vindt het belangrijk dat die uitbreiding
een eigen uitstraling krijgt. D66 wil dat in die uitbreiding plaats wordt gemaakt voor een
aantrekkelijke prominente vestiging van de bestaande bibliotheek in Schalkwijk en een
nieuwe middelbare school. Vanzelfsprekend staat D66 ook open voor andere functies,
zoals een congrescentrum. Daarbij zou ook passen dat dit ontwerp ruimte maakt voor
studentenhuisvesting, restaurants en cafés. Voor de locatie van dit alles is ruimte te
creëren in het centrale deel van Schalkwijk (vertrek van Kwik-Fit en Belastingdienst en
mogelijk vervangende nieuwbouw voor het Ziekenhuis).
D66 is er voorstander van dat Schalkwijk beter bereikbaar wordt gemaakt voor
fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, waarbij de doorgaande autowegen, zowel
in snelheid als breedte verkleind kunnen worden. Dit draagt ook bij aan de verbetering
van het woonklimaat in Schalkwijk.
Tot slot moet de gemeente sneller in actie komen bij leegstand. Leegstaande objecten
ontzielen de gehele leefomgeving. De gemeente heeft een belangrijke taak om er
samen met de eigenaren voor te zorgen dat deze periode zo kort mogelijk duurt.
Langs het spoor (Westergracht-Rutherfordstraat)
D66 heeft er de afgelopen periode mede voor gezorgd dat het voormalig EKP-terrein
onder de naam Plaza West verder ontwikkeld zal worden. D66 constateert dat er
langs het spoor meer ruimte is dat langzaam kan worden ingezet voor woningbouw.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de verkeersstromen goed kunnen worden afgewikkeld.
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Oostpoort
D66 ziet in de het gebied rond Station Spaarnwoude ruimte voor een
woningbouwprogramma, zowel aan de zuid- als de noordkant van het spoor.
Woningbouw in de directe omgeving van een OV faciliteit is zeer gewild en
gewenst. Binnen het bestemmingsplan is reeds ruimte voor een combinatie van
parkeervoorzieningen, detailhandel in volumineuze artikelen en woningenbouw. Aan
de zuidkant van het spoor is er transformatie mogelijk van bestaande kantoorpanden.
Oostoever van het Spaarne
D66 vindt de westkant van de Waarderpolder (de Oostoever van het Spaarne) een
fraaie locatie zou kunnen zijn om te ontwikkelen voor woningbouw. Deze locatie
heeft verbinding met de stad, mooi uitzicht en mogelijkheid tot flinke bouwhoogte.
Het gebied leent zich voor beeldbepalende oeverbebouwing met kansen voor
architectonische uitblinkers. De Waarderpolder is op dit moment uitsluitend in gebruik
als industriegebied. D66 constateert echter dat het gemeente en werkgevers niet is
gelukt de Waarderpolder “vol” te krijgen, ook niet door maakindustrie uit de stad te
verplaatsen naar de Waarderpolder en zo in de stad bouwgrond te verwerven.
D66 staat positief tegenover een mogelijke ontwikkeling van de Oostoever van het
Spaarne in de verdere toekomst. Dat zou tot gevolg hebben dat een aantal bedrijven
daar verplaatst moet worden naar elders in de Waarderpolder. D66 wil dat de
Waarderpolder nu al rekening houdt met deze mogelijke woonontwikkeling bij het
toewijzen van percelen aan bedrijven. Op die manier kunnen in de toekomst onnodig
hoge kosten (verplaatsing bedrijven, infrastructurele scheiding met het industriegebied
Waarderpolder) voorkomen worden.
D66 wil een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de verdere ontwikkeling
van de Oostoever van het Spaarne. Ook wil D66 verder onderzoek laten doen naar
de mogelijkheid van woningbouw in de periferie van de Waarderpolder. Indien de
ontwikkeling van de Oostoever en Waarderpolder mogelijk blijkt, is D66 er voorstander
van in overleg te treden met stakeholders en voortvarend aan de slag te gaan met
ontwikkeling van deze gebieden.
D66 ziet in ieder geval mogelijkheden voor woningbouw bij de Oostpoort, het gebied
aan de noordzijde en evenwijdig aan de Amsterdamsevaart/N200 en op de kop
het Figeeterrein, mits dit geen conflicten oplevert met de bestaande milieuzones.
Woningbouw op het Nieuwe Energie terrein acht D66 niet wenselijk.

12

Ruimte voor de jeugd
D66 vindt dat de gemeente meer rekening kan houden met de ontplooiingsmogelijkheden
van de jongste inwoners van Haarlem. D66 vindt dat minderjarigen niet over het hoofd
mogen worden gezien. D66 heeft ervoor gezorgd dat de gemeente een integrale
inventarisatie maakt van de sport-, speel- en cultuurvoorzieningen die de komende
tien jaar nodig zijn voor kinderen. Voor D66 is het van essentieel belang dat de hiermee
samenhangende investeringen worden meegewogen bij verdere beleidsontwikkeling
en planvorming. Daarbij vindt D66 het belangrijk dat meer structureel de bestaande
omgevingswensen en behoeften van jongeren zelf worden opgehaald bij de ontwikkeling
van beleid. Bijvoorbeeld via de Jongerenraad.
Speelvoorzieningen
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente Haarlem buitenspelen bevordert. D66 vindt
het belangrijk dat elke wijk een goede en veilige speelvoorziening heeft voor kleine
kinderen. D66 vindt dat 3% van de buitenruimte van Haarlem mede voor speelruimte
bestemd moet zijn. Daarbij is van belang dat die ruimte goed over de stad verspreid
wordt, zodat alle kinderen in Haarlem daar toegang toe hebben. Vanzelfsprekend
dragen speelruimtes ook bij aan laagdrempelige ontmoetingen en daarmee aan de
sociale cohesie in een wijk.
Verder moet de gemeente ervoor zorgen dat ook jongeren, die vanwege het
alcoholverbod minder makkelijk kunnen uitgaan, een plek hebben om te chillen. D66
wil dat de gemeente met de jongeren per buurt inventariseert welke behoefte jongeren
hebben en op welke wijze daarin voorzien kan worden. Als er behoefte is aan een
sportveldje, dan vindt D66 het belangrijk dat normaal gedragende jongeren tussen
08.00 en 22.00 niet zomaar kunnen worden weggestuurd.
D66 steunt de aanleg van de overdekte skatebaan. D66 is ook voorstander van
overdekte speelvoorzieningen voor de kleinste kinderen. D66 vindt het belangrijk
dat dergelijke speelvoorzieningen binnen de bestemmingsplannen mogelijk worden
gemaakt.
Zelfstandig op straat
D66 vindt het belangrijk dat kinderen van jongs af aan alleen kunnen buitenspelen. D66
is een voorstander van meer autoluwe wijken. In nieuwe wijken zal D66 parkeren alleen
toestaan op eigen terrein of in ondergrondse garages. In bestaande wijken wil D66
samen met bewoners bekijken of het parkeren op straat kan worden teruggedrongen,
zodat er meer buitenruimte is voor voetgangers en kinderen.
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Verder wil D66 het gebruik van gezamenlijk autobezit (autodate) aantrekkelijker maken,
bij voorbeeld door in elke bestaande garage plaats te maken voor enkele gedeelde
auto’s met bijbehorende faciliteiten om de fiets te parkeren.Kinderopvang
D66 constateert dat met de aantrekkende economie er te weinig plekken zijn voor
kinderopvang. D66 wil dat de gemeente bij nieuw- en inbouwprojecten plaatsen aanwijst
voor kinderopvang. D66 constateert verder dat Haarlem een hoge leges heft voor de
verplichte registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.
D66 is bezorgd dat deze leges een afschrikwekkende werking heeft op potentiële
gastouders. Om die reden bepleit D66 een verlaging van de leges.
Kind effectrapportage (KER)
D66 vindt het belangrijk dat elk ruimtelijk plan voorzien wordt van een kind
effectrapportage (KER). In de KER moet worden opgenomen wat het effect is van het
plan op de zelfstandigheid van kinderen van verschillende leeftijdscategorieën, wat het
effect is op de buitenspeelruimte, de gezondheid [bv fijnstof langs uitvalswegen] en
wat het effect is op de verkeersveiligheid van kinderen.

Ruimte voor vergrijzing
Haarlem wordt met Nederland steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van
de stad. Veel jonge ouderen zijn fit en vief en willen hun vrije tijd zinvol doorbrengen.
Juist Haarlem zou als aantrekkelijke woongemeente het voortouw moeten nemen
om ervoor te zorgen dat de oudere bewoners prettig kunnen blijven wonen. D66
realiseert zich dat de gemeente dat niet alleen kan doen, maar dat samen met andere
instellingen moet doen. Zo wil D66 dat sportverenigingen meer inzetten op het overdag
laten sporten van ouderen. De gemeente kan helpen met het bekendmaken van die
mogelijkheden.
D66 wil niet alle ouderen over een kam scheren. De meeste ouderen zijn uitstekend in
staat hun eigen leven vorm te geven. D66 vindt het wel belangrijk dat de groep ouderen
die dat niet of minder goed kunnen, geholpen worden met een zinvolle besteding van
de vrije tijd. Dat kan op verschillende manieren, bij voorbeeld door het organiseren van
doelgroepgerichte dagactiviteiten voor ouderen in buurthuizen al dan niet via sociale
wijkteams. D66 pleit er verder voor dat de gemeente daarnaast ook met de podia,
zoals Stadsschouwburg en Philharmonie om de tafel gaat zitten om te kijken of er
niet alleen in de avond maar ook overdag voorstellingen gepland kunnen worden.
Deze voorstellingen kunnen ook bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid van
Haarlem.
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Voor de woonomgeving betekent een toenemende ouderdom ook een relatieve afname
van gezinnen. Dat betekent dat de gemeente niet langer de focus moet richten op het
bouwen van meer gezinswoningen, maar juist op een veel diverser woningaanbod
voor oudere stellen en alleenstaanden.
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Wonen in Haarlem
2.5 In het kort
D66 heeft ervoor gezorgd dat Schalkwijk met De Entree een hoogwaardige
entree heeft gekregen.
D66 wil dat Schalkwijk op een natuurlijke wijze aan het centrum verbonden
wordt.
D66 is voorstander van beperkte groei van Haarlem met inachtneming
van de kwaliteit van wonen. D66 zal ervoor zorgen dat bij toekomstige
bouwplannen de kwaliteit van wonen voorop blijft staan.
D66 wil dat bij nieuwe bouwplannen meer aandacht wordt besteed aan
bouwen op maat voor andere doelgroepen dan het klassieke gezin.
D66 wil dat er meer goed toegankelijke speelplekken voor kinderen komen.
D66 wil dat de openbare ruimte goed toegankelijk is voor kinderen, ouderen
en kwetsbaardere verkeersdeelnemers.

D66 vindt het wel belangrijk dat parken niet alleen verworden tot buitensportgebied
- er moet voldoende ruimte zijn om rustig te recreëren. D66 is voorstander van de
aanleg van parken en parkjes in nieuw te bouwen wijken.
Doordat Haarlem steeds voller wordt, wordt het bij evenementen steeds drukker. D66
vindt dat bij het verlenen van vergunningen passende maatregelen worden opgelegd
om het kwetsbare groen te beschermen. D66 vindt het belangrijk dat Bevrijdingspop
zijn plaats in de Haarlemmerhout behoudt. D66 wil wel dat de gemeente samen met de
organisatie blijft monitoren of de Haarlemmerhout geen blijvende schade ondervindt
van het festival.
Geveltuintjes
In sterk versteende gebieden kunnen geveltuintjes voor vergroening zorgen. D66 is
voorstander van het huidige beleid en wil dat de gemeente bewoners actief wijst op de
mogelijkheden van de aanleg van geveltuintjes. Daarbij moet wel de toegankelijkheid
voor o.a. rolstoelen, rollators en kinderwagens gegarandeerd zijn.
Groene tuinen
D66 vindt dat bewoners zelf mogen beslissen op welke wijze ze hun tuin inrichten. Wel
vindt D66 het belangrijk dat iedereen bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast.
Om die reden wil D66 dat de gemeente het groen houden en maken van tuinen in
samenspraak met de wijkraad en bewoners verder stimuleert.
Bomenbeleid
D66 vindt dat de gemeente te weinig toezicht houdt op het kappen en grootschalig
snoeien van bomen. Bovendien staat de gemeente vaak toe dat bomen verdwijnen
zonder vergelijkbare herplantingsplicht. D66 vindt het belangrijk dat alle monumentale
bomen worden ingetekend in bestemmingsplannen. De gemeente moet verder voor
2020 een inventarisatie hebben gemaakt van alle monumentale bomen in privébezit.
Ook die bomen moeten worden ingetekend in de bestemmingsplannen.
Bij het vervangen van bomen wordt te vaak gekozen voor snelgroeiende bomen. Deze
hebben echter als nadeel dat de levensduur beperkt is. Hierdoor moeten deze bomen
vaak na 30 jaar alweer vervangen worden. D66 pleit voor een betere mix tussen snelle
en langzame groeiers.
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3. Groen Haarlem
Groene Zoom
Haarlem is een sterk versteende stad, met relatief weinig groenvoorzieningen. Toch
ben je vanuit Haarlem snel in het groen rond de stad. D66 heeft zich hard gemaakt
voor het behoud van de groene zoom en wil deze groene omgeving zo behouden. Voor
bijvoorbeeld de Hekslootpolder is het relatief eenvoudig om deze open te houden,
omdat het een beschermd natuurgebied is. Voor het westelijk tuinbouwgebied ligt dit
anders. D66 wil hier de verrommeling van het gebied tegengaan. We blijven ervoor
waken dat de randen van de stad groen blijven en niet volgebouwd worden.

Groene Stad
Groen-norm
Nu de economie aantrekt neemt ook het aantal bouwprojecten weer toe. D66 vindt
dat er te veel plannen zijn waar bestaande bomen moeten wijken. Er geldt wel een
herplantplicht, maar dat leidt er te vaak toe dat deze bomen buiten het plangebied
worden teruggeplaatst. D66 vindt dat we hier kritischer op mogen zijn. Nieuw geplante
bomen doen er vaak vele jaren over om een vergelijkbare grootte en kwaliteit te bereiken
als bestaande bomen.
Met regelmaat zijn de kosten voor het behouden van bestaande bomen erg hoog,
waarbij er weinig zekerheid gegeven kan worden over de mate waarin bestaande
bomen de herinrichting doorstaan of nog een behoorlijke levensduur hebben. D66
investeert de middelen liever in kwaliteit, bijvoorbeeld grotere nieuwe bomen, die
voorzien worden van een uitstekende groeiplaats.
D66 is voorstander van een verdere vergroening van Haarlem. Dat kan bij voorbeeld
door het invoeren van een 50%-groen-norm in nieuwbouwprojecten (inclusief groen in
privé-tuinen). D66 is echter voorstander van maatwerk, waarbij van die norm kan worden
afgeweken als op andere manier voldoende voldaan wordt aan de groenbeleving.
Hierbij kan bij voorbeeld het groen in de directe omgeving een rol spelen.
Parken
Parken hebben een belangrijke sociale functie. Er vinden grote en kleinere evenementen
plaats en er wordt ontspannen en gesport. D66 vindt dat het hardlooprondje en de
trainingstoestellen tot de standaarduitrusting van ieder park behoren. Zo nodigen we
mensen op een laagdrempelige manier uit om in beweging te komen.
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Onderhoud van groen/openbare ruimte. De afgelopen jaren heeft Haarlem moeten
bezuinigen. Ook de openbare ruimte heeft zijn deel moeten leveren. Met Spaarnelanden
zijn afspraken gemaakt over een lager onderhoudsniveau van de stad. In grote delen
van de stad is de beeldkwaliteit achteruitgegaan. D66 wil het onderhoudsniveau weer
omhoog brengen, beginnend bij onderhoud aan wegen en fietspaden om gevaarlijke
situaties snel aan te pakken.
Eigen initiatief
Haarlem kent vele mooie groene initiatieven, zoals stadslandbouw en Haarlems hout.
D66 wil dit soort initiatieven stimuleren en ondersteunen.
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Groen Haarlem
In het kort
D66 blijft vechten voor het behoud van de groene zoom en de groene
stad.
D66 wil dat de gemeente meer informatie geeft over de aanleg van
geveltuintjes.
D66 is voorstander van een groen-norm in nieuwe bouwplannen.
D66 wil het onderhoudsniveau van de stad weer omhoog brengen.

D66 krijgt het voor elkaar

4. Haarlem Mobiel
De ambitie om Haarlem in 2030 klimaatneutraal te laten zijn, heeft grote effecten
op de gewenste mobiliteit in Haarlem. D66 wil de komende jaren vervuilend
autoverkeer verder terugdringen en ontmoedigen en investeren in schoon verkeer.
Ook vervuilende scooters verdwijnen wat D66 betreft uit het straatbeeld. D66 zet in
op een toegankelijk en uitgebreid OV-netwerk. D66 wil dat het OV-netwerk binnen
Haarlem zo goed is, dat de noodzaak om de auto te pakken verdwijnt.
In het ideale Haarlem kan iedereen Haarlem goed bereiken met trein of metro om
vervolgens lopend, met de fiets of met elektrische bussen of busjes heel Haarlem
te bereizen. D66 doet dit om de leefbaarheid van de wijken en de gezondheid van de
bewoners te vergroten. Daarbij past ook dat op de langere termijn overal in Haarlem
parkeren van auto’s op straat verdwijnt. Dat betekent ook dat Haarlem in de nabije
toekomst moet investeren in meer parkeergarages in de stad, parkeerplaatsen aan
de rand van de stad, beter openbaar vervoer en het delen van auto’s.
Verder vindt D66 het belangrijk dat de gemeente de drie omvangrijkste projecten
gezamenlijk met de omliggende gemeenten in Metropoolregio Amsterdam realiseert,
te weten de door D66 gewenste fietssnelwegen richting Amsterdam, vervolmaking
van de ring rond Haarlem en de gewenste (spoor)verbindingen van Haarlem-Zuid
en Schalkwijk naar Schiphol en Amsterdam-Zuid.

Voetgangers
D66 zet er vol op in dat Haarlem voor voetgangers een veilige en toegankelijke stad
wordt. Zeker in de binnenstad zijn de meeste deelnemers aan het verkeer te voet,
maar voetgangers zijn kwetsbare deelnemers aan het verkeer. Daarom moeten
stoepen voldoende ruimte bieden aan voetgangers. Verder moeten er voldoende
oversteekplekken zijn waar voetgangers veilig kunnen oversteken.
D66 vindt dat de binnenstad een ongedeeld voetgangersgebied moet zijn. D66 wil in
2025 een autovrije binnenstad.

Fiets
Fietsen is niet alleen een gezonde manier om van A naar B te komen maar het is ook
beter voor het milieu dan de auto of scooter.
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Fiets
Voor veel mensen is de fiets ook de makkelijkste manier om zich binnen de stad te
verplaatsen. D66 vindt het daarom belangrijk om het fietsverkeer zo goed mogelijk te
faciliteren. D66 hanteert hierbij het uitgangspunt dat de fietser centraal moet staan.
Dat kan door meer dan nu echt in gesprek te gaan met de daadwerkelijke gebruikers
van het fietspad. Moderne technieken, zoals social design, kunnen leiden tot betere
oplossingen met meer draagvlak.
Voorrang op doorgaande fietspaden
D66 vindt dan ook dat bij de inrichting van de verkeersnetwerken in de stad, de fiets
met de voetganger op de eerste plaats moet staan. Doordat Haarlem langgerekt en
smal is, moeten voor een goede doorstroming van het fietsverkeer de noord-zuidroutes
van goede kwaliteit zijn. Goed onderhouden, breed genoeg, zonder onnodige bochten
en met zo veel mogelijk voorrang voor de fiets op kruispunten.
D66 wil met slimme stoplichten ervoor zorgen dat fietsers zo veel mogelijk voorrang
krijgen op automobilisten. Deze slimme stoplichten zorgen er ook voor dat fietsers bij
regen altijd kunnen doorrijden.
Brede fietspaden
Diverse groepen maken gebruik van de fietspaden – wankele 5-jarigen op weg naar
school, ouders met volle bakfietsen, mensen op een racefiets, naar school fietsende
pubers en tot slot mensen op e-bikes, bromfietsen en scooters. D66 constateert
dat bijna alle fietspaden in Haarlem te smal zijn om ruimte te bieden aan deze
verkeersdeelnemers. D66 bepleit dat alle fietspaden de komende jaren riant verbreed
worden, zodat fietsers de ruimte krijgen. Dat dat ten koste gaat van de ruimte voor het
autoverkeer neemt D66 voor lief.
D66 begrijpt dat het niet mogelijk is om alle fietspaden in een keer aan te pakken. D66
geeft voorrang aan fietspaden waarvan veel kwetsbare verkeersdeelnemers gebruik
maken, zoals Rijksstraatweg, Schoterweg en de Wagenweg en waar relatief veel
ongelukken gebeuren of regelmatig extreme fietsfiles staan. De verbreding van andere
fietspaden gebeurt bij voorkeur als er groot onderhoud aan de weg plaatsvindt.
Fietsenstallingen
Voldoende fietsenstallingen in de stad en bij OV-haltes zijn van groot belang om
fietsen aantrekkelijk te houden maar ook om de straten begaanbaar te houden voor
voetgangers.

22

Fietsers zijn gewend hun fiets dicht bij hun beoogde bestemming te stallen, dus
het beleid moet gericht zijn om een dicht netwerk van kleine stallingen, naast grote
capaciteit en goed beheer bij de (bus- en trein)stations voor forensenverkeer.
Met de opkomst van de elektrische fiets is het ook belangrijk om in de stad
fietsenstallingen te hebben met oplaadpunten voor de elektrische fiets. Op deze
manier wordt het makkelijker om de elektrische fiets te gebruiken. Hiermee kunnen we
de mobiliteit van onder meer ouderen vergroten, en zal de fiets ook als vervanger voor
vervuilende scooters dienen.
Fietssnelwegen
Met de opkomst van elektrische racefietsen, pedelecs, beperkt het woon-werkverkeer
per fiets zich niet meer tot afstanden binnen de gemeente. Schiphol, Amsterdam en
zelfs Alkmaar en Leiden worden steeds beter per fiets bereikbaar. D66 wil samen
met de omringende gemeenten de regionale fietspaden verbeteren en uitbreiden
door de aanleg van een regionaal fietssnelwegennet. D66 denkt daarbij eerst aan een
verbetering van de fietsroute van Haarlem-Centraal naar Amsterdam-West. Verder wil
D66 samen met de omliggende gemeenten kijken of er een fietssnelweg van HaarlemZuid naar Amsterdam-Zuid over de oude A9 bij Badhoevedorp kan worden aangelegd.

Openbaar vervoer
D66 zet zoals gezegd in op een toegankelijk en uitgebreid OV-netwerk.
HOV-lijn
De R-net lijn van Haarlem naar Amsterdam Zuidoost (via Schiphol) (voorheen
Zuidtangent) is een groot succes. Doordat overdag elke 7 minuten een bus rijdt en
de bus 24/7 rijdt, maken veel mensen gebruik van de lijn. D66 is voorstander van de
HOV-verbinding tussen het Delftplein en Station Haarlem, waarbij de veiligheid voor
andere gebruikers van de Rijkstraatweg eerste prioriteit heeft. D66 wil in overleg met
de provincie nagaan op welke wijze de andere buslijnen ingericht kunnen worden,
zodat er een goede dekking van haltes blijft in de stad. D66 wil dat het HOV-netwerk
verder ontwikkeld wordt, maar wil wel onderzoeken of het mogelijk is het HOV-netwerk
in de toekomst (deels) te verrailen.
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Nachtnet
Het Haarlemse station is een belangrijke plek voor veel Haarlemmers voor hun dagelijkse
Woon-studie en Woon-werkverkeer. Vanuit Haarlem zijn de afgelopen decennia de
doorgaande treinverbindingen naar plekken voorbij Amsterdam Centraal verdwenen.
Daarnaast is er op de Kennemerlijn (Haarlem-Beverwijk) geen volwaardige intercitylijn
meer. Voor de bereikbaarheid van Haarlem binnen Nederland en de gewenste toename
van het ov-gebruik in de regio zijn doorgaande en intercity verbindingen erg belangrijk.
D66 wil dat de Haarlem als Centrumgemeente het voortouw neemt in gesprekken met
regio, provincie, rijk en NS met als doel een gedeelde visie over de toekomst van het
treinverkeer in (Zuid)-Kennemerland.
In 2017 is Haarlem mede door inzet van D66 aangesloten op het nachtnet met een
extra trein tussen Haarlem en Amsterdam. In eerste instantie als proef met een extra
treinrit. D66 wil dat dit structureel wordt en bij gebleken succes de nachtelijke rijtijden
verder uitbreiden.
Trein
Om het reizen met de trein nog aantrekkelijker te maken, is het noodzakelijk dat het
aantal treinen per uur vanaf Haarlem Centraal toeneemt. D66 is voorstander van meer
treinverbindingen en wil dat de gemeente het gesprek hierover met de NS aangaat.
D66 constateert met zorg dat de NS Haarlem steeds meer als een perifeer dorp
beschouwt. D66 wil dat de gemeente Haarlem stevig bij de NS en de rijksoverheid
gaat lobbyen voor een directe treinverbinding tussen Haarlem en Utrecht.
Nieuwe OV-verbinding
D66 is van mening dat er rondom Haarlem weinig ruimte is om het treinnetwerk zinvol
fijnmaziger te maken. Dat kan wel met de aanleg van een metro- of lightrailnetwerk.
D66 vindt het belangrijk dat ook Haarlem-West, Haarlem-Zuid en Schalkwijk toegang
krijgen tot een metro- of lightrailverbinding met Amsterdam-Zuid en Schiphol. D66 wil
de komende periode de mogelijkheid onderzoeken van deze verbindingen. D66 denkt
dat grote delen van de oude spoorlijn Haarlem-Aalsmeer en mogelijk het bestaande
snelbustraject gebruikt kunnen worden voor die verbinding tussen Haarlem, Schalkwijk
en Schiphol.
Voor de verbinding tussen Haarlem-Zuid en Amsterdam-Zuid zou gebruik kunnen
worden gemaakt van de oude A9. Deze verbinding zou uiteindelijk ook naar Zandvoort
kunnen worden doorgetrokken. D66 wil de aanleg van deze lijn samen met Amsterdam,
Haarlemmermeer en Zandvoort bepleiten bij de provincie en het Rijk.
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Auto
D66 vindt het belangrijk dat de wegen binnen Haarlem het verkeer zo effectief en
schoon mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen. D66 bepleit het effectiever
inrichten van knooppunten, beter inrichten van verkeerslichten en het zo goed mogelijk
informeren van verkeersdeelnemers over welke route de meest efficiënte is.
Autovrije binnenstad
De auto is een belangrijke bron van vervuiling in de stad. D66 wil daarom op langere
termijn de binnenstad en de woonwijken zoveel mogelijk autovrij maken. D66 is
voorstander van emissieloze vervoermiddelen. D66 is voorstander van milieuzones
tot het moment waarop alle vervoermiddelen zijn vervangen door emissieloze
vervoermiddelen. Op deze manier kunnen de meest vervuilende vervoermiddelen uit
de (binnen)stad worden geweerd.
Aansluiting op A9
De afritten Haarlem-Zuid en Haarlem van de A9 liggen relatief dicht bij elkaar en zijn
belangrijk voor de ontsluiting van het centrum van Haarlem en Haarlem-Zuid. Haarlem
Noord, Velserbroek en Santpoort zijn echter slecht aangesloten op het Rijkswegennet.
De Fly-over, de opwaardering van de Waarderweg en de Schoterbrug hebben wel
verbetering gebracht in de bereikbaarheid van Haarlem-Noord, maar vormen vooral
onderdeel van de binnenring. D66 pleit voor een volwaardige aansluiting van HaarlemNoord op de A9.
Rondweg Haarlem
D66 vindt het belangrijk dat de Westelijke Randweg deel zal uitmaken van een
ring rondom het bewoonde gebied van Haarlem. Dat kan door de aanleg van de
Kennemertunnel (Mariatunnel). Aangezien de Kennemertunnel noodzakelijk is voor de
afwikkeling van grotendeels regionaal verkeer vindt D66 het belangrijk dat de kosten
voor de aanleg niet alleen voor rekening van de gemeente Haarlem zullen komen. D66
vindt het belangrijk dat de gemeente hiervoor de komende jaren in MRA-verband voor
gaat lobbyen bij provincie en Rijk.
Inzetten op Park & Ride
Haarlem moet ook bereikbaar blijven voor mensen van buiten. Het openbaar
vervoer is daarin belangrijk maar ook het plaatsen van een of meerdere Park & Rideparkeerplaatsen aan de rand van de stad, waar bezoekers op het OV of de OV-fiets
kunnen overstappen richting het centrum van Haarlem, zorgen ervoor dat Haarlem
bereikbaar en leefbaar blijft.
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Parkeren
Centraal voor D66 staat dat de openbare ruimte van iedereen is en we deze ruimte zo
effectief mogelijk willen inzetten. Op korte termijn zetten we in op digitalisering, effectieve
handhaving, het voorkomen van fraude en effectief gebruik van parkeergarages.
Op langere termijn werken we aan het eerder opvangen van bezoekers buiten de
centrumring met bijvoorbeeld parkeerplekken aan de Oostpoort. We realiseren ons dat
veel Haarlemmers van een auto afhankelijk zijn voor woon-werkverkeer en richten het
beleid op het stimuleren van (elektrische) fiets en OV als steeds betere alternatieven.
Parkeren in parkeergarages moet altijd goedkoper zijn dan parkeren in de openbare
ruimte daaromheen. Om het bezit en gebruik van tweede auto’s te ontmoedigen wordt
een tweede vergunning duurder – de gemeente moet er dan wel voor zorgen dat
mensen hun (tweede) auto buiten de stad gratis kunnen parkeren en met het OV de
stad snel kunnen bereiken.
Parkeren op straat wordt verder overal ontmoedigd. D66 wil ervoor zorgen dat bij
de ontwikkeling van nieuwe bouwplannen altijd voorzien wordt in ondergrondse
parkeerruimte of parkeren op eigen terrein.
Autodates
Gelijktijdig met het verhogen van de prijzen voor parkeren, wil D66 inzetten op een
vergroting van het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor het delen van (elektrische)
auto’s, bij voorbeeld Greenwheels.
In alle gemeentelijke parkeergarages bieden we voldoende auto-dateplaatsen aan
voor elektrische auto’s.
Groene golf
De luchtkwaliteit van Haarlem is niet overal goed genoeg. Om uitstoot van auto’s
te verminderen, pleit D66 voor meer groene golven waardoor auto’s met een vaste
snelheid kunnen doorrijden. Dat voorkomt extra uitstoot door afremmen en optrekken.
Langzamer rijden
Sinds 1 juli 2017 moeten e-bikes en brommers binnen de bebouwde kom op de weg
rijden. D66 constateert met zorg dat dat betekent dat een grote groep kwetsbare
verkeersgebruikers gebruik zal maken van de weg waarop veel auto’s rijden. De e-bikes
en brommers kunnen meestal minder snel kunnen optrekken, hebben geen remlicht
en worden vaker over het hoofd gezien. Om die reden vindt D66 het belangrijk dat
de maximumsnelheid van auto’s binnen de bebouwde kom van Haarlem zal worden
teruggebracht naar 30 km/uur.
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Mobiel Haarlem
In het kort
D66 wil investeren in schoner verkeer en geeft daarom de hoogste prioriteit
aan de voetgangers, fietsers en OV.
D66 wil dat de volledige binnenstad voetgangersgebied wordt, waar auto
en bus te gast zijn.
D66 wil samen met omliggende gemeenten verkeersknooppunten
aanpakken.
D66 wil dat nieuwe bouwplannen worden voorzien van ondergrondse
parkeerruimte.
D66 is voorstander van de aanleg van bredere fietspaden.
D66 wil dat de gemeente zich hard gaat maken voor een volwaardige
treinverbinding tussen Haarlem en Utrecht.
D66 is voorstander van een groene golf voor verkeerslichten op doorgaande
wegen.

D66 krijgt het voor elkaar
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5. Cultuur en Sport in Haarlem
Cultuur
D66 vindt cultuur een inspiratiebron voor iedere Haarlemmer. Kunst, cultuur, media
en erfgoed zijn voor D66 waardevol, omdat het bijdraagt aan een open en verbonden
stad. en de samenleving aanzet tot nadenken. Een sterke en diverse Haarlemse
cultuursector dient als bron van creativiteit en heeft aantrekkingskracht voor toeristen,
talenten en bedrijven.
Het cultuurbudget van Haarlem was de afgelopen periode ongeveer 22 miljoen euro per
jaar. D66 wil het cultuurbudget de komende periode verhogen. D66 constateert verder
dat veel culturele instellingen een totaalbudget krijgen. Voordeel is dat de instellingen
zelf kunnen bepalen hoe zij het geld besteden. Nadeel is dat daardoor noodzakelijk
onderhoud ten koste gaat van het culturele aanbod en omgekeerd. D66 bepleit een
harde knip in het budget, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen budget voor
het inhoudelijke, culturele programmering aan de ene kant en het budget voor de
hardware (gebouwen, onderhoud, ICT) aan de andere kant.

Podiumkunsten
Een groot deel van het cultuurbudget gaat naar de podiumkunsten. D66 wil de
bestaande infrastructuur blijven financieren op minimaal het huidige niveau. D66 vindt
het wel belangrijk dat de theaters en poppodia zelf creatief blijven zoeken naar andere
financiering en betere bezetting.
Musea
Haarlem geeft jaarlijks een groot bedrag uit aan het Frans Halsmuseum. D66 vindt het
terecht dat de gemeente dit museum ondersteunt, maar wil dat het Frans Halsmuseum
een belangrijkere rol gaat spelen in het Nederlandse museumlandschap. D66 vindt de
plannen van het Frans Halsmuseum voor het museum op de Grote Markt aantrekkelijk.
Buiten Haarlem is het museum minder bekend – dat moet veranderen. In 2032 is
het 450 jaar geleden dat Frans Hals werd geboren. D66 wil het Frans Halsmuseum
ondersteunen bij de voorbereidingen van een grootse tentoonstelling ter ere van dat
Frans Halsjaar. Dat zou wat D66 betreft aanleiding moeten zijn verschillende schilderijen
van Frans Hals “naar huis” te halen.
Bibliotheek
Na de podiumkunsten geeft de gemeente Haarlem het meeste geld uit aan de
openbare bibliotheek. D66 is van mening dat een centrale bibliotheek thuishoort in
het centrum van de stad en vindt dan ook dat de centrale bibliotheek gevestigd is op
een geschikte en iconische locatie in de stad. Wel zijn er plannen om op korte termijn
fors te investeren om de gebruikskosten te verlagen. Met de verdere digitalisering
van boeken, moeten bibliotheken zich herijken op hun rol. D66 is van mening dat
de bibliotheek een belangrijke rol moet blijven spelen bij de kennisoverdracht. De
bibliotheek moet meer dan nu een geïntegreerde rol krijgen in de lesprogramma’s
van scholen in de regio Kennemerland. Op deze manier maakt de bibliotheek zich
als centrum van kennisoverdracht goed toegankelijk en zichtbaar voor scholieren en
studenten
Evenementen en festivals
D66 vindt dat evenementen en festivals bijdragen aan een leefbare stad. D66 vindt
dat evenementen als Bevrijdingspop, Haarlem Jazz, het Korenlint en Schalkwijk aan
Zee moeten blijven. Verder is D66 van mening dat er nog ruimte is voor een groot
evenement in Haarlem-Noord en een tweede groot evenement in Schalkwijk. Om die
reden wil D66 de eerdere bezuiniging van 10% terugdraaien en het budget verder
verhogen met 25%.
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Kunst in openbare ruimte
D66 vindt kunst in de openbare ruimte een belangrijke manier om iedereen in contact
met kunst te brengen. D66 constateert wel dat het effect van een object afneemt als
het jaren op dezelfde plaats blijft staan.
D66 wil het budget voor kunst in de openbare ruimte verhogen. Initiatieven op het gebied
van kleinkunst worden door Haarlem Marketing ondersteund bij de communicatie en
promotie naar omwonenden.
D66 wil ook ruimte geven voor straatkunst door bepaalde muren vrij te geven voor vrije
straatkunst, zoals graffiti.
Kleine kunst
D66 steunt ook de kleine kunst – de kunstuitvoeringen van Haarlemmers. D66 draagt
initiatieven als “Gluren bij de buren” en “Koningin tussen de Schuifdeuren” een warm
hart toe. Dit is toegankelijke kunst voor iedereen en het draagt bij aan de saamhorigheid
van wijken en Haarlem. Het is ook bij uitstek een voorbeeld wat bewoners zelf en
samen kunnen doen. Niet alle wijkraden zijn bereid deze initiatieven te ondersteunen.
Om die reden wil D66 de bestedingen aan dit soort lokale initiatieven niet langer via
wijkraden, maar via het cultuurstimuleringsfonds laten lopen. D66 vindt het belangrijk
dat ook andere kleine initiatieven beter ondersteund worden. D66 wil het budget van
het cultuurstimuleringsfonds daarom structureel met 100.000 euro per jaar verhogen.
Cultuureducatie
D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor voldoende (faciliteiten voor)
cultuureducatie. De gemeente moet met name een rol spelen bij de cultuureducatie aan
kinderen uit een gezin met een laag inkomen onder andere door de toegankelijkheid
tot het jeugdcultuurfonds te vereenvoudigen. Daarnaast wil D66 dat meer ruimtes
beschikbaar worden gesteld om amateurkunst in Haarlem te laten bloeien.
Poppodia
D66 is van mening dat Haarlem met het geplande nieuwe oefenlokaal in de
slachthuisbuurt op dit moment een goede waaier van oefenruimtes heeft.
Sport en beweging
Sport is belangrijk voor het welbevinden van mensen. Sporten en bewegen draagt
bij aan een gezonder Haarlem. Daarnaast zorgen sporten voor verbindingen tussen
mensen. D66 vindt een gezond sportbeleid van groot belang voor een gezond Haarlem.
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Investeren in meer sportfaciliteiten
Haarlem piept en kraakt op sportgebied. Vooral sportverenigingen met een grote
jeugdafdeling kennen wachtlijsten en moeten veel vaker geïnteresseerden teleurstellen.
D66 wil meer investeren in sportvoorzieningen. D66 vindt het daarbij wel belangrijk
dat de gebouwen multifunctioneel gebruikt worden en geschikt zijn voor diverse
doelgroepen. D66 heeft er mede voor gezorgd dat in de afgelopen periode de
Duinwijckhal is gerealiseerd.
Sportvoorzieningen behoren een integraal onderdeel te zijn van grote buurtrenovatie
of nieuwbouwprojecten.
Sportevenementen
D66 is van mening dat een paar grote sportevenementen per jaar bijdragen aan een
goed woonklimaat. Bovendien ziet D66 mogelijkheden om met sportevenementen
doelgroepen te bereiken die anders – letterlijk en figuurlijk – niet in beweging
komen. D66 is er geen voorstander van dat de gemeente de organisatie van dit
soort evenementen op zich gaat nemen. D66 vindt wel dat de gemeente een actief
sportevenementenbeleid moet voeren, zowel voor bekende (Grachtenloop, Halve van
Haarlem) als minder bekende sporten. D66 vindt dat, de gemeente ook budget moet
vrijmaken voor gerichte stimulering van sportevenementen, net zoals de gemeente dat
doet bij culturele evenementen.
Gehandicapte sporters: mensen met uitdagingen en mogelijkheden
D66 wil dat de gemeente samen met sportverenigingen drempels wegneemt zodat
ook Haarlemmers met een lichamelijke of geestelijke beperking deel kunnen nemen
aan sport. Hierbij willen wij samen met sportclubs zoeken naar mogelijkheden om de
lichamelijke uitdagingen en activiteiten van gehandicapte sporters te verbinden aan
andere doelgroepen. D66 wil verder dat de gemeente bewoners met een lichamelijke
of geestelijke uitdaging actief stimuleert en uitnodigt om lid te worden van een
sportvereniging.
Beweging in de buurt
Sport en beweging draagt bij aan een goede gezondheid. D66 wil dat de
gemeente bij de inrichting van de stad ook rekening houdt met niet-clubgebonden
bewegingsactiviteiten. De makkelijkste en goedkoopste manier van beweging is
wandelen. D66 pleit ervoor dat samen met de Haarlem marketing in elke wijk een goed
gemarkeerde 10.000-stappenroute (al dan niet ook per app) wordt ontwikkeld, zodat
mensen worden uitgedaagd om in beweging te komen.
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D66 vindt ook dat bij de aanleg van groenvoorzieningen en ontspanningsruimtes meer
rekening moet worden gehouden met mogelijkheden voor bewegingsoefeningen, bij
voorbeeld door het plaatsen van robuuste bewegingstoestellen in de openbare ruimte.
Sport en onderwijs
D66 ziet sport als de manier voor jongeren om met plezier met anderen bezig te
zijn. Zij leren eigen talenten ontdekken en samen te werken in een uitdagende en
veilige omgeving. D66 wil het bewegingsonderwijs van basisscholen verbeteren en
naschoolse programma’s aanbieden voor sport en bewegen. In de buurt wil D66
sport laagdrempelig maken voor de jeugd door het opzetten of moderniseren van
multifunctionele sportcourts (voetbal, hockey, klimmen en freerunning). Gemeentebeleid
wordt gemaakt om lokale duurzame samenwerkingsverbanden tussen buurt, scholen
en sport te stimuleren.
Sporten voor ouderen
D66 vindt het belangrijk dat ouderen in beweging blijven en ziet sport voor ouderen
als de manier om gezond te blijven, sociale contacten op te doen en plezier te maken.
D66 wil een sport- en beweegwijzer 60+ ontwikkelen die ouderen op weg helpt om te
gaan sporten in Haarlem. Verder wil D66 de sportverenigingen en organisatoren van
sportevenementen uitdagen om meer plannen te ontwikkelen om de sportvelden ook
overdag te gebruiken voor ouderen.
Investeren in sport
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in breedtesport. Breedtesporten
draaien voornamelijk op amateurclubs die een belangrijke rol spelen bij het vergroten
van de sociale cohesie en het bevorderen van de gezondheid. D66 vindt het belangrijk
dat die clubs blijven draaien, zonder dat zij aan een subsidie-infuus komen te liggen.
D66 vindt het wel belangrijk om te blijven investeren in sportvoorzieningen. D66 heeft
een voorkeur voor cofinanciering, waarbij ook de sportclub zelf een deel betaalt.
Sportlocaties
SRO beheert een groot deel van de gemeentelijke sportlocaties, zoals de zwembaden
en de gymzalen op scholen. D66 vindt dat de gemeente samen met de gebruikers
van SRO-locaties moet nadenken of het niet beter is als de gebruikers de locaties zelf
geheel of gedeeltelijk gaan onderhouden.
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D66 weet dat veel mensen vinden dat de Haarlemse zwembaden Boerhaavebad
en De Planeet niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Zij vinden de panden
oud en minder aantrekkelijk. D66 vindt het belangrijk dat Haarlem moderne en
eigentijdse zwembaden heeft waarbij naast een sportzwembad, ook een peuter- en
kleuterzwemzone, glijbanen en een ontspanningsruimte aanwezig is.
D66 vindt het noodzakelijk dat Haarlem blijft beschikken over voldoende
sportvoorzieningen, met een goede spreiding over de stad. Intensief gebruikte en
goed bereikbare sportvoorzieningen als de Beijneshal dragen hier sterk aan bij. D66
zet zich bij een herontwikkeling van complex Beresteyn in voor vernieuwing van de
bestaande faciliteit of een volwaardig alternatief met dezelfde goede bereikbaarheid.
Sportclubs
D66 wil dat alle Haarlemmers profiteren van de positieve aspecten van sport. Wij willen
dat sportclubs qua leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid en afkomst een goede
afspiegeling zijn van Haarlem en dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
pakken om diversiteit binnen de vereniging aan de kaak stellen. Wij vragen clubs om
voor het bestuur, commissies, vrijwilligerstaken en op het veld ondervertegenwoordigde
groepen actief te benaderen om mee te doen. Hierbij vragen wij ook om rolmodellen
aan te trekken die helpen een transitie te maken binnen de club.
Sport voor iedereen
D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan bewegen en sporten. D66 vindt het vooral
belangrijk dat minderjarigen kunnen sporten. D66 is tevreden dat de gemeente met
gerichte aandacht een groter aantal met behulp van het jeugdsportfonds laat sporten.
D66 pleit voor behoud van dit beleid.

Toerisme
Toeristische aantrekkingskracht
Haarlem is een aantrekkelijke stad. Dat vinden niet alleen de bewoners, maar ook de
vele binnen- en buitenlandse toeristen. D66 wil de aantrekkingskracht van Haarlem
op selecte groepen toeristen vergroten. D66 is daarom voorstander van het uitbreiden
van het hogere hotelaanbod. D66 wil verder samen met de omringende gemeenten
werken aan een betere positionering van Haarlem en de regio Kennemerland. De regio
laat nog te veel kansen liggen om het hoogwaardige aanbod onder de aandacht te
brengen.
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D66 denkt daarbij aan het verder onder de aandacht brengen van het culinaire profiel
van Zuid-Kennemerland en de excellente natuurvoorzieningen in de Waterleidingduinen
en natuurgebied Kennemerduinen.
De kade langs de Spaarndamseweg is geschikt gemaakt voor het aanleggen van
riviercruiseboten. D66 wil via Haarlem Marketing de aandacht vestigen op deze
mogelijkheid, zeker nu Amsterdam het aantal aanleggen wil beperken. D66 vindt
het wel belangrijk dat Haarlem inzet op kwalitatief hoogwaardige cruises, waarbij de
reizigers ook echt de gelegenheid krijgen om Haarlem te bezoeken.
Haarlem profiteert van een verdere groei van het toerisme. D66 wil dat de gemeente
samen met Amsterdam de economische aantrekkelijkheid van Haarlem beter benut
om draagkrachtige toeristen naar Haarlem te verleiden. Gelet op de snelle groei
van het toerisme in Amsterdam vindt D66 het wel van belang om tijdig de negatieve
effecten van groeiend toerisme in te dammen. D66 wil dat de gemeente vroegtijdig
maatregelen neemt om drank en drugstoerisme te weren en het verhuren van reguliere
woonruimte aan toeristen via bij voorbeeld AirBNB te beperken tot maximaal 60 dagen
per jaar. Daarbij vindt d66 het belangrijk dat de gemeente het beleid voor AirBNB,
vakantieverhuur, bed & breakfasts, hotels en short stay integraal vaststelt, zodat
ondernemers en bewoners niet op slimme wijze maximaal gebruik kunnen maken van
de regels voor de verschillende segmenten. Vanzelfsprekend zal hierbij ook worden
ingezet op effectief toezicht.

Sport en cultuur in het kort
D66 heeft mede gezorgd voor de realisatie van de Duinwijckhal.
D66 wil het cultuurbudget verhogen.
D66 wil dat er meer geld beschikbaar komt voor festivals.
D66 zal zich inzetten om bewoners meer in beweging te krijgen.
D66 wil dat Haarlem zich positioneert als een aantrekkelijke stad voor
draagkrachtige toeristen.
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6. Ondernemend Haarlem
D66 vindt het belangrijk dat Haarlem voldoende eigen bedrijvigheid kent, met name
met het oog op de lokale werkgelegenheid. D66 legt de focus allereerst op het
versterken van de aantrekkingskracht van de Waarderpolder als verzamelplaats
van maakbedrijven. In de tweede plaats vindt D66 het belangrijk dat Haarlem haar
toeristische aantrekkingskracht behoudt en versterkt. Tot slot wil D66 dat Haarlem
de kleine bedrijvigheid versterkt.

Ruimte voor ondernemers
Innovatieve maakindustrie is geconcentreerd in de Waarderpolder. Over de faciliteiten
aldaar is een convenant gesloten met de werkgeversvereniging. Belangrijk is dat de
Waarderpolder zoveel mogelijk voor productie-industrie en zo min mogelijk voor retail
in gebruik is, en dat particulier verkeer daar (als klant, als bewoner) zoveel mogelijk
ontmengd wordt van werkverkeer en logistiek. Uitzonderingen bestaan aan de randen
van het gebied: bij voorbeeld bij de IKEA.
D66 vindt het belangrijk dat maakbedrijven en industrie binnen een goed uitgerust
gebied de ruimte krijgen. D66 wil dat de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied
blijft voor ondernemers. D66 realiseert zich dat mogelijk toekomstig gebruik van de
Oostoever van het Spaarne voor woningbouw op gespannen voet staat met de wensen
van de bedrijven in de Waarderpolder. D66 constateert echter dat de Waarderpolder
op dit moment nog veel open plekken kent. D66 wil in goed overleg met de gebruikers
het industrieterrein op een hoogwaardige manier herinrichten, waarbij bereikbaarheid
een belangrijke rol zal spelen. Op die manier kan gelijktijdig ruimte ontstaan voor
bebouwing aan de Oostoever.
D66 constateert met zorg dat de Waarderpolder met name in de spits de afgelopen
jaren minder goed bereikbaar is geworden. D66 wil dit probleem op twee manieren
aanpakken. In de eerste plaats wil D66 dat de Waarderpolder beter toegankelijk wordt
gemaakt met openbaar vervoer. Dat kan door met name in de spits extra bussen te
laten rijden van station Spaarnwoude door de gehele Waarderpolder. Verder vindt
D66 het belangrijk dat de Waarderpolder ook voor het autoverkeer goed toegankelijk
wordt. D66 wil op korte termijn in overleg met de ondernemers van de Waarderpolder
de quick wins vaststellen en benutten.
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Haarlem innovatieve kennisstad
D66 wil dat de gemeente meer werk maakt van het promoten van Haarlem als innovatieve
kennisstad. De voorziene komst van universitair onderwijs zal hieraan bijdragen. D66
denkt dat die versterking ook vorm kan krijgen door voorbeeld InHolland en het Nova
college nog beter te koppelen aan de innovatieve bedrijvigheid op de Waarderpolder.
D66 vindt het ook passend dat in de toekomst op de Waarderpolder ook ruimte
wordt gemaakt voor innovatieve opleidingen, zodat een nog betere aansluiting en
samenwerking ontstaat tussen opleidingen en maakbedrijven.
Versterken kleine bedrijvigheid
Haarlem kent een relatief groot aantal ZZP’ers. D66 vindt het belangrijk dat de
gemeente geen drempels opwerpt om binnen de gemeente Haarlem een eigen bedrijf
te starten. D66 vindt het niet goed dat in bestemmingsplannen beperkingen worden
opgenomen ten aanzien van het gebruik van het aantal vierkante meters van een
woning voor dit soort bedrijvigheid. D66 is van mening dat zolang in woningen de
woonfunctie in stand blijft, het gebruik van de woning voor kleine bedrijvigheid niet
beperkt hoeft te worden in het aantal vierkante meters. D66 ziet wel een beperking in
het aantal werknemers dat buiten de bewoners om in de woning werkt – dat zouden
er maximaal twee mogen zijn.
D66 vindt het verder belangrijk dat de gemeente bij de verdere ontwikkeling van
Haarlem ook rekening houdt met kleine, innovatieve bedrijven. Zo vindt D66 het
belangrijk dat in het kader van de focus op Haarlem als innovatieve kennisstad, de
Waarderpolder een of meer panden behoudt waar kleine maakbedrijven en startups
verder kunnen groeien. Verder vindt D66 het belangrijk dat er voldoende panden zijn
waar kleine niet-maakbedrijven zich kunnen vestigen.
Meewerkende gemeente
D66 zet zich ervoor in dat de gemeente Haarlem de echte administratieve lasten
voor ondernemers zoveel mogelijk beperkt. Dat er regels gelden, bijvoorbeeld om bij
te dragen aan de doelstellingen met betrekking tot de duurzaamheid van onze stad,
is een gegeven. Binnen een beperkt aantal randvoorwaarden, moeten ondernemers
vervolgens de vrijheid hebben te ondernemen.
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D66 vindt het zorgelijk dat veel ondernemers de gemeente Haarlem als een
bureaucratisch bastion beschouwen. D66 vindt dat ambtenaren van de gemeente
Haarlem meer dan nu het belang van een goed ondernemersklimaat voor de verdere
ontwikkeling van Haarlem gaan inzien. Dat betekent dat de regelgeving waar mogelijk
flexibeler moet worden. D66 wil tijdelijk twee ambtenaren aanstellen die primair
aanspreekpunt zijn voor ondernemers en die een eigen mandaat hebben als het gaat
om wegnemen van onnodige bureaucratie. D66 wil verder dat het OndernemersPanel
ook gebruikt gaat worden om concrete verbetermaatregelen aan te wijzen.
Uit het Ondernemerspanel Haarlem blijkt dat de regeldruk en lasten in Haarlem hoog
zijn. D66 wil dit krachtig aanpakken. D66 pleit voor het instellen van een taskforce
van gemeente en ondernemers die tot doel heeft het aantal regels drastisch terug
te brengen. Jaarlijks moet de bestaande regelgeving actief gemonitord worden op
bestaansrecht en doelmatigheid.
Retail
Haarlem is een belangrijke regionale winkelstad. D66 constateert dat het voor
de overleving van bedrijven belangrijk is om een succesvolle onlinestrategie te
combineren met een succesvolle winkelstrategie. Doordat het laad- en losverkeer
in de binnenstad beperkt is tot de vroege uren, is het voor winkels in de binnenstad
lastiger om hun winkel te combineren met een webwinkel. D66 vindt het belangrijk
dat het winkelgebied vanaf 16.00 toegankelijk wordt gemaakt voor pakketdienstenverkeer, die gebruik maken van elektrische auto’s. Op die manier blijft Haarlem ook
aantrekkelijk voor dit soort bedrijven.
Er is geen ondernemer in Haarlem die niet mee kan praten over vandalisme, agressie
of diefstal. Veilig ondernemen is een gemeenschappelijke ambitie waarbij gemeente,
politie en ondernemers gezamenlijk moeten investeren in veiligheid.
Veel mensen uit de omgeving van Haarlem gaan met de auto naar de stad zodat zij
hun zware boodschappen makkelijk kunnen meenemen.
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D66 wil in overleg met de Centrum Management Groep inzetten op een systeem
waarbij winkeliers samenwerken om boodschappen eenvoudig naar de klant (of
uitgiftepunten in de parkeergarage) toe te brengen, zodat de klant met openbaar
vervoer of fiets naar de stad kan gaan.

Werkgelegenheid
Werk is niet alleen een voorwaarde voor salaris, maar geeft ook betekenis en invulling
aan het leven en vormt daarmee een belangrijke motor voor sociale integratie. Bieden
van werk is de beste manier om mensen aan de onderkant van de maatschappij
te helpen een zelfstandig bestaan te starten of te hervatten. Bieden van voldoende
werkgelegenheid is een verantwoordelijkheid van gemeente en bedrijfsleven.
Haarlem heeft een goed woonklimaat, waarbij veel bewoners buiten Haarlem werken.
Dat betekent dat de helft van de werkende inwoners zijn werk in Haarlem zelf doet,
de andere helft reist dagelijks naar vooral Amsterdam en Haarlemmermeer (terwijl
omgekeerd de helft van de Haarlemse werkgelegenheid wordt gevuld door vooral veel
mensen uit de IJmond en buiten de MRA).
Meer werkgelegenheid
Voor D66 is werkgelegenheid een belangrijke indicator voor het aantrekken van
bedrijvigheid. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente niet langer hardnekkig
vasthoudt aan bij voorbeeld zondagsrust als dat bij voorbeeld de IKEA verhindert om
op zondagochtend eerder te openen. D66 wil dat de gemeente ook actiever bedrijven
benadert om zich te vestigen in Haarlem.
Samen met de bestaande bedrijven kan bij voorbeeld gezocht worden naar een
overkoepelend thema die het zowel voor bestaande als nieuwe bedrijven aantrekkelijk
maakt om in Haarlem te blijven of te komen. In de visie van D66 kan een deel van
de Waarderpolder rondom IKEA verder benut worden voor grote woonwinkels met
bijbehorende werkgelegenheid.
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Over de gemeentegrenzen heen
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zich niet alleen op de economie binnen het
eigen grondgebied richt, maar ook met de andere gemeentes binnen de MRA richting
geeft. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen in angsten, maar ook in
baankansen denkt: als de gemeente Haarlem bijdraagt aan het slagen van de Style
Outlets in SugarCity, heeft dat grote gevolgen voor de werkgelegenheid van Haarlem
en omstreken. Nu SugarCity een feit is, is het zaak ook Haarlem van het succes
daarvan te laten profiteren. Dat laat onverlet dat d66 tegenstander is en blijft van het
ontwikkelen van winkelcentra en outletcentra buiten de bestaande winkelgebieden.

Sociaal Haarlem
Begeleiden naar werk
Armoedebestrijding is een van de hoofdtaken van de Gemeente. D66 zet daarbij in
op meer hulp en ondersteuning bij het scheppen van voorwaarden voor succesvolle
re-integratie op de arbeidsmarkt, en niet zozeer op het verstrekken van aanvullende
individuele uitkeringen.
D66 vindt dat het vinden van werk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is
van de bewoners zelf. De gemeente draagt daaraan bij door ruimte te bieden voor
voldoende ondernemers en bijbehorende werkgelegenheid. Verder zal de gemeente
bij de aanbesteding van werk doorslag moeten geven aan kwalitatief hoogwaardige
werkgelegenheid. Haarlem moet, als ondernemende gemeente, aansluitend aan het
landelijk beleid, mensen met een uitkering faciliteren om als ZZP-er een eigen bedrijf
te starten.
Voor oudere of onvoldoende geschoolde werkzoekenden, multi-probleemjongeren en
andere categorieën burgers die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt,
neemt de gemeente actief het voortouw. D66 zet hier vooral in op een-op-een
begeleiding van deze moeilijk bemiddelbare werkzoekenden met creatieve inzet van
bij- en omscholing.
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Statushouders
Werken, leren en integreren gaan hand in hand. Om de Nederlandse taal en werkcultuur
snel eigen te maken, wil D66 dat statushouders in Haarlem snel worden onderwezen
en werkervaring gaan opdoen. Samen met ondernemersverenigingen wil D66 al dan
niet betaalde stageplaatsen realiseren. Met dit alles wil hiermee de verbinding tussen
Nieuwkomers en Nederlanders bespoedigen. D66 vindt overigens dat de gemeente
goed moet kijken naar het opleidingsniveau van de statushouder. D66 wil dat de
gemeente een individueel plan van aanpak maakt, waarbij de statushouder zo snel
mogelijk op zijn eigen niveau aan de slag kan. D66 verwacht wel dat statushouders
zich maximaal zullen inzetten tijdens dit traject.
Sekswerkers
D66 vindt dat vrouwen en mannen, die vrijwillig kiezen om te werken als sekswerker,
zelfstandig en veilig hun werk moeten kunnen doen. Toch vinden misstanden in deze
branche nog steeds plaats, zoals gedwongen prostitutie en mensenhandel. Om dit
tegen te gaan, wil D66 naast maatregelen tegen geweld, uitbuiting en misbruik, de
sociale positie van sekswerkers versterken in plaats van ze te verbergen. Wij streven
naar een goed ondernemersklimaat voor bestaande sekswerkers in Haarlem met een
laagdrempelige toegang tot voorzieningen van overheid zoals de gemeente en GGD.
D66 is een voorstander van het vergunningstelsel voor sekswerkers mits het de
verbetering van de arbeidsomstandigheden en de verzelfstandiging van sekswerkers
niet in de weg staat. Zo mag de uitgifte van een beperkt aantal vergunningen niet tot
gevolg hebben dat de arbeidsomstandigheden van sekswerkers verslechteren en hen
de mogelijkheid wordt ontnomen om als zelfstandige aan de slag te gaan.
Initiatieven van sekswerkers om zelf ruimtes te huren moeten gefaciliteerd worden,
zodat zij minder afhankelijk van derden zijn. D66 vindt het ten slotte belangrijk dat
sekswerkers bij de totstandkoming van nieuw beleid of initiatieven nauw betrokken
worden.
De gemeente als werkgever
D66 wil dat de Gemeente ook zelf een actieve rol speelt als werkgever. D66 wil
toestaan dat daarvoor tijdelijke boventallige gesubsidieerde arbeidsplaatsen worden
geschapen van maximaal een jaar. D66 wil wel vermijden dat gesubsidieerde plaatsing
leidt tot verdringing of verstorend werkt op de beloning en rechtspositie van reguliere
werknemers. Anderzijds moet ook de inwoner beschermd worden voor onderbetaling.
Wie voldoende geschikt is voor zijn functie verdient een normaal salaris.
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Arbeidsgehandicapten
Met de komst van de Participatiewet is de Wet Sociale Werkvoorziening afgesloten
voor nieuwe instroom. Dat betekent dat de sociale werkvoorziening alleen een rol
heeft voor mensen die voor 1 januari 2015 al als WSW-geïndiceerde werkten. Nieuwe
instroom moet op andere wijze door de gemeente worden begeleid naar regulier werk.
D66 wil dat de gemeente werkgevers uitdaagt om met creatief personeelsbeleid en
organisatieontwikkeling voor deze groep medeburgers zinvolle (leer)arbeidsplaatsen
te creëren.
Ook voor mensen die nooit zelfstandig kunnen werken, kan zinvol werk gecreëerd
worden. Goede voorbeelden zijn “de Wereld van Jansje” en “Brownies en Downies”.
D66 wil dat ondernemers aanspraak kunnen maken op een stimuleringsfonds en extra
ondersteuning krijgen van Haarlem Marketing. Waar de afstand tot de arbeidsmarkt
te groot is voor zelfstandig functioneren, helpt een sociale bezigheid in de vorm
vrijwilligerswerk of arbeidsmatige dagbesteding. Met de juiste CIZ-indicatie en de
Wmo kunnen sociale partners deze zorg wel leveren. D66 wil dat de gemeente de
komende jaren samen met reguliere werkgevers en sociale partners blijft voorzien in
een goed werkaanbod voor arbeidsgehandicapten.
Stage
D66 vindt dat de gemeente een rol moet blijven spelen bij het samenbrengen van
stagezoekende scholieren en het bedrijfsleven. Initiatieven zoals Stagebureau
Waarderpolder moeten wat D66 betreft verder in de stad worden uitgebreid.
Daarnaast blijft D66 zich samen met het bedrijfsleven en sociale partners, waaronder
jongerenorganisaties, inzetten op betere toeleiding van net afgestudeerde jongeren
richting de arbeidsmarkt.
Langdurige minima
Haarlem kent helaas een groep bewoners die langdurig gebruik maken van de bijstand.
D66 vindt dat de gemeente deze groep actiever moet begeleiden naar een baan. Om
de aansluiting bij de samenleving te behouden wil D66 deze groep stimuleren om
vrijwilligerswerk te verrichten. Kinderen uit deze groep hebben recht op geïntegreerde
jeugdzorg, waarbij zeker ook aandacht is voor het betrekken van deze groep kinderen
bij buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreisjes. D66 vindt het onaanvaardbaar dat
kinderen niet ten volle kunnen profiteren van de activiteiten op hun school vanwege
de geldproblemen van hun ouders. Mede op initiatief van D66 kwam er een bundeling
van bestaande regelingen voor kinderen in armoede, zodat veel duidelijker is waar
Haarlemse gezinnen met een kleine beurs gebruik van kunnen maken.

Ook steunden we een motie om de vergoeding van huiswerkbegeleiding direct aan
de organisaties zelf te laten betalen, zonder dat ouders dat moeten voorschieten.
Daarmee wordt voor ouders met een klein budget de drempel om begeleiding in te
kopen weggehaald.
Werken moet lonen
D66 vindt het belangrijk dat mensen die uit de bijstand komen er daadwerkelijk op
vooruit gaan. Haarlem kent veel regelingen voor langdurige minima. De gemeente
besteedde in 2016 13% van het totale budget aan minimabeleid. Dat was meer
dan 30% boven het Rijksbudget. D66 vindt het belangrijk dat werk loont en wil de
komende jaren de aanvullingsregelingen gestaag terugbrengen tot een lager niveau.
In de begroting 2017-2020 is voorzien in een daling naar iets boven de 20%. D66 is
van mening dat Haarlem in de jaren daarna langzaam moet groeien naar een situatie
dat het werkbudget voldoende is.

Ondernemend Haarlem in het kort
D66 heeft ingezet op het verminderen van de regeldruk voor ondernemers.
D66 wil dat de Waarderpolder een goed geoutilleerd bedrijfsterrein blijft.
D66 wil dat de Waarderpolder bereikbaarder wordt.
D66 wil dat Haarlem de komende periode Haarlem meer in de markt zal zetten
als innovatieve kennisstad.
D66 wil dat Haarlem vooroploopt bij het succesvol re-integreren van mensen
zonder werk.
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7. Duurzaam Haarlem
Uit de duurzaamheidsmonitor 2015 blijkt dat de CO2-uitstoot in Haarlem voor bijna
de helft wordt veroorzaakt door bedrijven, met name dienstverlening. Particulieren
en het verkeer nemen ieder ongeveer een kwart voor hun rekening. D66 ondersteunt
de doelstelling om Haarlem klimaatneutraal te laten zijn. Om dat te kunnen bereiken
zullen niet alleen alle bewoners van Haarlem een rol moeten spelen, maar ook alle
ondernemers, andere organisaties en natuurlijk de gemeente zelf. De komende
jaren moet er nog veel werk worden verricht. D66 vindt daarom dat het afgelopen
moet zijn met de vrijblijvendheid. D66 wil een doelgroepgerichte benadering, met
een juiste mix van middelen (voorlichting, subsidies, handhaving).
D66 gaat uit van de trias energetica. Dat betekent dat in het energievraagstuk op drie
fronten actie nodig is. Het belangrijkste is het beperken van de energiebehoefte,
gevolgd door het maximaliseren van het gebruik van duurzame energie. Als laatste
gaat het om efficiënt gebruik van fossiele energie.
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Bewoners
Verduurzamen woningen
Bij het beperken van de energiebehoefte gaat het om ‘passieve’ maatregelen, die geen
hulpenergie vragen, zoals goed isoleren, luchtdicht bouwen en zongericht verkavelen.
D66 wil dat de gemeente aan nieuw te bouwen woningen de hoogste eisen stelt
waar het gaat om duurzaamheid: D66 wil feitelijk dat alle nieuw te bouwen woningen
in Haarlem volledig energieneutraal zijn. Dat kan door dit uitdrukkelijk mee te nemen
in het Programma van Eisen als basis voor de aanbestedingsprocedure. Hiermee
wordt een ontwikkelaar geselecteerd op basis van de toepassing van energie neutraal
realiseren van de nieuwbouw.
De gemeente heeft vanzelfsprekend niets te zeggen over de verduurzaming van
woningen in privébezit. Wel wil D66 dat de gemeente bewoners nog actiever aanspreekt
op de maatregelen die zij kunnen treffen. Het programma De Groene Mug is hiervoor
al in het leven geroepen en zal een actievere rol moeten gaan spelen in het aanjagen
en stimuleren van Haarlemmers. Verder wil D66 dat de gemeente zich actiever opstelt
met het geven van voorlichting door nieuwe eigenaren bij de koop van een woning te
wijzen op mogelijke verduurzamingsmaatregelen. De aankoop van een huis is immers
een natuurlijk moment om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
Desondanks is D66 zich ervan bewust dat het klimaatneutraal maken van alle
gebouwen in Haarlem, een enorme opgave is die niet zal kunnen worden gerealiseerd
met voorlichting en een subsidie hier en daar. D66 wil dan ook dat de gemeente
Haarlem in overleg met deskundigen een concreet en haalbaar plan van aanpak
opstelt.
Waar het om huurwoningen gaat, zal de gemeente in overleg moeten treden met
woningcorporaties om ervoor te zorgen dat het woningbestand zo snel mogelijk
verduurzaamd wordt.
D66 streeft ernaar dat iedereen een steentje bijdraagt aan het verduurzamen van
Haarlem. Duurzaamheid moet iets zijn van alle Haarlemmers. D66 wil op dit punt geen
tweedeling in de Haarlemse samenleving. D66 constateert dat op dit moment met
name hoger opgeleide inwoners energiebesparende maatregelen treffen. Zij hebben
vaak ook de draagkracht om de nodige investeringen te doen en plukken daar ook
(op langere termijn) de financiële vruchten van. Maar er zijn ook veel Haarlemmers,
die het zich niet kunnen veroorloven om zo bewust bezig te zijn met het redden
van de aarde. D66 vindt het belangrijk dat ook zij meeprofiteren van de kansen die
verduurzaming biedt. D66 pleit voor het invoeren van de mogelijkheid van (renteloze)
leningen, die afgelost worden met een deel van besparing op energie. Ook ESCO’s
(energy service companies) kunnen hierbij behulpzaam zijn.
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Verduurzamen monumenten
Haarlem telt meer dan 1650 monumenten en is daarmee een van de grootste
monumentensteden van ons land. D66 ziet het spanningsveld tussen enerzijds de
wens het bestaande monument te behouden zoals het is en anderzijds de wens om
monumenten te verduurzamen. D66 wil dat de gemeente Haarlem koploper wordt bij
het verduurzamen van monumenten. De gemeente krijgt de taak ervoor te zorgen dat
monumenten zoveel mogelijk worden verduurzaamd. Daarbij is het belangrijk dat de
gemeente vooral meedenkt over wat wel mogelijk is, in plaats van het zonder alternatief
wijzen op (beperkende) regels. D66 wil dat de gemeente alle monumentenbezitters
desgevraagd een gratis maatwerkadvies geeft, zoals bijvoorbeeld Erfgoed Leiden en
Omstreken dat doet. Waar energiebesparende maatregelen (isolatie) minder succesvol
kunnen worden toegepast, zal het gebruik van duurzaam opgewekte energie een
grotere rol moeten spelen.
Energie duurzaam opwekken
Haarlem heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet met coöperaties die zonneenergie opwekken, zoals DE Ramplaan en Haarlem Noorderlicht. D66 juicht het toe
dat bewoners actief op zoek zijn naar nieuwe vormen van samenwerking. Zij hebben
laten zien dat er veel mogelijk is in de gebouwde omgeving. D66 heeft als ambitie om
de komende periode alle geschikte platte daken vol te leggen met zonnepanelen. In
de groei van door zonne-energie opgewekte stroom heeft Haarlem de afgelopen 10
jaar gemiddeld gepresteerd. D66 wil dat de toename van zonne-energie in Haarlem
harder gaat groeien dan het landelijk gemiddelde. Dat kan door nieuwbouwprojecten
alleen toe te staan als klimaatneutraal gebouwd wordt. Verder wil D66 bewoners en
gebruikers van bestaande gebouwen informeren over de voordelen van duurzame
energie. D66 bepleit hierbij een wijkgerichte aanpak.
Terugdringen aardgasgebruik
D66 wil het aardgasgebruik in 2050 in Haarlem uitgebannen hebben. Met het oog
hierop vindt D66 dat nieuwbouwwijken niet langer aangesloten moeten worden op
aardgas. D66 wil de komende periode een gedegen stappenplan uitwerken om ook
Haarlem aardgasvrij te maken.

Duurzame bedrijven en instellingen
Vrijblijvendheid voorbij. In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn om
energiebesparingsmaatregelen te treffen die een terugverdientijd hebben van minder
dan vijf jaar.
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Mede op initiatief van D66 zorgt Haarlem ervoor dat bedrijven de komende jaren
werk maken van deze verplichting. Tot 2020 moet de gemeente via aankondigingen
en voorlichting bedrijven en instellingen benaderen om die maatregelen te nemen.
Daarna middels handhaving.
Met de Omgevingsdienst IJmond, die voor de gemeente de milieutaken uitvoert,
zullen we afspraken maken over de integrale aanpak. Bij de voorlichting aan
ondernemers(verenigingen) hoort ook een bedrijfsscan en een advies over de, op
basis van de wet, te nemen maatregelen.
Winkeliers
D66 daagt winkeliersverenigingen uit om, voor de verduurzaming van hun
winkelstraat, met plannen te komen en deze ook uit te voeren. Door als ondernemers
hierin gezamenlijk op te trekken kunnen schaalvoordelen leiden tot aanzienlijke
kostenbesparingen. D66 stelt een prijs in voor de meest energiezuinige winkelstraat
van Haarlem.
Bedrijven
D66 vindt dat de Waarderpolder, als enige grote bedrijventerrein van Haarlem,
voorop moet lopen op het gebied van duurzaamheid. D66 wil de samenwerking die
er al is, tussen bedrijven onderling en met de gemeente, verder versterken en de
afspraken over duurzaamheidsdoelstellingen voor de Waarderpolder aanscherpen.
Bij de vestiging wil D66 duurzame en energieneutrale onderneming voorrang geven.
De kansen, zoals kostenbesparing door verminderen van het energieverbruik, staan
daarbij voorop. De positionering van een klimaatbewust bedrijventerrein is goed voor
het vestigingsklimaat van de Waarderpolder.

Verkeer
Weren vervuilende vervoermiddelen (milieuzone)
D66 wil dat ook het verkeer bijdraagt aan de CO2-reductie. D66 bepleit dat binnen
Metropoolregio Amsterdam voor een integrale aanpak wordt gekozen – al was het
maar om te voorkomen dat voertuigen en taxi’s die Amsterdam niet meer in mogen
om die reden alleen in Haarlem worden ingezet. Dat betekent concreet dat bepaalde
dieselvoertuigen en andere voertuigen met een hoge uitstoot worden geweerd. Tot
slot mogen 2-takt en 4-taktbrom- en snorfietsen die voor 1 januari 2011 zijn toegelaten
niet meer in Haarlem rijden. Deze maatregelen kunnen wat D66 betreft al de komende
vier jaar worden ingevoerd.
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Als consequentie van de keuze voor een klimaatneutrale stad moet de stad inzetten
op elektrisch verkeer in een autoluwe binnenstad. Dat wil zeggen dat de bevoorrading
van winkels en bedrijven in de binnenstad via een logistiek centrum (in bij voorbeeld de
Waarderpolder) met elektrisch aangedreven bestelauto’s dient plaats te vinden. Voorts
wil D66 dat er op de langere termijn een ring met ruime en veilige parkeervoorzieningen
moet bestaan vanwaar mensen eenvoudig en snel met schoon openbaar vervoer de
stad in en uit kunnen gaan.
Groene golf
De luchtkwaliteit van Haarlem is niet overal goed genoeg. Om uitstoot van auto’s
te verminderen pleit D66 voor meer groene golven waardoor auto’s met een vaste
snelheid kunnen doorrijden. Dat voorkomt extra uitstoot door afremmen en optrekken,
bij voorbeeld op de Schipholweg, Randweg en de Europaweg. In dat kader past het
ook dat de gemeente op plekken waar veel taxi’s staan te wachten investeert in een
wachtruimte, zodat taxichauffeurs even hun motor uitzetten en een kop koffie kunnen
drinken.

Afval
D66 wil dat Haarlem voldoet aan de hoogste afvalnorm. Dat betekent dat 68% van het
gemeentelijk afval gescheiden wordt opgehaald. D66 wil dat de gemeente samen met
Spaarnelanden een actieplan opstelt om dat te halen. D66 wil meer werk maken van
de circulaire economie en vindt dat afvalscheiding van burgers het best gestimuleerd
kan worden door het belonen van goed gedrag (plastic, papier en glas wordt door
middel van rolcontainers aan huis opgehaald, restafval moet zelf naar vuilnisbakken
gebracht worden).

D66 vindt dat Spaarnelanden de afgelopen tijd de dienstverlening met betrekking
tot het ophalen van afval zichtbaar heeft verbeterd. Dat is belangrijk, want bewoners
van Haarlem willen hun vuil eigenlijk zeven dagen per week kwijt. Op zaterdag zijn
er vaak lange rijen voor het milieuplein. D66 wil dat de gemeente onderzoekt of de
openingstijden van Spaarnelanden in het weekend (ook op zondag) verruimd kunnen
worden.

D
D66 is er verder voorstander van dat Spaarnelanden ook meedenkt met bewoners.
Zo zou Spaarnelanden in lommerrijke wijken in de herfst wat vaker de groencontainers
kunnen legen, zodat iedereen zijn tuinafval makkelijk op de goede manier kwijt kan.

Duurzaam Haarlem
D66 zet vol in op duurzaamheid, energietransitie en klimaat.
Nieuwbouwwoningen worden energieneutraal en gasloos gebouwd.
Alle geschikte platte daken worden gebruikt voor zonnepanelen.
Om de luchtkwaliteit in de stad te waarborgen, wil D66 al de komende vier jaar
een milieuzone invoeren.
D66 is vanwege de luchtkwaliteit in de stad voorstander van groene golven
voor autoverkeer op doorgaande wegen.
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8. Gezond Haarlem
De afgelopen periode is Haarlem, net als alle andere gemeenten, verantwoordelijk
geworden voor een groot deel van de ondersteuning voor de bewoners. Dit is
een spannende periode geweest. D66 heeft tijdens deze transitie gezorgd voor
continuïteit van zorg en welzijn en gelijktijdig ondersteuning doorontwikkeld
door transformatie te stimuleren en door het instellen van een innovatiebudget.
Op dit moment kan Haarlem zeggen dat de gedachte achter de overheveling
is uitgekomen: de gemeente Haarlem zorgt er samen met bewoners voor dat
ondersteuning en zorg, met behoud van kwaliteit, goedkoper is geworden en beter
aansluit bij behoeften en eigen regie van de mensen die, al dan niet tijdelijk, hulp
nodig hebben.
D66 wil dat Haarlem de gezondste stad van Nederland wordt. Zonder actief beleid
zal obesitas, ook bij jongeren, een steeds groter probleem voor de gezondheid
vormen. Daarbij passen onorthodoxe maatregelen die bewoners ertoe moeten
verleiden een gezonde levensstijl te hanteren en meer te bewegen. Daarnaast zullen
er ook groepsgerichte interventies en preventieve maatregelen nodig zijn. D66 wil
dat de aanpak Jongeren op gezond gewicht (JOGG) doorgaat en dat de gemeente
zich actief inzet voor het verspreiden van kennis over voeding aan docenten,
sporttrainers en anderen die frequent werken met jongeren. Hierbij streeft D66
naar het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Tot slot vindt D66 het belangrijk dat de gemeente voor de beste kwaliteit gaat en
flexibiliteit inbouwt in de budgetten van de huidige zorg- en welzijnsaanbieders.
Zo ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven die, als ze betere kwaliteit leveren,
in de plaats kunnen komen van minder functionerende onderdelen in de huidige
basisinfrastructuur. Zo houdt Haarlem een vitaal en sprankelend sociaal domein,
dat kwalitatief van het optimale niveau is.

Ondersteuning voor kwetsbare bewoners
WMO
D66 is er trots op dat de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente
gepaard is gegaan met het behoud van zorg- en welzijnswerk. De D66-wethouders
hebben de taken in onzekere omstandigheden goed uitgevoerd en een balans
gevonden tussen enerzijds het versterken van eigen regie en inzet van de bewoners.
D66 heeft ervoor gezorgd dat er een innovatiebudget is vrijgemaakt voor organisaties
die nieuwe ideeën hebben om Haarlemmers een duwtje in de rug geven als zij dat
nodig hebben. Met dit innovatiebudget kunnen experimenten en pilots gefinancierd
worden.
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Ontschotten van de zorg
D66 gaat in beginsel uit van de zelfredzaamheid van mensen. Helaas is niet iedereen
zelfredzaam genoeg: niet iedereen kan zijn eigen ondersteuning organiseren. D66 vindt
het belangrijk dat de gemeente bewoners ook helpt bij het organiseren van die zorg
en welzijn. Als de bewoner dat zelf kan organiseren, is de inbreng van de gemeente
beperkt. Kan de bewoner dat zelf niet goed (genoeg), dan zorgt de gemeente ervoor
dat ook echt ondersteuning wordt geboden.
In het verleden was er een reëel risico dat meerdere hulpverleners onafhankelijk van
elkaar met hetzelfde gezin bezighielden. D66 juicht het toe dat belangrijke stappen
zijn gezet bij de ontschotting. D66 vindt het belangrijk dat Haarlem nog meer gaat
werken volgens de aanpak: één gezin, één plan, één regisseur.
D66 volgt de experimenten met een i-PGB (integraal persoonsgebonden budget) in
Woerden en Delft met veel belangstelling. Het idee achter het integraal PGB is dat
mensen die ondersteuning nodig hebben op verschillende gebieden, dit nu kunnen
krijgen met één flexibel budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp of ondersteuning thuis,
op school, op het werk, het vinden van werk of het regelen van vervoer. Als de
experimenten goed uitpakken, wil D66 zo snel mogelijk een i-PGB in Haarlem invoeren.
Aanbesteding in de zorg en welzijn
D66 vindt het belangrijk dat de ondersteuning voor een langere periode wordt
aanbesteed. Het is niet prettig voor hulpvragers als zij regelmatig worden geconfronteerd
met nieuwe hulpverleners. D66 vindt het belangrijk dat de mogelijkheid om te
voorzien in vaste gezichten een belangrijk aandachtspunt is bij het beoordelen van
de aanbestedingen. Verder wil D66 de komende periode initiatieven ontplooien om
kennis en kunde te organiseren over zorg en welzijn in Haarlem.
Sociale Wijkteams
Sociale Wijkteams zijn de motor van de transformatie van de zorg. De kwaliteit
daarvan moet uitmuntend zijn. D66 vindt het belangrijk dat gebiedsgericht werken
met interdisciplinaire teams de standaard blijft. D66 vindt het daarnaast belangrijk
dat vanuit de sociale wijkteams een verschuiving plaatsvindt van zorg naar voorzorg,
dat willen zeggen dat de focus steeds meer wordt verlegd naar het voorkomen van
problemen. D66 heeft de slagkracht van wijkteams versterkt door de wijkteams een
eigen mandaat en eigen maatwerkbudget toe te kennen om snel interventies te kunnen
plegen. D66 constateert met zorg dat de toestroom van wijkverpleegkundigen stokt.
D66 wil samen met de zorgorganisaties en het mbo en hbo het prachtige beroep van
wijkverpleegkundige onder de aandacht brengen van scholieren.
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De afgelopen periode zijn loket Haarlem, de sociale wijkteams en het centrum voor
jeugd en gezin meer gaan samenwerken. D66 wil dat de integratie van het takenpakket,
huisvesting en organisatie verder van de grond komt om overlap te verminderen
en een eenduidige werkwijze te bevorderen. D66 wil ook dat de gemeente meer
samenwerkt met zorgverzekeraars om de ondersteuning voor bewoners van Haarlem
te verbeteren.
1 gezin, 1 plan, 1 regisseur-principe
D66 vindt het belangrijk dat hulpverleners gecoördineerd samenwerken. Het mag
niet meer zo zijn dat meerdere hulpverleners in een gezin langs elkaar heen werken
of elkaar zelfs tegenwerken. Mede op initiatief van D66 werkt de gemeente aan een
effectieve en efficiënte samenwerking tussen hulpverleners. Werken volgens één plan
met één aanspreekpunt is het uitgangspunt. Hulpverleners moeten met elkaar om de
tafel om hun werk af te stemmen, zodat er minder sprake is van overlap.
Kwetsbare ouderen
Een aanzienlijk deel van de Haarlemse bevolking is ouder dan 75. Veel ouderen
blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. D66 ondersteunt deze zelfstandigheid
graag. Inzetten op preventie en vroegsignalering is daarbij van belang. Wijkteams
ondersteunen ouderen die ondersteuning nodig hebben. Soms kan een oudere
tijdelijk niet meer zelfstandig wonen. D66 ziet dat met het afnemen van het aantal
verpleeghuisplaatsen een grotere groep ouderen noodgedwongen terugvalt op een
lange opname in het ziekenhuis. D66 wil dat de gemeente samen met verpleeghuizen,
het ziekenhuis en wijkteams een inventarisatie maakt van de vaste behoefte aan
tijdelijke verpleeghuisplaatsen. D66 is er voorstander van dat dichtbij het ziekenhuis
een revalidatie- en verpleeghuis wordt ingericht waar ouderen, maar ook anderen die
te gezond zijn voor het ziekenhuis, maar te zwak om zelfstandig naar huis te gaan
kunnen opknappen en aansterken. Op die manier ontlasten we het ziekenhuis en
zorgen we ervoor dat ouderen met betere ondersteuning snel weer in hun eigen huis
zijn.
Jeugdhulp
Opvoeden is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders. Als ouders
ondersteuning nodig hebben of jongeren extra aandacht verdienen, dan moet
professionele hulp snel en direct voorhanden zijn. Jeugdzorg en preventie moet
om die reden in de wijk en op school dicht bij onze jeugd georganiseerd zijn. D66
wil zich inzetten dat jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking of
leer/gedragsproblemen snel en gericht worden ondersteund. Jongeren met een
zorgtoekenning zouden binnen 60 dagen moeten kunnen doorstromen naar begeleid
wonen.
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Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. In meer
dan de helft van de gevallen zijn kinderen (indirect) slachtoffer. Ieder kind heeft recht
op een veilige leef- en leeromgeving. Geestelijke schade bij kinderen moet zoveel
mogelijk te voorkomen. Bij vermoedens van kindermishandeling moeten de afdelingen
zorg en veiligheid van de gemeente Haarlem in een vroeg stadium informatie delen
en aanzetten tot interventies. Maar ook voor sportverenigingen, crèches en scholen
is een belangrijke rol weggelegd. Zij dienen bij zorgelijke omstandigheden in contact
zijn met ouder en kind. Veilig Thuis heeft een regiefunctie in de preventie, interventie
en nazorg van huiselijk geweld en kindermishandeling. D66 wil er zorg voor dragen
dat Veilig Thuis die regiefunctie met alle andere partners in de stad, de komende
periode kan verstevigen. Verder moet de meldcode/meldplicht regelmatig bij (sociale)
organisaties onder de aandacht worden gebracht om vroegtijdig te kunnen ingrijpen.
Dak- en thuislozen
Haarlem kent helaas een grote groep dak- en thuislozen. D66 is blij dat het de
afgelopen periode gelukt is een nieuwe opvang aan de Wilhelminastraat te openen.
D66 blijft zich inzetten voor goede opvangvoorzieningen voor daklozen, verslaafden
en andere sociaal kwetsbare burgers in Haarlem. Wie van goede wil is, krijgt hulp en
ondersteuning om zijn of haar leven weer op te pakken. Wie volhardt in overlast en
criminaliteit, zal merken dat de schijnwerpers op hem of haar gericht blijven. D66 wil
een stevige en persoonsgerichte aanpak van overlastgevers en criminelen die zich
rond de opvangvoorzieningen begeven. Eventueel met de inzet van gebiedsverboden.
D66 hoopt dat met het aantrekken van de economie het aantal economische daklozen
zal afnemen. Op dit moment maakt een relatief grote groep gezinnen gebruik van
dagopvang. Het is lastig deze groep te laten uitstromen vanwege de grote druk op
betaalbare woningen. Haarlem heeft als centrumgemeente een belangrijke rol bij de
opvang. Over een aantal jaar moeten de omringende gemeenten zelfstandig opvang
organiseren. D66 wil vroegtijdig afstemmen met omliggende gemeenten om onnodige
kosten voor Haarlem te voorkomen.
Bemoeizorg
D66 Haarlem vindt het ook belangrijk dat de gemeente samen met de wijkteams en
de woningbouwverenigingen meer aandacht gaat besteden aan bemoeizorg. D66
denkt daarbij aan het actief benaderen van dwangmatig verzamelaars en mensen die
geen aansluiting (meer) hebben op gas, licht en water, of totaal sociaal geïsoleerd zijn.
Experimenten uit Rotterdam wijzen uit dat kleine interventies grote effecten kunnen
hebben.
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Ondersteuning en privacy
Mensen die ondersteuning krijgen, moeten zich geen zorgen maken over hun privacy.
De gemeente Haarlem dient aandacht te besteden aan het (onderling) verstrekken
van gegevens bij de uitvoering en de bewaartermijn van deze gegevens in acht te
nemen. Wij vragen de archiefinspecteur extra controles uit te voeren om regel- en
wetgeving te handhaven. Mensen die ondersteuning nodig hebben moeten actief
worden geïnformeerd over de manier waarop wordt omgegaan met dossiers en
gegevens en het medisch beroepsgeheim. Mede dankzij D66 is precies omschreven
aan welke criteria moet worden getoetst voordat de informatie aan de overgebleven
partijen mag worden verschaft.
Regeldruk
D66 heeft zich de afgelopen periode hard gemaakt voor minder bureaucratie en
regelzucht bij de (lokale) overheid. We zijn trots dat we deze beweging in gang hebben
gezet en blijven scherp op “paarse krokodillen” in de zorg. D66 blijft inzetten op het
vertrouwen in professionals en verminderen van administratieve lastendruk. Maatwerk
is leidend!

Preventie
Voor D66 is preventie meer dan het voorkomen van zorgondersteuning voor de
kwetsbare burger. Wij willen bij preventie al op jonge leeftijd de veerkracht vergroten
en investeren in de zelfredzaamheid van Haarlemmers. Met z’n allen moeten we ervoor
zorgen dat Haarlem de gezondste gemeente van Nederland wordt.
Obesitas
D66 vindt dat de gemeente een rol moet blijven spelen bij het bevorderen van een
gezonde levensstijl. De gemeente moet de wijken met veel obesitas in kaart brengen
en die wijken met voorrang herinrichten, zodat een actieve levensstijl wordt bevorderd.
Samen met scholen, consultatiebureaus, sportverenigingen en zorgcentra wil D66 een
campagne starten om het gebruik van ongezonde producten onder kinderen terug te
dringen. Naast jeugdhulpverlening en de wijkteams, willen we ook zorgverzekeraars
actief betrekken om obesitas bij kinderen tegen te gaan.
Roken
In de afgelopen jaren is het verboden om binnen gebouwen te roken. D66 wil roken in de
openbare ruimte van Haarlem zoveel mogelijk terugdringen. Schoolpleinen, speeltuinen
en sportverenigingen worden rookvrij. Rondom scholen en sportverenigingen wordt
het roken ontmoedigd
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Behulpzame stad
D66 vindt dat de gemeente ook planologisch ervoor moet zorgen dat hulp geboden
kan worden.
Laagdrempelige eerstelijnshulp
Met de groeiende bevolking is er ook een toenemende behoefte aan huisartsen,
tandartsen en andere laagdrempelige eerstelijns hulpverleners. D66 constateert dat
in deze tijd de trend is om zorg te verlenen in grotere, gecombineerde praktijken
(Huisarts onder een dak, met aanpalende zorgverleners (zoals bij voorbeeld
diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist)). D66 vindt het
belangrijk deze trend te ondersteunen. D66 wil dat elke wijk een locatie heeft voor
deze geïntegreerde eerstelijns zorgverlening. Nieuwbouwprojecten kunnen alleen van
start gaan als daarin is voorzien.
Hulp in de eigen achtertuin
Steeds meer mensen zijn bereid hun behoeftige ouders dagelijks te ondersteunen. Dat
kan bij voorbeeld door het plaatsen van een tijdelijke ouderen unit in de tuin. Omdat
het om tijdelijke en vervangbare units gaat vindt D66 dat deze units ook geplaatst
mogen worden in gebieden die zijn aangemerkt als beschermd stadsgezicht of in
tuinen van monumentale woningen.
Toegankelijke stad
In Australië hebben de meeste stoepen een “afrit” – bij voorbeeld bij oversteekplaatsen.
Dat maakt het makkelijk voor mensen in een rolstoel, rollator en mensen achter een
kinderwagen de stoep op en af te gaan. In Haarlem is dit nog niet standaard - sterker
nog, de stad is voor een belangrijk deel moeilijk toegankelijk voor mensen in een
rolstoel. D66 is er voorstander van dat vanaf nu alle stoepen op een aantal plekken een
“afrit” kennen zodat zij beter gebruikt kunnen worden door mensen die wiel afhankelijk
zijn. Verder vindt D66 het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat stoepen altijd
toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel. Stoepen moeten breed genoeg, vlak en
vrij van obstakels zijn. D66 heeft met andere partijen al aandacht gevraagd voor dit
onderwerp. Wij zullen erop toezien dat de plannen de komende periode betekent zo
veel mogelijk ten uitvoer zullen worden gebracht.
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Gezond Haarlem
D66 wil dat Haarlem de gezondste stad van Nederland wordt.
Zonder actief beleid zal obesitas, ook bij jongeren, een steeds groter
probleem voor de gezondheid vormen. Daarbij passen onorthodoxe
maatregelen die bewoners ertoe moeten verleiden een gezonde
levensstijl te hanteren en meer te bewegen. Daarnaast zullen er ook
groepsgerichte interventies en preventieve maatregelen nodig zijn.
D66 wil dat de aanpak Jongeren op gezond gewicht (JOGG) doorgaat
en dat de gemeente zich actief inzet voor het verspreiden van kennis
over voeding aan docenten, sporttrainers en anderen die frequent
werken met jongeren. Hierbij streeft D66 naar het terugdringen van
sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

In het kort
D66 heeft ervoor gezorgd dat de overgang van WMO van rijk naar
gemeente goed is verlopen.
D66 heeft ervoor gezorgd dat sociale wijkteams een eigen mandaat en
eigen maatwerkbudget hebben.
D66 heeft ervoor gezorgd dat er een daklozenopvang is gerealiseerd.
D66 wil zich ervoor inzetten dat Haarlem de gezondste stad van Nederland
wordt.
D66 wil dat roken in de openbare ruimte verder wordt teruggedrongen.
D66 dat de stad toegankelijker wordt voor mensen die wiel-afhankelijk
zijn.

D66 krijgt het voor elkaar

9. Lerend Haarlem
Onderwijs is de basis voor zelfstandigheid. Het palet begint met voorschoolse
educatieve activiteiten en gaat via voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs na
naschoolse educatie. D66 is de onderwijspartij bij uitstek. Dankzij D66 is er de
afgelopen jaren 30 miljoen euro extra geïnvesteerd in onderwijs in Haarlem. Dit
hoofdstuk zal worden aangepast als het nieuwe strategisch huisvestingsplan is
vastgesteld.

Onderwijs aan kinderen
Voorschoolse educatie
Als het gaat om voorschoolse educatie is de kloof in de samenleving goed zichtbaar.
Kinderen van werkende ouders gaan veelal naar particuliere kinderdagverblijven.
Kinderen waarvan niet beide ouders werken gaan vaak een paar ochtenden naar de
peuterspeelzaal. Kinderen bij wie vanwege afkomst zorgen zijn over de taalontwikkeling
kunnen gebruik maken van een vorm van voorschoolse taal educatie (VVE).
Met de inwerkingtreding van de Harmonisatiewet kinderopvang en peuterspeelzalen
zullen financiering en kwaliteitseisen aan kinderopvang en peuterspeelzalen
gelijkgetrokken worden. D66 constateert dat de kwaliteit van zowel kinderopvang als
peuterspeelzalen binnen Haarlem hoog is. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente
die kwaliteit in het kwaliteitskader voldoende waarborgt. D66 vindt het verder belangrijk
dat VVE los blijft staan van dit kwaliteitskader en dat VVE ook niet exclusief aan alleen
peuterspeelzalen wordt gekoppeld.
D66 denkt dat VVE meer oplevert als de taal in de klas en pauzes daadwerkelijk
Nederlands is. Dat betekent dat de voorschoolse taaleducatie niet exclusief moet
openstaan voor kinderen met een taalachterstand, maar juist een rijke taalomgeving
moet bieden door die kinderen ook in contact te brengen met kinderen zonder
taalachterstand. D66 vindt dat de gemeente daartoe initiatieven moet nemen.
D66 vindt het belangrijk dat de voorschoolse educatie aanhaakt bij bestaande
basisscholen, zodat er een vloeiende overgang van voorschoolse naschoolse
educatie plaatsvindt. Dat betekent dat de gemeente ervoor moet zorgen dat
bestaande basisscholen ruimte hebben en maken voor voorschoolse educatie. D66
is voorstander van integrale kindcentra, waar niet langer de lagere school centraal
staat, maar de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar.
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Verder wil D66 dat de gemeente initiatieven uit de samenleving om de taalontwikkeling
en leeromgeving van kinderen te verbeteren stimuleert. Een goed voorbeeld hiervan
is de “voorleesexpres”.
Ruimte voor onderwijs
Landelijk zet D66 in op klassen voor maximaal 24 leerlingen of het inzetten van extra
klassen assistenten. D66 Haarlem is van mening dat Haarlem nu te veel plofklassen
kent. Met het verder verkleinen van klassen bestaat meer behoefte aan ruimte voor
nieuwe scholen. D66 vindt het belangrijk dat scholen een menselijke maat hebben,
zodat D66 geen voorstander is van het bijbouwen van meer klaslokalen. Omdat D66
een groot voorstander is van lagere en middelbare scholen in de buurt waar het kind
woont, vindt D66 dat de gemeente op korte termijn een slimme inventarisatie moet
doen om ruimte voor scholen met kleinere klassen te scheppen.
Dankzij D66 is de afgelopen jaren 30 miljoen euro extra geïnvesteerd in onderwijs. Op
initiatief van D66 is in 2017 aanvullend 10 miljoen euro vrijgemaakt voor investeringen in
de Daltonschool, de Molenwiek, de Rudolf Steinerschool en de nieuwe Cruquiusschool.
Gezien de toenemende bevolking van Haarlem zal de komende jaren geïnvesteerd
moeten worden in basisscholen en middelbare scholen. D66 vindt het belangrijk
dat prudent geïnvesteerd wordt. Dat betekent dat scholen op grond van de ruim
toereikende en door de scholen zelf onderschreven norm B gebouwd en onderhouden
zullen worden. D66 vindt het verder belangrijk dat de gemeente de bouw van scholen
ook financieel goed plant, rekening houdend met de bouwnormen en de bouwprijzen.
Basisonderwijs
D66 stelt vast dat het steeds moeilijker is voor leerlingen om toegang tot basisonderwijs
in de buurt te krijgen. De afgelopen jaren zijn veel grote bouwprojecten van start gegaan.
In die bouwprojecten is te weinig rekening gehouden met de schoolbehoeftes van de
jongste inwoners. D66 stelt voor dat nieuwe bouwprojecten uitsluitend goedgekeurd
kunnen worden, indien het bouwproject voorziet in voldoende schoolruimte voor
kinderen. D66 vindt het daarbij van groot belang dat kinderen vanaf zeer jonge leeftijd
zelfstandig naar school kunnen.
D66 vindt het ongewenst dat jonge ouders de indruk krijgen dat zij hun kind de dag
na de geboorte moeten inschrijven om een plaats te bemachtigen op een lagere
school. Mede door D66 heeft een werkgroep van scholen in nauwe samenwerking
met de gemeente een plan van centrale inschrijving vastgesteld, waarbij leerlingen
met behoud van vrije schoolkeuze centraal kunnen inschrijven voor groep 1.
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Dat zorgt ervoor dat kinderen niet op drie scholen tegelijk ingeschreven staan en op
die manier een onoverzichtelijk wachtlijstprobleem creëren.
Omdat nieuwbouwprojecten niet voorzien in basisscholen, zijn bestaande scholende
laatste jaren steeds groter geworden.
Dat betekent ook dat kinderen steeds verder van huis naar school gaan. D66
onderschrijft het belang van een menselijke maat bij scholen. Dit betekent dat
wanneer een school te groot wordt of klassen te vol dreigen te worden, er tijdig met
de schoolbesturen overlegd wordt over de mogelijkheden van splitsing of de vestiging
van een zelfstandige school.
D66 stelt vast dat de kwaliteit van schoolhuisvesting op veel plekken niet meer past
bij de eisen van deze tijd. D66 vindt het belangrijk de komende periode een inhaalslag
te maken in de kwaliteit van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs. D66 heeft
ervoor gezorgd dat voor verbeteringen op de korte termijn geld beschikbaar is. We
blijven ons inzetten voor de nodige investeringen in schoolgebouwen in de toekomst.
Zelfstandig naar school
De afgelopen jaren is de bewegingsvrijheid van kinderen steeds verder ingeperkt.
Waar kinderen van acht jaar begin vorige eeuw nog vrijelijk rondzwierven in een gebied
van tien kilometer rondom hun huis, is die actieradius voor achtjarigen op dit moment
nog geen 300 meter. D66 vindt het belangrijk dat kinderen hun zelfstandigheid
weer terugkrijgen. Dat kan alleen als ouders vertrouwen hebben dat de omgeving
veilig genoeg is. Om die reden pleit D66 voor een radicaal andere inrichting van de
buitenruimte, te beginnen met de weg naar school. D66 vindt het onacceptabel dat
ouders het gevoel hebben dat het niet veilig is dat hun achtjarige kinderen zelfstandig
naar school gaan. Het meeste autoverkeer rondom scholen is van de ouders zelf.
D66 pleit ervoor dat uiterlijk in 2024 wegen in woonwijken 30 km/uur-wegen zijn,
met uitzondering van gebiedsontsluitingswegen en doorgaande wegen. D66 blijft zich
inzetten voor snelheid beperkende maatregelen in de directe omgeving van scholen.
Verder moeten fietspaden en stoepen worden verbreed, zodat verschillende groepen
fietsers en wandelaars op hetzelfde moment gebruik kunnen maken van fietspad/
stoep. Gedurende de haal en brengmomenten is parkeren bij scholen vaak lastig,
waar mogelijk worden er kiss en ride stroken opgenomen in het ontwerp. Daarnaast
draagt de gemeente bij aan de campagne om basisschoolkinderen zo veel mogelijk
zelf, op de fiets of lopend, naar school te laten gaan.
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Internationale school
D66 stelt vast dat Haarlem steeds internationaler wordt. Niet alleen vinden veel
terugkerende expats de weg naar Haarlem, Haarlem wordt ook interessanter voor
expats in Nederland. D66 heeft de afgelopen periode ingezet op een internationale
school. Deze zal in 2017-2018 van start gaan.

Middelbaar onderwijs
D66 constateert dat er al een aantal jaren op rij geloot moet worden bij veel scholen.
D66 is van mening dat loting in sommige gevallen onvermijdelijk is – bij voorbeeld als
een school ineens heel populair wordt. In de regio Haarlem is er echter iets anders aan
de hand. Daar is het aantal leerlingen vrijwel gelijk aan het aantal plaatsen. D66 pleit
ervoor dat het middelbare schoolaanbod in de regio Kennemerland structureel vergroot
wordt met 5% (6 klassen). Daarna zal het aanbod meegroeien met een toename van
het aantal leerlingen. D66 gaat ervan uit dat als gevolg van deze structurele vergroting
loting grotendeels tot het verleden zal behoren. Tot die tijd steunt D66 de staande
aanpak, waarbij leerlingen vijf middelbare scholen moeten opgeven en direct horen op
welke van die vijf scholen zij geplaatst zijn.
D66 stelt vast dat het aantal basisschoolleerlingen de komende jaren zal toenemen.
Dat betekent dat dit met enige jaren vertraging ook effect zal hebben op het aantal
middelbare scholieren. D66 constateert dat vooral het schoolaanbod in de regio zuid
zeer eenzijdig is toegespitst op lycea (havo en vwo). D66 ziet dat er in deze regio
ruimte is voor een nieuwe middelbare school die zich richt op vmbo-t en havo.
Schalkwijk heeft op dit moment maar een middelbare school. De Rudolf Steinerschool
biedt onderwijs op vmbo-t, havo en vwo-niveau aan. Gezien de gerealiseerde en
verwachte woningbouw in Schalkwijk zou het raar zijn als er in Schalkwijk geen
tweede scholengemeenschap zou komen. D66 vindt het belangrijk dat daarbij de
ervaringen uit het verleden worden meegenomen en dat de ontwikkeling van een
tweede scholengemeenschap in goed overleg met de betrokken schoolorganisatie
en bewoners plaatsvindt. D66 vindt het belangrijk dat een nieuwe middelbare school
in elk geval gebouwd wordt op een aantrekkelijke plek in een aantrekkelijk gebouw en
naast de nieuwe bibliotheek, zodat daarmee een aantrekkelijk kenniscentrum wordt
gerealiseerd.

60

Binnen Haarlem is het schoolverzuim in Schalkwijk en Haarlem-Noord relatief hoog.
D66 vindt het belangrijk dat schoolverzuim direct wordt aangepakt. D66 is voorstander
van een meer wijkgerichte aanpak, maar vindt het ook belangrijk dat de schoolgerichte
aanpak niet wordt vergeten. Schoolverzuim is meestal een signaal dat een jongere
problemen heeft. D66 wil dat er meer leerplichtambtenaren komen die in staat zijn
een proces-verbaal uit te schrijven. Dat proces-verbaal willen wij alleen, omdat een
proces-verbaal van een leerplichtambtenaar het startsignaal is voor het inschakelen
van geïntegreerde jeugdzorg.
Speciaal onderwijs
Haarlem volgt het landelijk beleid voor inclusiever onderwijs. D66 Haarlem wil dat
leerlingen met een beperking zoveel mogelijk worden opgenomen in het regulier
onderwijs. Maar wel met aandacht voor ouders en leerkracht. Scholen moeten ruimte
maken en goede ondersteuning bieden om een leerling met een beperking te laten
aarden en groeien in de klas. Voor kinderen die het (nog) niet redden moet speciaal
onderwijs makkelijk toegankelijk zijn. Hierbij wil D66 blijvende aandacht voor kwaliteit,
maatwerk en samenwerking tussen de gemeente, de schoolbesturen en ouders.

Vervolgonderwijs
Beroepsonderwijs
Het ROC Nova College verzorgt een groot deel van het beroepsonderwijs binnen de
regio Kennemerland. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente goede banden houdt
met het ROC. D66 wil dat de gemeente maximaal gebruik maakt van zijn aanjagende
rol als het gaat om het bieden van stageplekken voor leerlingen van het ROC. D66
vindt dat de stage coördinator voor de Waarderpolder ook op andere plekken in de
stad navolging verdient.
Hoger onderwijs
Met Inholland heeft Haarlem ook een grote hbo-instelling binnen de stadsgrenzen.
D66 vindt het belangrijk dat InHolland en de studenten van InHolland zich thuis
voelen in Haarlem. De afgelopen jaren is het aantal studenten van InHolland
toegenomen. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt dat er voldoende
studentenhuisvesting beschikbaar blijft.
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University College
D66 is verheugd dat Haarlem een university college krijgt. D66 vindt het belangrijk
dat de gemeente Panopticon ondersteunt in het aantrekken van een goed college.
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente en Panopticon daarbij niet alleen met de
universiteiten van Amsterdam en de Open Universiteit in gesprek gaan, maar ook met
andere universiteiten (technische universiteiten, landbouwuniversiteit of buitenlandse
universiteiten).

Onderwijs voor iedereen
Taalonderwijs
D66 stelt vast dat het beheersen van de Nederlandse taal een voorwaarde is voor
deelname aan de maatschappij. D66 vindt het belangrijk dat iedereen die het Nederlands
onvoldoende beheerst, toegang heeft tot taalonderwijs. D66 wil dat de gemeente via
alle scholen inventariseert hoeveel leerlingen een taalachterstand hebben en dat de
gemeente samen met de scholen een plan van aanpak maakt om deze taalachterstand
gestructureerd terug te dringen. Vanzelfsprekend zorgt de gemeente er ook voor dat
er regelmatig betaalbare taalcursussen worden georganiseerd voor volwassenen die
de Nederlandse taal willen leren. Daarbij blijft de gemeente ook aandacht besteden
aan de groep die al langer in Nederland woont en de taal nog onvoldoende beheerst.
Hoewel D66 een groot voorstander is van de eigen kracht van mensen, vindt D66
het wel belangrijk dat de gemeente een rol speelt bij de integratie van voormalig
asielzoekers. Dat betekent dat de gemeente ervoor zorgt dat via de gemeente
voldoende kwalitatief goede en betaalbare cursussen worden aangeboden aan deze
specifieke groep, zodat meer mensen het Staatsexamen Nederlands als tweede taal
doen.
Inburgerings- en taalcursussen
De grote toestroom van vluchtelingen in 2015 heeft tot gevolg dat Haarlem de
komende jaren meer nieuwkomers zal moeten helpen een plaats te vinden in de
maatschappij. Op initiatief van D66 is de gemeente in 2017 gestart met pilots om
kwalitatief goede inburgeringscursus- en taalcursussen aan te bieden. D66 vindt het
belangrijk dat de gemeente het initiatief neemt voor het aanbieden van kwalitatief
goede inburgerings- en taalcursussen. D66 wil dat statushouders ook – aanvullend
op de culturele oriëntatietraining van het COA – in Haarlem geschoold worden in
het democratische grondbeginselen. Een aantal thema’s willen wij extra onder de
aandacht brengen met een werkbezoek aan COC Kennemerland, het humanistisch
verbond Kennemerland en Wo=men.

Naschoolse educatie
Haarlem kent een groot aantal organisaties, waaronder de Volksuniversiteit die ervoor
zorgen dat bewoners van Haarlem zich ook na de afronding van hun opleiding kunnen
blijven ontwikkelen. D66 draagt deze organisaties een warm hart toe. D66 vindt het
belangrijk dat de gemeente in gesprek blijft met deze organisaties om eventuele
knelpunten zo spoedig mogelijk op te lossen. D66 vindt het verder belangrijk dat de
gemeente er ook voor zorgt dat deze vorm van educatie ook ouderen bedient en
toegankelijk blijft voor mensen met een laag inkomen.
D66 vindt het verder belangrijk dat bestaande onderwijsorganisaties, zoals het Nova
College en InHolland laagdrempelig contractonderwijs aanbieden.
Analfabetisme
Functioneel analfabeten zijn voor een belangrijk deel van hun leven afhankelijk
van anderen. D66 vindt het belangrijk dat analfabetisme zoveel mogelijk wordt
teruggedrongen. D66 bepleit dat de gemeente inzet op actieve en diverse opsporing
van analfabetisme en het aanbieden van een regelmatig en divers aanbod om
analfabetisme verder terug te dringen. Recent is het Haarlemse Taalakkoord getekend:
dat ziet erop toe dat er samen met verschillende partners (werkgevers, het Taalplein,
e.d.) wordt geïnvesteerd in het aanpakken van laaggeletterdheid. Dat geldt voor zowel
autochtone als allochtone Haarlemmers, nieuw- en oudkomers.

In het kort
D66 heeft ervoor gezorgd dat op 10 miljoen extra beschikbaar is gesteld voor
de (ver)bouw de basisscholen Cruquius, Daltonschool, Molenwiek en de Rudolf
Steiner-school.
Mede door D66 hebben is er een centrale inschrijving voor leerlingen op
basisscholen.
Mede dankzij D66 is een nieuw lotingssysteem voor middelbare scholen
opgezet, waardoor leerlingen direct weten op welke school zij zijn ingeloot.
D66 zal zich inzetten voor de oprichting van integrale kindcentra waarbij niet
langer de basisscholen, maar de ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12
jaar centraal staan.
D66 maakt zich er sterk voor dat bouwplannen alleen verwezenlijkt worden als
in voldoende mate voorzien is voor scholen voor de nieuwe bewoners.
D66 zet zich in voor verdere terugdringing van analfabetisme.
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10. Haarlem is voor iedereen
D66 vindt het belangrijk dat Haarlem een prettige stad is voor iedereen. Wat
D66 betreft, zijn mensen vrij om hun leven in te richten op de manier die zij het
beste vinden op voorwaarde dat ze daarbij diezelfde rechten van anderen niet
hinderen. D66 staat voor de burgerrechten van iedereen. D66 geeft ruim baan aan
andersgelovigen, maar staat niet toe dat in naam van een geloof burgerrechten van
anderen in de knel komen.

Voorbeeldrol Gemeente
Anoniem solliciteren
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. De gemeente
Den Haag heeft duidelijk gemaakt dat “anoniem” solliciteren een goede methode is om
te zorgen voor een diverser ambtenarenapparaat. D66 heeft er mede voor gezorgd dat
een motie is aangenomen dat de gemeente Haarlem gebruik zal maken van anonieme
sollicitaties, zodat mensen met een niet-Nederlandse achternaam dezelfde kans
krijgen als mensen met een Nederlandse achternaam. D66 wil om diezelfde reden
in de toekomst ook aandacht voor leeftijdsdiscriminatie. Verder wil D66 een traject
starten voor leidinggevenden van de gemeente Haarlem om te leren omgaan met
vooroordelen bij sollicitatiegesprekken.
Gemeentelijke steun aan minderheden
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente positief bijdraagt aan de zichtbaarheid
van minderheden. D66 wil dat de gemeente een open overleg organiseert met
vertegenwoordigers van diverse groepen in de stad over gelijkheid, vrijheid en tolerantie.
Aanbestedingscriteria
D66 vindt het belangrijk dat niet alleen de gemeente, maar ook bedrijven en
organisatie waarmee de gemeente samenwerkt, zorgen voor een goede afspiegeling
van de maatschappij. D66 vindt dat de gemeente bij het verlenen van subsidies en
het doen van aanbestedingen criteria moet stellen om ervoor te zorgen dat bedrijven
en organisaties die een divers personeelsbeleid voeren daar de vruchten van plukken.

Discriminatie
D66 vindt het jammer dat mensen elkaar steeds sneller in een hokje plaatsen.
Discriminatie van “anderen” neemt dan ook niet af. D66 wil dat de gemeente concrete
maatregelen neemt om discriminatie op basis van afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid
of godsdienst tegen te gaan.
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Mensen met een LHBT-achtergrond worden vandaag de dag nog steeds niet door
eenieder geaccepteerd. D66 staat pal voor de vrijheden van iedereen. Dat betekent
dat D66 niet accepteert dat mensen inbreuk maken op de rechten van de LHBTgemeenschap.
D66 pleit er verder voor dat de gemeente er samen met middelbare scholen,
zelforganisaties van vluchtelingen en migranten, gebedshuizen en sportverenigingen
ervoor zorgt dat homo- en biseksualiteit bespreekbaar is en gezien mag worden. D66
wil dat ouders van minderjarige jongeren schriftelijk op de hoogte gesteld van uitingen
van intolerantie jegens LHBT’s. Bij herhaling wordt aangifte gedaan.
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente probeert de Roze Zaterdag naar Haarlem te halen.
Verder vindt D66 het belangrijk dat het gemeentebestuur actief uitdraagt achter paarse
vrijdag en dergelijke te staan. Bijvoorbeeld door zichtbare uitingen daarvan te faciliteren,
maar ook huiskamergesprekken in conservatieve kringen, waarin wordt gewerkt aan
de acceptatie van homoseksualiteit.
D66 wil Roze Zaterdag weer naar Haarlem halen en met sociale partners in de stad
werken aan de acceptatie van homoseksualiteit.
Meldpunt discriminatie
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente beter kenbaar maakt dat er een meldpunt
discriminatie bestaat, waar mensen laagdrempelig melding kunnen maken van
discriminatie. Op die manier krijgt de gemeente beter zicht op plaatsen waar discriminatie
beter moet worden aangepakt. D66 bepleit ook dat het Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland werkt aan zijn zichtbaarheid en op die manier ook het scholingsaanbod
beter bekend maakt bij scholen en organisaties in en om Haarlem.

In het kort
D66 heeft er mede voor gezorgd dat de gemeente Haarlem gebruik zal maken
van anonieme sollicitaties.
D66 zal zich inzetten om leeftijdsdiscriminatie verder terug te dringen.
D66 wil de diversiteit bij sportclubs vergroten.
D66 wil Roze Zaterdag weer naar Haarlem halen en wil in elke wijk ten minste
een regenboogzebrapad aanleggen.
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11. Veilig Haarlem
Openbare orde en veiligheid
Veiligheid is voor iedere Haarlemmer van belang. Of het nu gaat om een woninginbraak,
een fietsendiefstal of overlast, iedereen wil zich veilig voelen in huis, op het werk en
op straat. D66 heeft de laatste jaren flink ingezet op een veiliger Haarlem. En met
resultaat! Uit de Staat van Haarlem blijkt dat Haarlemmers hun leefomgeving duidelijk
als veiliger ervaren dan in het verleden, het aantal aangiftes van misdrijven loopt terug
en in de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad presteert Haarlem aanzienlijk beter
dan voorheen. D66 wil ook in de toekomst aandacht blijven besteden aan (nieuwe
vormen van) criminaliteit en overlast. Hierbij willen wij gericht aandacht besteden
aan Schalkwijk, omdat de bewoners daar meer onveiligheid ervaren dan in andere
stadsdelen.
Ondermijning
Voor georganiseerde misdaad is geen plaats in Haarlem. Ogenschijnlijk lichte vergrijpen
kunnen grote gevolgen hebben omdat criminele netwerken in stand worden gehouden.
D66 prijst de aanpak van politie, OM en gemeente bij het bestrijden en begrenzen van
het fenomeen ondermijning en wil de komende periode nadrukkelijk investeren in de
weerbaarheid van ondernemers, burgers en de lokale overheid. Hiermee wil D66 de
gelegenheid en aantrekkelijkheid van deelname aan criminele activiteiten verminderen.
Overlast jongeren
D66 wil de blijvende overlast van jeugdgroepen in Schalkwijk verder inperken. Wij
pleiten voor een slimme inzet van huidige opsporing- en handhavingsmethoden in
samenwerking met maatschappelijke organisaties en burgers. D66 wil samen met
scholen aandacht voor ‘vroegsignalering’ van jonge Haarlemmers die (in groepsverband)
problematisch gedrag vertonen, radicaliseren of dreigen af te glijden richting de
criminaliteit. In dat stadium willen wij onze jeugd verleiden om niet te kiezen voor
een criminele carrière. Verder wil D66 videoconfrontaties (opnames met bodycams)
inzetten om (ouders van) stevig overlastgevende minderjarige jongeren bewust te
maken van probleemgedrag en extra jeugdhandhavers aanstellen om overlast snel
en gericht aan te pakken. Tenslotte wil D66 dat Haarlem met andere gemeentes en
samenwerkingsverbanden in Noord-Holland blijft optrekken tegen jeugdoverlast en
criminaliteit om kennis over de aanpak en omgang met jeugdgroepen te vergroten.
Sport als alternatief
D66 gelooft dat sport een alternatief kan bieden voor overlast en criminaliteit. In
samenwerking met Haarlemse sportclubs willen wij een alternatief bieden aan jonge
Haarlemmers die voor overlast zorgen.
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Digitale criminaliteit
D66 ziet een verschuiving van straatcriminaliteit naar digitale criminaliteit. Deze vorm
van criminaliteit kent geen (gemeente)grenzen. D66 wil dat de gemeente Haarlem de
digitale veiligheid en het bewustzijn van ondernemers en bewoners helpt vergroten,
door bij voorbeeld het geven van het juiste voorbeeld, het geven van goede informatie,
waaronder informatie over gebruikte methodes. Op deze manier kan Haarlem in
samenwerking met politie en OM de pakkans van dit soort criminaliteit vergroten.
Sluitingstijden horeca
D66 constateert met tevredenheid dat de pilot verruiming openingstijden succesvol
is afgerond. D66 steunt het op basis van de pilot ingezette beleid, waarbij
horecagelegenheden langer open kunnen zijn.

Handhaving
Mede dankzij D66 heeft bureau handhaving zich de afgelopen jaren geprofessionaliseerd.
Handhavers werken wijkgebonden en informatiegestuurd en laten vooruitgang zien op
het vlak van pro activiteit en klantvriendelijkheid. D66 ziet handhavers als “de oren
en ogen” binnen onze stad. Zij moeten (sociale) veiligheidsproblemen signaleren en
ketenpartners, ondernemers en Haarlemmers mobiliseren om Haarlem veilig te maken
en houden. D66 pleit daarom voor meer handhavers en wil verder investeren in de
ontwikkeling van deze afdeling en het personeel.
D66 Haarlem hecht belang aan een adequate handhaving van vergunningen en de
APV, waarbij met name aandacht is voor groenvoorziening, milieuvoorschriften en
brandveiligheid. D66 wil dat gemeente Haarlem samen met de brandweer en de
regionale uitvoeringsdienst het toezicht en de handhaving op deze thema’s versterkt.
Hondenoverlast
Haarlemmers vragen al jaren aandacht voor overlast van honden. D66 wil naar een
positief hondenbeleid in Haarlem. De gemeente moet hondenbezitters betrekken bij
en informeren over het beleid in Haarlem. Haarlem moet zorgen voor afvalbakken en
hondenpoepzakjes voor hondenbezitters, met name in buurten waar momenteel de
meeste overlast is. Hondenbezitters die geen gebruik maken van deze voorzieningen en
blijven volharden in hun gedrag (loslopen van honden, bijtincidenten en hondenpoep)
kunnen rekenen op een stevige handhaving.
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Meeuwenoverlast
Met het invoeren van de ondergrondse containers heeft D66 actief bijgedragen aan
het terugdringen van de meeuwenoverlast in Haarlem. Veel Haarlemmers blijven
echter overlast ondervinden doordat sommigen nog steeds vuilniszakken te vroeg op
straat zetten. Door het maken van afspraken met Spaarnelanden over een effectieve
ophaalservice, het gericht handhaven van illegale afvaldump in Haarlem en het
financieel ondersteunen van de diervriendelijke wering van meeuwen uit de stad, wil
D66 de overlast verder inperken.
Colportage
Het bel-me-niet-register is een groot succes en dus zoeken veel organisaties naar
andere manieren om met hun doelgroep in contact te komen, bij voorbeeld door het
aanspreken van bezoekers van de binnenstad. D66 is op zich niet tegen deze vormen
van werving, maar vindt het wel belangrijk dat bewoners ongestoord gebruik kunnen
maken van de binnenstad. Gelijktijdig zorgt colportage ervoor dat winkeliers omzet
derven, omdat het winkelend publiek snel langs de colporteur loopt. Om die redenen
wil D66 colportage alleen maar toestaan met een vergunning. Per winkelgebied kan
maximaal een vergunning per dag, gedurende maximaal vier dagen per week worden
afgegeven.
Softdrugs
D66 zet in op een goed gereguleerde markt voor softdrugs in Haarlem, waarbij de
gezondheid van de gebruiker centraal staat. Met goede en structurele voorlichting aan
jongeren, ouders, sportbegeleiders en docenten willen wij het gebruik van middelen
terugdringen. D66 wil de gestabiliseerde markt bestendigen en de constructieve
samenwerking met coffeeshophouders continueren. Het Haarlemse keurmerk voor
coffeeshops wordt doorontwikkeld, waarbij het minimaliseren van gezondheidsrisico’s
voor jongeren en het beheersbaar maken van overlast voor andere Haarlemmers
centraal staat.
Prostitutie
Raamprostitutie is geconcentreerd op een beperkt aantal locaties in Haarlem. D66
wil dat hier wordt geïnvesteerd in de veiligheid, privacy en werkomstandigheden
(van bezoekers) van sekswerkers. Hiermee beperken wij de overlast en zorgen
wij dat negatieve aspecten als criminaliteit, waaronder loverboyproblematiek en
mensenhandel goed bestreden kunnen worden door gemeente, politie en OM.
Slachtoffers van (gedwongen) prostitutie moeten snel behandeld kunnen worden bij
landelijk gespecialiseerde zorgaanbieders. D66 wil verder voorlichting op scholen over
seksueel gerelateerd geweld onder jongeren.
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In het kort
In 2014 is een nieuwe opvanglocatie gevonden. Per 1 oktober 2016
worden daklozen opgevangen in het voormalige ING-pand aan de
Wilhelminastraat in Haarlem. Het gaat om een 24-uurs opvang voor
dak- en thuislozen.
De pilot met verruimde sluitingstijden in de horeca wordt definitief.
De mogelijkheid om in de weekenden vaker tot 6.00 open te zijn blijft
daarmee bestaan.
D66 pleit voor meer handhavers en wil verder investeren in de
ontwikkeling van deze afdeling en het personeel.
D66 wil straatverkopers alleen maar toestaan met als zij een vergunning
hebben. Gelijktijdig wil D66 het aantal vergunningen beperken.
D66 wil dat de gemeente Haarlem de digitale veiligheid en het
bewustzijn van ondernemers en bewoners helpt vergroten.
D66 zet in op sport als alternatief voor overlast door jongeren.

D66 krijgt het voor elkaar

12. Haarlem financieel gezond
D66 heeft zich de afgelopen 8 jaar sterk gemaakt voor het op orde krijgen van
het Haarlemse huishoudboekje. De totale schuld van Haarlem lag op 130% van de
begroting. Door consequent verstandig om te gaan met onze financiën en een zeer
verbeterde financiële bedrijfsvoering is de schuld van de gemeente teruggebracht
van 585 miljoen Euro naar 486 miljoen Euro (100% van de begroting) eind 2016.
D66 heeft dit bereikt door een juiste balans te vinden tussen het aflossen van onze
schuld, het verbeteren van de financiële bedrijfsvoering en het doen van belangrijke
investeringen. Daarnaast heeft D66 ervoor gezorgd dat de gemeente de bezittingen
goed in kaart heeft gebracht. D66 vindt dit een uitstekend resultaat, maar nog geen
reden om de teugels te laten vieren. D66 vindt dat voor een gezonde bedrijfsvoering
de schuldquote maximaal 100% van de begroting mag zijn. Juist in de komende jaren,
in waarschijnlijk beter economisch tij, willen wij financiële beheersing betrachten,
wat de gemeente Haarlem ruimte geeft ook in mindere tijden de bedrijfsvoering
zonder onevenredige bijsturing of taakstellingen te kunnen continueren. Voor een
voorspelbare overheid, waar de Haarlemse burger recht op heeft, is het op orde
brengen van het huishoudboekje in relatief goede tijden en het voorkomen van te
grote verplichtingen naar de toekomst toe, van groot belang.

Naar een gezond huishoudboekje
Rem op nieuwe schulden
Op initiatief van D66 zijn er de afgelopen twee periodes effectieve sloten aan het
begrotingsbeleid gehangen, namelijk het investeringsplafond en het kasstroomplafond.
Dit voorkomt dat de lagere rentelast automatisch een grotere investeringsruimte geeft.
D66 bepleit dat de gemeente Haarlem de komende periode jaarlijks een vast bedrag
aflost op de bestaande schuld onder handhaving van het investeringsplafond.
De lage rente maakt het aantrekkelijk om de komende jaren nieuwe leningen af te sluiten,
zonder dat dit tot een grote toename van de rentelasten en begrotingsdruk leidt. D66
staat daar niet achter. Als deze leningen op den duur moeten worden geherfinancierd
tegen een hogere rente, dan zadelen we de toekomstige generatie Haarlemmers op
met een groot financieel probleem. Het is dan veel lastiger bestaande schulden verder
af te lossen. We mogen ons in Haarlem niet rijk rekenen door de lage rente. Op termijn
wordt verwacht dat de centrale banken het monetair beleid moeten aanpassen. Door
consequent de lagere renteverplichtingen te gebruiken voor het terugdringen van de
schuldpositie, is Haarlem op die situatie voorbereid.
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Beter risicomanagement
Te vaak gebeurt het nog dat door de gemeenteraad verstrekte kredieten niet voldoende
blijken te zijn voor de financiering van grote projecten. De raad kan dan feitelijk niet
anders dan extra geld uittrekken, omdat de projecten al zijn goedgekeurd. Dit tast
niet alleen de financiële positie van de gemeente, maar ook de geloofwaardigheid
van de raad aan. D66 wil daarom het risicomanagement verder versterken, waarbij
bij alle projecten vooraf een goede een inschatting wordt gemaakt van de mogelijke
financiële risico’s en bijbehorende tegenmaatregelen. Hierbij zal worden beoordeeld of
de gemeente de tegenvallers alsnog moet financieren of dat dit geheel of gedeeltelijk
voor de uitvoerder van het project kan komen. Dit vergt goede afspraken. Verder
moet de gemeente harde maatregelen bij overschrijding nemen. Daarbij denkt D66
niet alleen aan personele maatregelen, maar ook aan het soms niet volledig uitvoeren
van het project. Na afloop van het project vindt evaluatie plaats met het oog op een
verdere perfectionering van de risicoanalyse voor volgende projecten. Op die manier
wil D66 ervoor zorgen dat de gemeente steeds beter wordt in het zo vroeg mogelijk
juiste inschatten van de financiële gevolgen bij grote projecten.
Gezonde reserve
D66 blijft erbij dat de gemeente een gezonde reserve moet hebben, om tegenvallers te
absorberen. Die tegenvallers kan de gemeente deels zelf voorkomen door een prudent
budgetbeheer en reële begrotingen.
Gedegen financieel beleid
D66 vindt het belangrijk dat de financiële bedrijfsvoering prudent en robuust blijft. Voor
D66 betekent dat:
Een-op-een doorvertalen van specifieke kortingen van de Rijksoverheid in de
gemeentelijke budgetten;
beperking van uitgaven komt voor lastenverzwaring;
toepassen van het profijtbeginsel: als iemand meer profijt heeft van een voorziening,
betaalt diegene er ook meer voor;
duidelijke en toegankelijke toelichting over het financiële reilen en zeilen aan alle
bewoners van Haarlem.
Bij een gedegen beleid hoort ook dat de gemeente alert blijft op het terugdringen van
kosten en het verhogen van inkomsten. D66 pleit ervoor dat de gemeente in kaart
brengt welk gemeentelijk vastgoed verkocht kan worden.
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Daarnaast wil D66 dat de gemeente het aanbestedingsbeleid nog eens kritisch
beoordeelt. D66 pleit voor een inventarisatie van alle uitgaven van de gemeente per
jaar om zo tot een duidelijk overzicht te komen welke (gezamenlijke) uitgaven vanaf nu
eerst aanbesteed moeten worden.
SRO, Spaarnelanden, Spaarnesant e.d.) voldoen aan de aanbestedingsregels, als die
op hen van toepassing zijn.
D66 vindt het belangrijk dat de gemeente bij het aanbestedingsbeleid niet alleen
op de financiële aantrekkelijkheid let, maar ook gewicht toekent aan niet-financiële
onderdelen, zoals een inclusief personeelsbeleid, waarbij werknemers zoveel mogelijk
een vast contract hebben en de duurzaamheid van de onderneming.
WOZ gaat niet omhoog
D66 wil dat de OZB de komende jaren niet stijgt, anders dan met een mogelijke
inflatiecorrectie of door toename van de woningvoorraad.
Herijking verzelfstandiging
Haarlem heeft de afgelopen 15 jaar meer dan tien gemeentelijke diensten
verzelfstandigd, waaronder bij voorbeeld Hart, Spaarnesant, Spaarnelanden en
SRO Kennemerland. Met het op afstand plaatsen van de uitvoerende taken wilde
de gemeente het ambtenarenapparaat verkleinen, klantgericht werken stimuleren en
concrete besparingen doorvoeren. D66 wil de komende periode een breed onderzoek
naar de gevolgen en bezuinigingseffecten van verzelfstandiging in Haarlem.

Verstandig investeren
Minder bezuinigen
Om de Haarlemse begroting sluitend te krijgen is de afgelopen twee raadsperiodes
fors bezuinigd. De komende jaren komen we iets ruimer in ons jasje te zitten. Door
het economisch herstel worden er de komende jaren meer nieuwbouwwoningen
opgeleverd. Dit heeft een positief effect op de WOZ-inkomsten van Haarlem. De grote
bezuinigingen lijken daarmee achter ons te liggen, maar D66 vindt het te vroeg om
de teugels te laten vieren en blijft inzetten op een gezonde Haarlemse begroting. D66
wil de extra financiële ruimte die ontstaat door de groei van de stad reserveren voor
investeringen in extra voorzieningen die nodig zijn voor die groei zoals onderwijs.

71

Tijdelijk hoger budget WMO naar aflossing schuld
D66 houdt vast aan het standpunt dat de gemeente in elk geval niet meer geld mag
uitgeven aan ondersteuning dan het als werkbudget ontvangt van het Rijk. Het Rijk
heeft de aangekondigde bezuinigingsslag bij de overheveling gefaseerd ingevoerd.
Dit heeft ertoe geleid dat gemeenten die inderdaad in staat waren ondersteuning op
een efficiëntere, en dus goedkopere manier te verzorgen, in de eerste jaren na de
overheveling geld hebben overgehouden. In Haarlem gaat het tot op heden om een
bedrag van in totaal ongeveer EUR 24 miljoen.
D66 vindt het niet verantwoord dit bedrag uit te geven aan tijdelijke extra’s in de zorg, maar
vindt dat dit geld aan alle bewoners van Haarlem ten goede moet komen. Gelet op de
aankomende transformatie van de Omgevingswet bepleit D66 dat dit geld wordt gebruikt
voor een reserve Omgevingswet, digitalisering en duurzaamheid (bv Energiefonds).
Verstandig investeren
Afgelopen collegeperiode zijn de investeringen in (achterstallig) onderhoud
achtergebleven ten opzichte van de begroting. Dat komt ook omdat beschikbare
budgetten niet volledig benut zijn, bij voorbeeld door moeizaam verlopen procedures
met belanghebbenden. D66 vindt het essentieel dat het achterstallig onderhoud binnen
vier jaar is weggewerkt. Dit draagt ook bij aan een betere en veiliger leefomgeving.

Financiën in het kort
D66 heeft ervoor gezorgd dat de Haarlemse schuld is teruggebracht.
D66 blijft zich hard maken voor een gezond huishoudboekje.

72

13. Haarlem als onderdeel van de
Metropoolregio Amsterdam
Haarlem is een bijzondere gemeente binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA).
Haarlem is na Amsterdam en Zaanstad de grootste gemeente van Metropoolregio
Amsterdam. Haarlem is een prima uitvalsbasis voor strand en natuur, heeft een
aantrekkelijke binnenstad met veel voorzieningen en ligt gunstig ten opzichte van
Amsterdam. Haarlem kent verder een mooie mix van oude en nieuwe woningen en
biedt onderdak aan een diverse bevolking – niet alleen wat inkomen betreft, maar
ook wat betreft belangstelling en interesses.
Op basis van het MRA-convenant van oktober 2016 hebben de gemeenten binnen
Metropoolregio Amsterdam afgesproken dat zij zullen samenwerken op de
beleidsterreinen economie, ruimte, mobiliteit, wonen, landschap en duurzaamheid.
D66 wil dat Haarlem als grootste gemeente van Kennemerland een belangrijke rol
blijft spelen in Metropoolregio Amsterdam. D66 vindt dat Haarlem zich met de regio
Kennemerland moet positioneren als goede woongemeente binnen Metropoolregio
Amsterdam. D66 vindt dat Haarlem zich binnen Metropoolregio Amsterdam hard
gaat maken voor de volgende zaken.
Huisvesting
Metropoolregio Amsterdam groeit op dit moment in een hoog tempo. D66 wil dat
Haarlem zijn rol speelt bij de groei van Metropoolregio Amsterdam binnen de hiervoor
geschetste voorwaarden dat Haarlem niet groter wordt dan 85.000 woningen en dat
de bestaande verhouding tussen sociale en goedkope woningen, woningen in het
middensegment en woningen in het hoge segment gelijk blijft.
Vervoer
D66 wil dat de gemeente zich binnen MRA-verband inzet voor de realisatie van
goede doorgaande fietssnelwegen van Haarlem Centraal naar Amsterdam-West en
van Haarlem-Zuid naar Amsterdam-West voor 2021. Verder wil D66 dat de gemeente
samen met de omringende gemeentes inzet op een goede railverbinding tussen
Haarlem-Zuid en Schalkwijk met Schiphol en Amsterdam-Zuid.
D66 pleit verder voor een gecombineerde mobiliteitsaanpak binnen Metropoolregio
Amsterdam conform de aanpak One New York 2000-2002.
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Duurzaamheid
D66 vindt het niet goed als er verschil zit in milieuzones tussen de verschillende
gebieden binnen Metropoolregio Amsterdam. Om die reden is D66 er een voorstander
van de vigerende duurzaamheidsbeperkingen van Amsterdam een op een over te
nemen in Haarlem. Verder vindt D66 het belangrijk dat gezamenlijk wordt gekeken
naar mogelijkheden om het verbruik terug te brengen en waar mogelijk over te stappen
op duurzame energie. Door gerichte samenwerking en kennisdeling kan de MRA
innovatief blijven.

Recreatie
D66 vindt het belangrijk dat er binnen Metropoolregio Amsterdam voldoende, goed
toegankelijke, plekken zijn om te genieten van de natuur. D66 vindt het belangrijk dat
de natuurgebieden in de nabijheid van Haarlem (Nationaal Park Zuid-Kennemerland
en Waterleidingduinen) op een milieuvriendelijke wijze beter ontsloten worden. D66 is
voorstander van het behoud van recreatiegebied Spaarnwoude.

In het kort
D66 wil dat Haarlem zich nadrukkelijk richt op een gezamenlijke aanpak van
gemeentegrens-overschrijdende zaken binnen de MRA.
D66 pleit voor een gecombineerde mobiliteitsaanpak.
D66 wil recreatiegebied Spaarnwoude behouden.

14. Haarlem als organisatie
Tot slot wil D66 ingaan op de gemeente als organisatie. D66 vindt het belangrijk
dat de gemeente snel en adequaat werkt. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente
servicegericht is en niet onnodig barricades opwerpt. Gelijktijdig realiseert D66
zich dat de gemeente vaak in een lastige positie zit: de wens van de een strijdt vaak
met de belangen van een ander.

De dienstverlenende gemeente
Servicegericht
De gemeente en haar samenwerkingspartners dienen servicegericht te werken.
D66 is van mening dat de dienstverlening van Haarlem van behoorlijk niveau is
en dat de gemeente het de Haarlemse bewoner in de afgelopen jaren makkelijker
heeft gemaakt om zaken als paspoorten en parkeervergunningen te regelen. Van
de gemeenteambtenaren wordt verwacht dat ze in het contact een servicegerichte
en proactieve rol moeten innemen om de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van
betrokkenen te laten bloeien. Mede door D66 is het traject Nieuwe Bestuursstijl van
de grond gekomen. Burgerinitiatieven krijgen nu binnen anderhalve maand een eerste
inschatting van de slagingskans van hun initiatief.
D66 wil dat communicatie met en dienstverlening aan de burger bij voorkeur digitaal en
zo transparant mogelijk plaatsvinden. Daarnaast willen wij dat bij elke ingediende vraag
of melding een vaste contactpersoon wordt toegewezen, die binnen twee werkdagen
persoonlijk contact opneemt en de betrokkene gedurende de afhandeling op de hoogte
houdt van de afhandeling en uitkomsten. Daarnaast wordt de Haarlemmer gewezen
op vigerende regelgeving en mogelijkheden om hiermee om te gaan.
Professioneel
D66 zet in op een integer, transparant en kwalitatief hoogstaand bestuur en
ambtenarenapparaat in Haarlem. D66 blijft investeren in een flexibel inzetbaar en
kwalitatief hoogstaand ambtenarenapparaat. Wij willen de organisatie verjongen, de
doorstroom verbeteren en ambtenaren de regie geven over hun eigen functioneren en
loopbaan. In 2017 heeft D66 in het college het initiatief genomen voor een generatiepact,
waarbij oudere medewerkers vrijwillig terug kunnen in uren. De uitgespaarde middelen
worden vervolgens ingezet om jonge medewerkers aan te trekken.
Transparant
D66 vindt het belangrijk dat Haarlem op transparante wijze besluiten neemt.
Vanzelfsprekend wil D66 dat alle informatie van de gemeente Haarlem goed toegankelijk
is en dat alleen stukken die echt niet openbaar gemaakt kunnen worden, geheim
worden gehouden.
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Participatie
In de stad staat de democratie dicht bij mensen. Des te opvallender is de lage
opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil echter niet zeggen dat mensen niet
geïnteresseerd zijn in het wel en wee van Haarlem. D66 wil een volgende stap maken
in participatie, zowel in vorm als frequentie. D66 wil dat Haarlemmers niet alleen
geïnformeerd en ‘geraadpleegd’ worden over de plannen van de gemeente(politiek),
maar meer dan nu ook (ongevraagd) kunnen adviseren en coproduceren. Dit doet
niets af aan het mandaat van de gemeenteraad of het college. Wel vindt D66 het
belangrijk dat gemeenteraad of college deze vormen van burgerparticipatie serieus
nemen en bereid zijn eventuele vooringenomen posities te verlaten. D66 wil dat deze
verdergaande vormen van burgerparticipatie formeel laat vastleggen in beleid. D66
wil verder meer experimenteren met nieuwe vormen van participatie zoals loting. D66
wil dat de gemeente bij elk beleidsvoornemen aangeeft welke vorm van participatie
gewenst is.
Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief is de meest bekende vorm van burgerparticipatie. Het wordt binnen
de gemeente echter in de praktijk nagenoeg niet toegepast. D66 wil dat de gemeente
bewoners, of ondernemers die initiatief nemen om een straat, wijk of stad leefbaarder
of veiliger te maken, actief ondersteunt. D66 wil niet alleen dat budgetten eenvoudig
en voor iedereen toegankelijk zijn. Desgevraagd zal de gemeente ook kennis, kunde
en faciliteiten aanbieden om dergelijke initiatieven te laten slagen. Hierbij nemen wij
nadrukkelijk in ogenschouw dat sommige (groepen van) mensen extra ondersteuning
nodig hebben bij het bereiken van deze doelen. De gemeente let er wel op dat het
burgerinitiatief niet ten koste gaat van mensen die hierbij niet betrokken zijn.
Wijkraad
D66 denkt dat de wijkraad een onmisbare schakel in de Haarlemse samenleving kan
zijn, maar alleen als ze toegankelijk en representatief zijn voor de bewoners in de
omgeving. D66 vindt wijkraden of bewonersbewegingen belangrijk. Wij willen dat
wijkraden of bewonersbewegingen voldoende organisatorische sturing krijgen en
worden gefaciliteerd in de dagelijkse werkzaamheden. D66 stelt budget beschikbaar
voor de innovatie van wijkraden en trekt twee extra flexibel inzetbare gebiedsverbinders
aan om wijkraden snel van informatie en middelen te voorzien. Om de positie van
wijkraden te verstevigen gaan wij investeren in de online communicatie met en promotie
naar (met name ook de jongere) omwonenden.
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In ruil daarvoor stelt D66 ook kwaliteitseisen aan de wijkraad op het vlak van zittingsduur,
afspiegeling van wijk en het bereik/intensiteit van de communicatie, zonder daarbij de
inhoudelijke taken van de wijkraad te beïnvloeden.
Informatieavonden lokale democratie
Algemene politieke kennis bij Haarlemmers heeft een positief effect op politieke
participatie van burgers. D66 wil dat de gemeente een campagne opzet om
Haarlemmers te informeren over de werking van de lokale democratie. Daarnaast
organiseert de gemeente in elke wijk informatieavonden waar aan de hand van actuele
thema’s, uitleg wordt gegeven over de lokale democratie. D66 vindt dat het initiatief
van D66-wethouder Jur Botter om spreekuren te houden in buurthuizen navolging
moet krijgen van alle wethouders.
D66 wil ook de jeugd van Haarlem actief informeren over de werking van de lokale
democratie. Verder vindt D66 het belangrijk dat jongeren (ook de jonge jongeren)
daadwerkelijk invloed hebben op hun leefomgeving. Wij gaan jongeren betrekken door
het oprichten van een jeugdgemeenteraad die vier keer per jaar in gesprek gaat met het
college. Verder wil D66 dat de gemeente samen met scholen (digitale) debatwedstrijden
organiseert over actuele thema’s. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij “Op weg
naar het Lagerhuis”. D66 wil dat de gemeente samen met de omringende gemeentes
ook met scholen in gesprek gaat over de invoering van een onderwijsproject “Mijn
gemeente”. D66 is tot slot voorstander van de invoering van een kinderburgemeester.
D66 vindt het belangrijk dat de uitkomsten van al deze projecten ook daadwerkelijk
wordt meegewogen in de besluitvorming.

Politiek nieuwe stijl
D66 vindt het belangrijk dat meer recht wordt gedaan aan de kiezers. D66 vindt dat een
dichtgetimmerd coalitieakkoord ervoor kan zorgen dat de oppositie buitenspel staat.
D66 heeft de ambitie een kort en bondig coalitieakkoord te bereiken met duidelijke
afspraken op de belangrijkste punten.

Regionale samenwerking
Haarlem zal in de toekomst een aantal complexe maatschappelijke, financiële en
organisatorische vraagstukken voor haar kiezen krijgen. Hierin staat onze stad niet
alleen. Wij willen met andere gemeenten binnen de MRA een regionale aanpak waar
het kan en een lokale aanpak waar het moet. Regionale samenwerking mag echter
niet leiden tot uitholling van de lokale democratie. Bij regionale samenwerkingsverband
willen wij dat de gemeenteraad tijdig wordt geïnformeerd en dat voldoende interventieen informatiemomenten voor de raad worden vastgelegd. Hierbij wordt de effectiviteit
vanzelfsprekend niet uit het oog verloren.
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Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Het bestuur van D66 Haarlem dankt de programmacommissie voor haar uitstekende
werk. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met dit programma weer een geweldig
verkiezingsresultaat gaan behalen.
Tekst & redactie
Dit programma is gemaakt door de programmacommissie van D66 Haarlem

Contact met de afdeling?
info@d66haarlem.nl
Contact met de fractie?
fractie@d66haarlem.nl
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