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D66 presenteert een ambitieus Haarlems programma.

27 oktober 2021, Haarlem

D66 Haarlem presenteert vandaag haar concept
verkiezingsprogramma voor de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen. Het programma onderscheidt
zich door stevige ambities op onderwijs, woningbouw,
verduurzaming en gezondheid. Daarbij horen ook stevige
keuzes. D66 Haarlem kiest voor minder auto’s, aardgasvrije
wijken, meer woningen binnen de grenzen van de

bestaande stad en toegankelijke (jeugd)zorg met focus op preventie. D66 vermijdt
hoogbouw niet, energie moet lokaal worden opgewerkt, kinderen kunnen straks zowel
naar de voorschool als de zomerschool en wijken worden groener en gezonder
ingericht.

Onderwijs als grote gelijkmaker
Iedereen kent D66 als onderwijspartij. Ook dit programma begint met het belang van goed onderwijs in de
stad. Natuurlijk benadrukt D66 het werk van de afgelopen colleges, die al tientallen miljoenen
investeerden in goede onderwijshuisvesting. D66 Haarlem was onderdeel van deze colleges. Maar de
partij laat ook zien dat er meer nodig is en wil daarom komende periode opnieuw de portemonnee trekken
voor goede schoolgebouwen en het lerarentekort aanpakken. Daarnaast legt D66 de nadruk op de brede
ontwikkeling van alle Haarlemse kinderen, met sport, cultuur, voorschool en zomerschool.

“Echte gelijke kansen beginnen met goed onderwijs, daar geloof ik heilig in. Goed
onderwijs is ook de sleutel tot mijn eigen succes geweest. Daarbij investeert D66
in gezonde, frisse schoolgebouwen, de leraar die elke dag voor de klas staat en
zetten we in op een rijke schooldag voor ieder kind in Haarlem.”
 Meryem Cimen, lijsttrekker D66 Haarlem

Bouwen binnen de grenzen van de stad
De afgelopen jaren is in de Haarlemse gemeenteraad met regelmaat gediscussieerd over woningbouw.
En vooral over waar die huizen moeten komen. D66 Haarlem maakt in dit programma een heldere keuze:
jaarlijks moeten er 1000 woningen bijgebouwd worden binnen de grenzen van de bestaande stad. Dat
wil zeggen; niet in de weilanden rondom de stad en ook niet in de Waarderpolder. D66 behoudt daarmee
ruimte voor werkgelegenheid en beschermt de groene zoom rondom de stad. Daarnaast stelt D66 dat
bouwen in buitengebieden en industriegebieden niet haalbaar en niet betaalbaar is, omdat broodnodige
voorzieningen als scholen, winkels en openbaar vervoer daar ontbreken.
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Kiezen voor verduurzaming
De komende jaren worden keuzes gemaakt op het vlak van duurzaamheid. D66 wil Haarlemmers daar
intensief bij betrekken. Zonneparken en windmolens moeten volgens de democraten gedeeltelijk
eigendom worden van Haarlemmers, zodat zij ook financieel profiteren van de opbrengsten. En in
navolging van Meerwijk wil D66 Haarlem hele wijken van het gas af halen. Ook in de openbare ruimte
vindt D66 dat er dingen zichtbaar moeten veranderen: meer ruimte voor waterberging op straat en meer
groen dat verkoeling biedt in hete zomers.

Duurzame mobiliteit krijgt de ruimte in het programma van D66. De partij heeft er in de huidige
bestuursperiode via een initiatiefvoorstel mede voor gezorgd dat in heel Haarlem straks 30 km/uur de
standaard snelheid wordt. In dit programma wordt daar meer ambitie aan toegevoegd. De snorscooters
moeten van het fietspad af naar de rijbaan, schoolomgevingen moeten verkeersveiliger worden en in
woonwijken kan de snelheid wat D66 betreft nog verder omlaag. Ook wil D66 doorpakken met
milieuzones, om de luchtkwaliteit te verbeteren. Betere fietsnetwerken, brede stoepen, elektrische
deelmobiliteit en een nieuwe tramverbinding moeten er voor zorgen dat Haarlem bereikbaar blijft.

Goede zorg voor alle Haarlemmers
D66 Haarlem besteedt in haar programma veel aandacht aan gezondheid. De partij adresseert de
problematiek in de jeugdzorg en pleit voor slimmere samenwerking tussen onderwijs, zorgverleners en
wijkteams. Wat D66 betreft moet er een eind komen aan de “jeugdzorg carousel” waar kinderen en
gezinnen in vastlopen. Daarnaast focust het programma op preventie. Niet alleen in de zorg, ook
daarbuiten; groene wijken, met ruimte om te lopen en te fietsen, gezond eten en meer sport- en
speelplekken in de openbare ruimte moeten de Haarlemmers helpen om gezonder te leven om daarmee
zorgvragen te voorkomen. Ouderen kunnen volgens D66 langer hun vrijheid en zelfstandigheid behouden
wanneer de straten toegankelijk zijn, voorzieningen dicht bij huis zijn en de gemeente hen helpt om
digitaal vaardig te blijven.

“De uitdagingen zijn groot, met een stevige opdracht voor de gemeente in de
komende jaren, maar ik ben optimistisch. D66 gaat uit van de eigen kracht,
creativiteit en verantwoordelijkheid van mensen en we houden altijd rekening met
degenen die niet goed kunnen meekomen en een steuntje in de rug kunnen
gebruiken.”  Meryem Cimen, lijsttrekker D66 Haarlem

Tot slot
Naast nieuwe ambities zien we ook vertrouwde D66 standpunten terug in het programma. Bijvoorbeeld
een focus op de vrijheid en veiligheid om jezelf te kunnen zijn, in het bijzonder voor de LHBTQI+
gemeenschap. Ook gezonde gemeentefinanciën, zonder hoog oplopende schulden, zijn een bekend
speerpunt van de democraten dat we terugzien. En uiteraard is er aandacht voor democratische
vernieuwing: D66 wil in Haarlem aan de slag met het burgerberaad, met wijkbegrotingen en bewoners
mogen de gemeente uitdagen om taken over te nemen.

Contactgegevens voor de media
Vragen over het verkiezingsprogramma van D66 Haarlem? Neem contact op met lijsttrekker
Meryem Cimen, mail naar m.cimen1987@gmail.com
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RECHTENVRIJE FOTO’S

Onderschrift: Afdelingsvoorzitter John Brewster (links) en voorzitter van de Verkiezingsprogrammacommissie An-Jes
Oudshoorn (midden) overhandigen het programma aan lijsttrekker Meryem Cimen (rechts). Download hier in hoge resolutie:
https://haarlem.d66.nl/content/uploads/sites/104/2021/10/Foto-overhandiging-programma-D66-Haarlem-1.jpg.

Onderschrift: Afdelingsvoorzitter John Brewster (links), lijsttrekker Meryem Cimen (midden) en voorzitter van de
Verkiezingsprogrammacommissie An-Jes Oudshoorn (rechts) lezen het programma. Download hier in hoge resolutie:
https://haarlem.d66.nl/content/uploads/sites/104/2021/10/Foto-overhandiging-programma-D66-Haarlem-2.jpg
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