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Voorwoord

 “De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol 
in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen zich 
af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
  
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester heb 
ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen 
meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden 
wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de 
mens centraal staat.
  
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas 
van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen 
jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat 
geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en 
niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? 
De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in 
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66.
  
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet 
alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het 
onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 weet 
zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij 
vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen.
  
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in 
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op de 
toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen te 
verwezenlijken.
  
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of 
gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het 
verschil maken. Zeker hier in De Bilt, in uw eigen omgeving!
  
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!
 

Alexander Pechtold
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Inleiding

Duurzaam verder: het beste voor De Bilt

Korte termijndenken beheerst vaak de politiek. In deze tijd van economische crisis vragen de 
inwoners van De Bilt echter om een agenda waarin we verder vooruit kijken. Alleen maar sturen 
richting groei is niet voldoende: vanaf nu moet dat duurzaam. Het thema duurzaamheid staat 
daarom centraal in het verkiezingsprogramma van D66 voor onze gemeente. Daarbij denken we 
niet alleen aan het milieu en onze leefomgeving, maar ook aan de financieel-economische en 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld de vergrijzing en ontgroening in onze 
gemeente en de problemen op de woningmarkt. 

Wij staan voor een gemeente die de kracht en creativiteit van mensen actief ondersteunt en niet 
bang is om de hulp van deze mensen in te roepen. Nederland ontwikkelt zich steeds meer richting 
een zelfredzame samenleving. Door burgers medeverantwoordelijkheid te geven, serieus te 
nemen en goed te informeren wat met hun input wordt gedaan voelen mensen zich meer 
betrokken, begrijpen ze waarom dingen wel en niet kunnen en voelt de politiek zich gesterkt door 
de kennis en kracht van haar inwoners. Dit toegankelijke beleid vraagt om een open en 
transparant bestuur.

In deze tijd van economische tegenwind moet ook gemeente De Bilt helaas meer doen met minder 
geld. Om onze voorzieningen op peil te houden kijken we daarom over onze gemeentegrenzen 
heen en zoeken we de samenwerking met onze buurgemeenten, bijvoorbeeld bij de 
decentralisaties in het sociale domein. De gekozen gemeenteraad kan in deze 
samenwerkingsverbanden alleen indirect invloed uitoefenen. Dit vraagt om heldere kaderstelling 
vooraf waarna de gemeenteraad goed blijft controleren en toezicht houdt.

D66 kijkt realistisch vooruit en schuift problemen niet door naar toekomstige generaties. Deze tijd 
verlangt bestuurlijke moed om ingrijpende veranderingen door te voeren. D66 durft het aan om dit 
duurzaam te doen.
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Financiën

Toekomstige generaties niet opzadelen met de rekening van vandaag

De financiële situatie van de gemeente staat de komende jaren onder druk. De reden hiervoor is 
drieledig. Ten eerste worden de inkomsten uit het gemeentefonds teruggeschroefd door 
bezuinigingen op rijksniveau. Ten tweede moet de opbrengstverwachting van de ruimtelijke 
projecten neerwaarts worden bijgesteld, waardoor we interen op onze reserves. Ten slotte wordt 
een aantal taken op het sociale domein vanuit rijk en provincie overgeheveld naar de gemeenten; 
de bijbehorende budgetten komen ook naar de gemeente maar pas nadat ze fors zijn verlaagd met 
een zogenaamde efficiency-korting.

Dit betekent dat we de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om de financiële situatie van de 
gemeente gezond te houden. Daarbij zullen we waarschijnlijk niet ontkomen aan verdere 
bezuinigingen. Het terugdringen van de uitgaven verdient daarbij de voorkeur boven het verhogen 
van de lokale lasten. Mocht het toch nodig zijn de lokale lasten te verhogen, dan vindt D66 dat de 
gemeente daarover op het aanslagbiljet verantwoording moet afleggen. Het belangrijkste 
uitgangspunt is dat we zelf de financiële gevolgen dragen van onze ambities en deze niet 
afwentelen op toekomstige generaties door nu tekorten te laten ontstaan of reserves op te maken. 
Ook dat is duurzaamheid. 

D66 vindt de financiële situatie zo belangrijk, dat wij richtlijnen hebben geformuleerd hoe om te 
gaan met toekomstige financiële tegenvallers. D66 hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

1. De financiële situatie van de gemeente blijft een punt van aandacht. De reservepositie is 
onder het wenselijke niveau. Daarom is het belangrijk om een behoedzaam financieel 
beleid te voeren.

2. D66 staat voor transparantie in het financiële beleid. De Biltenaren hebben er recht op om 
te weten waaraan hun geld wordt uitgegeven. Dat vraagt om begrotingsstukken die ook 
voor buitenstaanders te begrijpen zijn. Wij willen ook de mogelijkheid verkennen om alle 
uitgavenposten te publiceren op internet (‘Open spending’). Ook de verantwoording van de 
financiering van projecten (de zogenaamde grondexploitaties) kan een stuk transparanter. 

3. De gemeente moet de komende jaren zeer kritisch naar nut en noodzaak van ruimtelijke 
projecten kijken. D66 wil geen nieuwe grondposities meer innemen en alleen dat bouwen 
waar vraag naar is. Projectontwikkelaars sturen wij aan via de structuurvisie en het 
bestemmingsplan. Tegelijkertijd willen we initiatieven voor tijdelijke bestemmingen van 
leegstaande panden stimuleren.

4. D66 wil de flexibiliteit in de gemeentelijke begroting zo groot mogelijk houden. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat we er naar streven de budgetten, bijvoorbeeld die samenhangen met de 
decentralisaties op sociaal gebied, zoveel mogelijk te ontschotten. De gemeente moet de 
ruimte nemen om zelf te bepalen waar ze haar geld aan uitgeeft. 

5. Wij ontkomen niet aan nieuwe bezuinigingen in de komende jaren. Het is moeilijk te 
voorspellen hoe groot de extra bezuiniging zal zijn. Daarom heeft D66 de volgende 
bezuinigingsuitgangspunten geformuleerd:
a) We kijken altijd eerst naar de gemeentelijke organisatie zelf: is er nog verdere 

efficiencywinst mogelijk, bijvoorbeeld door samenwerking met andere gemeenten? 
Hierbij staat de kwaliteit van de organisatie voorop; D66 staat voor een kleine, 
hoogwaardige organisatie.

b) We willen de eigen capaciteit van mensen actief benutten. Wij zien ruimte om sommige 
gemeentelijke taken op een moderne manier in te vullen. De gemeente faciliteert en 
bevordert initiatieven uit de samenleving en opereert steeds meer als netwerk-
organisatie samen met non-profit instellingen, bedrijven en bewoners.

c) We nemen de zorg voor de meer kwetsbare groepen zeer serieus. We voeren een 
sociaal en zorgzaam beleid voor de mensen die dat echt nodig hebben. Daarom 
bezuinigen we hier zo min mogelijk op.

d) De gemeente De Bilt heeft zes in karakter duidelijk verschillende kernen. D66 is zuinig 
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op het unieke karakter van elke kern. Ondanks financiële beperkingen en economische 
tegenwind zal D66 ook in de komende jaren aandacht blijven vragen voor de 
leefbaarheid en de eigen identiteit in elke kern. 

e) Bij nieuwe noodzakelijke bezuinigingen ontzien wij inhoudelijk onderwijsbeleid.

Uitgelicht:

• Wij staan voor behoedzaam financieel beleid waarbij risico’s door garantstellingen of het 

aankopen van grond tot een minimum worden beperkt.
• Er moet meer helderheid komen in de begrotingsstukken: De Biltenaar moet begrijpen waar 

zijn geld naar toe gaat.
• De risico’s van de grote projecten en de financiering worden duidelijk uitgelicht.

• Wij zijn terughoudend in het opstarten van nieuwe ruimtelijke projecten en kijken goed naar 

nut en noodzaak.
• Bij nieuwe bezuinigingen kijken we altijd eerst naar de eigen organisatie.
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Economie en ondernemerschap

Ruimte geven aan bedrijvigheid die past bij De Bilt

Juist in tijden van economische crisis is het van groot belang dat de economische motor van De 
Bilt blijft draaien. Wij staan voor een goed klimaat voor ondernemerschap; we willen de ruimte 
geven aan bedrijvigheid die past bij De Bilt: kleinschalig, ingepast in de wijken of op het 
bedrijventerrein, duurzaam en creatief. Het gaat daarbij zowel om bedrijven die nu al in De Bilt zijn 
gevestigd, als om nieuwe bedrijven. 

Bijzonder voor deze gemeente is het grote aantal ZZP-ers dat hier is gevestigd; die willen we 
koesteren. Bijvoorbeeld door ZZP-ers mee te laten dingen bij gemeentelijke aanbestedingen. 
Daarnaast kan ook vaker en slimmer gebruik worden gemaakt van de denkkracht van lokale ZZP-
ers bij het oplossen van gemeentelijke problemen. D66 wil de drempels die vanuit de gemeente 
worden opgeworpen bij kleinschalige private ontwikkelingen aanpakken en wegnemen.

Wij onderschrijven het idee achter het verder ontwikkelen van de life-science as. We moeten 
doorgaan met het aantrekken van toonaangevende bedrijven en instellingen die passen in dit 
profiel. Daarnaast willen we meer aandacht voor innovatieve starters die kunnen meeliften op het 
succes van deze life-science as. Daarbij willen we ook meedoen met regionale economische 
initiatieven zoals geïnitieerd door de EBU (Economic Board Utrecht) die proeftuinen & pilots 
faciliteren voor het ontwikkelen van nieuwe produkten en diensten op het gebied van zorg, life-
sciences en energie.

Eén van de gevolgen van de economische crisis is dat er op verschillende plaatsen in de 
gemeente vastgoedprojecten gepland zijn die (nog) niet van de grond komen. Daardoor ontstaan 
open plekken en leegstaande panden in de gemeente (bijvoorbeeld voormalig Hotel Heidepark). 
D66 wil een overall strategie ontwikkelen voor de mogelijke economische invulling van deze witte 
vlekken. Wij willen eerst de witte vlekken invullen en dan pas nadenken over nieuwe 
uitbreidingslocaties. Daarbij kijken wij ook naar een tijdelijke invulling, zoals het creëren van 
ateliers, start-ups en werkruimte voor ZZP-ers.

De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor het creëren van een levendig 
dorpshart in de kernen. Dat betekent dat we juist in de dorpscentra veel ruimte willen geven aan 
particuliere initiatieven die aan deze levendigheid bijdragen. We willen in samenwerking met 
ondernemers het centrum-management versterken om de transitie van het centrum van Bilthoven 
te faciliteren. Een punt van zorg daarbij is het uitblijven van de ontwikkeling van de Kwinkelier. Een 
complicatie bij de doorontwikkeling van de Kwinkelier is dat de gemeente daar de grond niet in 
eigendom heeft. Dat beperkt onze invloed. Bij nieuwe overeenkomsten moeten betere afspraken 
worden gemaakt voor de lange termijn.

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt richten we ons op een activerend en stimulerend beleid. 
Wij willen het starten van een onderneming vanuit een uitkering extra stimuleren, ook vanuit de 
bijstand. Bij de ondersteuning van kwetsbare groepen waken wij voor de armoedeval. D66 wil de 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het krijgen van toeslagen bij toenemende 
inkomsten geleidelijk afbouwen.

Uitgelicht:

• D66 wil voor een goed klimaat voor ondernemerschap zorgen. De behandelingstijd van een 

vergunningsaanvraag moet worden verkort.
• De life-science as dient verder te worden uitgebouwd: niet alleen door grote bedrijven aan 

te trekken, maar ook door ruimte te creëren voor innovatieve starters.
• De komende raadsperiode moet de gemeente een strategie ontwikkelen voor de aanpak 
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van de open plekken en leegstaande panden in de gemeente.
• Wij willen ruimte geven aan particuliere initiatieven die bijdragen aan de levendigheid van 

de dorpskernen.
• De gemeente benoemt zones waar vergunningen ten aanzien van horeca en horeca-

ontwikkeling worden versoepeld om ondernemerschap, recreatie en de leefbaarheid te 
versterken.

• Beleid gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt moet vooral gericht zijn op activeren; 

wij verruimen de mogelijkheden voor ondernemerschap vanuit een uitkering. 
• Bij kleinschalige private bedrijvigheid rekenen we de kosten van de ambtelijke inzet bij 

kleine wijzigingen in het bestemmingsplan niet door. 
• Er komt zo snel mogelijk een Centrumfonds (Bilthoven Centrum) voor de detailhandel 

tijdens de implementatie van het centrumplan. Een Centrummanager fungeert als 
intermediair tussen lokale ondernemers en de gemeente. Deze is verantwoordelijk voor het 
aanjagen van de vitaliteit van het centrumgebied.
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Milieu en Duurzaamheid

Draagvlak voor duurzaamheid

Duurzaam is voor D66 vanzelfsprekend. We streven naar het verbeteren van de kwaliteit van onze 
leefomgeving en het behoud van het groene karakter van onze gemeente. Daarbij gaat het om de 
kwaliteit van bodem, water, lucht en het voorkomen van geluidsoverlast. D66 ziet duurzaamheid 
als een nieuw verdienmodel, door de economie duurzaam te laten groeien. 

Duurzaamheid wordt pas echt een succes als het een breed draagvlak onder de bevolking heeft. 
Om dit te bereiken stimuleert en faciliteert de gemeente  eigen initiatieven van burgers op dit 
terrein. Bijvoorbeeld door het ondersteunen van burgers wanneer zij willen investeren in het 
opwekken van energie. D66 wil een duurzaamheidsparagraaf in ieder beleidsstuk van de 
gemeente. Zo leggen we voortdurend verantwoording af en worden we geholpen duurzame 
keuzes te maken.

D66 wil zonne-energie stimuleren en vindt het belangrijk om te onderzoeken of er in de gemeente 
De Bilt locaties (bijvoorbeeld langs snelwegen of bij industrieterreinen) geschikt zijn voor het 
opwekken van windenergie en bio-energie of het gebruiken van aardwarmte. Het zelf energie 
opwekken in de gemeente draagt bij aan het uitgangspunt dat de hele gemeente De Bilt in 2030 
energieneutraal is. De Lokale Duurzame Energie Coöperatie BENG! moet hierin een belangrijke 
ondersteunende, faciliterende en stimulerende rol gaan spelen. 

In het kader van de energiebesparing heeft het isoleren van de bestaande woningvoorraad 
prioriteit. Het gaat hierbij om eigen gebouwen van de gemeente, particuliere woningen, de sociale 
woningvoorraad, maar ook om kantoorgebouwen. De succesvolle renovatie van het Burgemeester 
Heemstrakwartier door woningcorporatie SSW is een mooi voorbeeld van een win-win situatie voor 
zowel huurder als verhuurder. De huurverhoging wordt gecompenseerd door lagere energielasten 
voor de huurders.Om dit soort initiatieven te stimuleren kan de gemeente procedures 
vereenvoudigen, aantrekkelijke financiering mogelijk maken en voorlichting geven aan bewoners 
en verhuurders. Een goede relatie tussen de gemeente en de woningcorporatie SSW De Bilt is 
hierbij natuurlijk een basisvoorwaarde. 

D66 staat voor renovatie en transformatie boven nieuwbouw. We willen dat de terreinen in onze 
gemeente die nog volop in ontwikkeling zijn, bijvoorbeeld het Hessingterrein en Heidepark, 
duurzaam herontwikkeld worden. We gaan hierbij uit van een bestemming voor de lange termijn en 
kijken verder vooruit dan de komende tien jaar.

Wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk afval te hergebruiken. Ook bij haar eigen activiteiten wil 
gemeente De Bilt hierin voorop lopen. Wanneer dit succesvol wordt toegepast, kan zelfs de 
afvalstoffenheffing mogelijk omlaag omdat de baten toenemen.
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Uitgelicht:

• De gemeente De Bilt is energieneutraal in 2030. Voor haar eigen energievoorziening zet de 

gemeente in op het zelf opwekken van energie. Naast het gebruik van zonne-energie aan 
te moedigen, onderzoekt de gemeente of er locaties zijn waar energie kan worden 
opgewekt door windenergie, bio-energie en/of aardwarmte.

• D66 wil een duurzaamheidsparagraaf in ieder beleidsstuk van de gemeente. Zo legt de 

gemeente voortdurend verantwoording af op het gebied van duurzaamheid en wordt de 
raad geholpen duurzame keuzes te maken.

• Wij zetten in op renovatie of transformatie boven nieuwbouw. Het isoleren van de 

bestaande woningvoorraad heeft prioriteit. 
• De gemeente versoepelt vergunningsprocessen voor duurzame verbouwingen en moedigt 

particuliere verhuurders, beleggers en woningcorporaties aan om 
duurzaamheidmaatregelen te nemen in hun panden.

• Via de ambassadeurs LDEC/BENG! en opkomende burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld 

het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) stimuleren en faciliteren wij als pilot 
een ecokern of ecowijk. Het streven is dat deze zorgt voor 50% van de eigen 
energievoorziening in 2020.

• De huidige frequentie van het ophalen van afval blijft gehandhaafd. De kosten kunnen 

omlaag door betere afvalverwerking, hergebruik en scheiding.
• D66 wil leegstaande terreinen duurzaam ontwikkelen. We gaan hierbij uit van een zinvolle 

bestemming voor de lange termijn. Bij de verbreding van de A27 ziet D66 scherp toe op het 
handhaven van de normen. D66 is tegen woningbouw op het vliegveld bij Hilversum. 
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Zorg en Welzijn

Zorg dichtbij, in alle dorpen

D66 staat voor het stimuleren van een gezonde leefwijze in een gezonde leefomgeving. Wij willen 
toegankelijke en hoogstaande zorg en ondersteuning bieden met ruimte voor zelfbeschikking, 
zeggenschap en onderlinge verbondenheid. Goede preventie is voor D66 een belangrijk middel 
om de steeds verder stijgende zorgkosten, onder meer door vergrijzing, te lijf te gaan.

De gemeenten krijgen binnen het veranderende zorglandschap een steeds grotere rol toebedeeld. 
Veel zal anders en soberder moeten worden georganiseerd en uitgevoerd. Maar we krijgen ook de 
kans meer mogelijkheden te ontwikkelen voor het bevorderen van gezondheid en welzijn. De 
uitdaging is de uitvoering te verbeteren, de organisatie te vereenvoudigen en de bureaucratie te 
verminderen. De samenhang van decentralisaties biedt de kans op een eenduidiger beleid dat 
betere dienstverlening en besparingen oplevert. Het vergroot echter ook de kans op problemen in 
de uitvoering. 

De uitdaging voor de komende vier jaar is het kleinschalig, dichtbij de burger organiseren en 
uitvoeren van de zorg. De nadruk ligt hierbij op preventie in goede samenwerking tussen 
gemeente en zorgpartners. De stichting MENS speelt voor D66 een belangrijke rol in de verbinding 
tussen gemeente, zorg- en welzijnspartners. Voor ons ligt de opgave om in de komende 
transitiefase visie te ontwikkelen op de gemeentelijke uitvoering van de WMO en om de kwaliteit 
van de zorg te bewaken. Vooral omdat de decentralisatie van zorgtaken samenvalt met de 
decentralisatie van taken op het gebied van werk en inkomen (Participatiewet) en de jeugdzorg.

Door de overdracht van zorgtaken wordt er ook een groot bedrag aan middelen overgedragen, 
waardoor de gemeentelijke begroting met ten minste 50% groeit. Wij willen lokaal doen wat lokaal 
kan, maar samenwerking vindt D66 noodzakelijk. De kans op verbetering ten opzichte van de 
huidige organisatie van zorg kan worden gerealiseerd als de gemeente de organisatie van zorg 
niet  bureaucratiseert met protocollen en verordeningen, maar de professional de ruimte en het 
vertrouwen geeft om de zorgvraag te beantwoorden. Uiteindelijk is de burger(klant)tevredenheid 
de echte toetssteen voor de gemeente en de raad.
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Uitgelicht: 

• D66 is blij dat de decentralisatie van zorg naar de gemeente de kans biedt om een 

kanteling te maken van aanbod gedreven naar vraaggestuurde zorg. Deze weg wordt 
voortgezet.

• De organisatie en de uitvoering van zorg wordt zoveel mogelijk per dorp/kern geregeld, 

aansluitend op de eigenheid van het dorp of de kern. Dit betekent een versterking van het 
wijkgericht werken. De gemeente bewaakt de afstemming van zorgbeleid tussen de 
kernen.

• De eigen verantwoordelijkheid van de burger voor de eigen zorg staat voorop. Dit betekent 

ook dat eigen bijdragen mogen worden gevraagd aan burgers, bijvoorbeeld bij aanschaf 
van een scootmobiel of rolstoel.

• Er komt een speciale website waarin het geheel van de gemeentelijke zorg duidelijk wordt 

uitgelegd en waarin alles over die zorg is te vinden; per doelgroep en per uitvoerder in tekst 
en beeld gebracht.

• De belangrijkste reden voor decentralisatie is de mogelijkheid tot maatwerk. Wat de 

gemeente zelf kan (laten) uitvoeren in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning(Wmo)/Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten(AWBZ) doet zij daarom zelf. 
Als taken in samenwerking met andere gemeenten beter kunnen, dan doen we dat.

• De Jeugdzorg wordt regionaal georganiseerd, de inzet van de middelen wordt jaarlijks door 

de gemeenteraden geëvalueerd.
• D66 wil dat de zorgaanbieders  herkenbaar, bereikbaar, beschikbaar en aanspreekbaar 

zijn. Jaarlijks krijgt de gemeenteraad inzicht in de inzet van de zorgmiddelen.
• Wij houden het welzijnsbeleid op peil omdat ontmoeting en participatie een belangrijke 

preventieve werking heeft voor het beroep op zorg. De WVT is  een goed voorbeeld van de 
inzet van vrijwilligers. Koesteren van dit vrijwilligerswerk is van groot belang.

• Wij willen dat er in elke kern een laagdrempelig steunpunt is voor mantelzorgers en het 

vrijwilligerswerk. Wij willen respijtzorg mogelijk maken voor mantelzorgers zodat zij ook af 
en toe vrij kunnen nemen.

• De blijvend goede toegankelijkheid van gemeentelijke voorzieningen, zoals voor zorg en 

wonen, vraagt onze permanente aandacht.
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Onderwijs

Brede, open scholen

De gemeentelijke rol op het terrein van onderwijs is in de loop der jaren steeds beperkter 
geworden. Deze wordt nog kleiner nu het onderhoud van schoolgebouwen door de schoolbesturen 
zelf zal worden geregeld. De directe gemeentelijke invloed is beperkt tot het benoemen van de 
bestuursleden van de openbare schoolbesturen en het zorgdragen voor voldoende openbaar 
onderwijs (het sluiten en openen van scholen). De raad heeft deze taken gedelegeerd aan het 
college van B&W. Een jaarlijkse marginale toetsing van begroting en jaarrekening is echter niet 
meer voldoende; uitgebreidere controle is gewenst. Hierin moet de gemeenteraad weer zijn 
verantwoordelijkheid nemen.

We moeten er rekening mee houden dat het aantal leerlingen de komende jaren zal dalen en dat 
mede daardoor de concurrentie tussen de scholen sterker wordt. Dit kan leiden tot leegstand. Wij 
zien de rol van de gemeente vooral in het stimuleren en faciliteren van het maximaal gebruik van 
de schoolgebouwen, omdat deze gebouwen in bezit zijn van onze gemeente. In de avonduren 
kunnen de gebouwen wellicht worden gebruikt voor andere activiteiten.

D66 heeft de voorkeur voor Integrale Kind Centra (IKC’s). Deze alles-in-één scholen verenigen de 
peuterspeelzaal, kinderopvang, en een bibliotheekfunctie. De gemeente neemt het voortouw in de 
concentratie van opvang in de schoolgebouwen. Ook vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor 
doelgroepkinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand, blijft een gemeentelijke taak.

Uitgelicht:

• De gemeenteraad neemt weer primair verantwoordelijkheid voor de controle van het 

openbaar onderwijs in de gemeente; de delegatie hiervan aan B&W wordt teruggedraaid. 
De begroting en jaarrekening worden weer jaarlijks aan de raad voorgelegd.

• De huidige middelen voor onderwijs op de gemeentebegroting blijven de komende vier jaar 

gehandhaafd. 
• Leegkomende lokalen moeten worden gebruikt voor andere dorpskernactiviteiten zoals 

bibliotheekwerk, kinderopvang, vergaderingen en spreekuren van het Centrum voor Jeugd 
en Gezin.

• Wij stimuleren en faciliteren de alles-in-één school waarin school, kinderopvang, 

peuterspeelzalen, voorschoolse opvang en activiteiten van de Centra voor Jeugd en Gezin 
worden geïntegreerd.

• Er wordt onderzocht of een  jaarlijkse gemeentelijke monitor stand van zaken ontwikkeling 

scholen/kernen mogelijk is, op een simpele en betaalbare wijze. Deze wordt aan de raad 
voorgelegd met daarin onder meer de ontwikkeling van het aantal leerlingen per school en 
per bestuur, het rendement van de scholen, VVE-beleid, sport en bewegen, gemiddelde 
groepsgrootte en de lokaalbezetting. De gemeenteraad krijgt zo duidelijk inzicht in de 
actuele ontwikkelingen.

• Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) blijft gehandhaafd voor doelgroepkinderen, maar 

zoveel mogelijk in de scholen geïntegreerd.
• Het Kunst Centraal beleid- kinderen vroegtijdig in aanraking brengen met cultuur- wordt 

gecontinueerd.
• Bibliotheek en onderwijs vullen elkaar goed aan en versterken elkaar in het leren lezen van 

jonge kinderen. Hierop mag niet worden bezuinigd.
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Wonen en Ruimtelijke Ordening

Behoud van het groene karakter en de vitale kernen van onze gemeente

D66 zoekt naar een nieuw evenwicht bij het inrichten van de omgeving met ruimte voor groei, zorg 
voor groen en natuur, een hoogwaardig openbaar vervoer en een gezonde en goed werkende 
woningmarkt. We willen dat de gemeente De Bilt een vitale gemeente blijft met krachtige kernen, 
een duurzame leefomgeving, passende voorzieningen en huisvestingsmogelijkheden voor 
jongeren. 

Voor ons is de voltooiing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), ons nationale netwerk van 
verbonden natuurgebieden, essentieel voor het behoud van het natuurschoon in onze gemeente. 
De Bilt is onderdeel van de Stichtse Lustwarande in de regio en dit koesteren we. In een druk en 
vol  gebied als de Randstad, is regie op de ruimte onontbeerlijk. De rol van de gemeente  bij de 
EHS is beperkt. We benutten deze beperkte mogelijkheden maximaal om de groene ruimte groen 
te laten blijven, de lege plekken in de kernen op te vullen en verrommeling aan de rand van de 
kernen tegen te gaan.

De woningmarkt zit ook in De Bilt op slot. Dit zorgt ervoor dat zittende kopers en huurders niet 
gaan verhuizen en dat starters geen toegang krijgen tot de woningmarkt. Steeds meer mensen 
kunnen niet doorstromen naar een nieuwe woning, omdat zij de hogere kosten van zo’n woning 
niet kunnen opbrengen, achterblijven met een restschuld, hun oude huis niet verkocht krijgen of 
opkijken tegen lange wachtlijsten. In De Bilt zijn bijvoorbeeld 7000 woningzoekenden ingeschreven 
voor ongeveer 5000 sociale huurwoningen en is er een gemiddelde wachttijd van 10 jaar. Het 
aantal te koop staande woningen in de gemeente De Bilt is  in de periode 2008 en 2012 meer dan 
verdubbeld. 

Het vlot trekken van de woningmarkt is voor een groot deel helaas alleen met landelijk beleid op te 
lossen. De gemeente De Bilt moet de weinige beleidsinstrumenten die ze heeft optimaal gebruiken 
om de woningmarkt positief te beïnvloeden. D66 ziet echter weinig heil in het invoeren van 
startersleningen als instrument om de doorstroming te bevorderen omdat deze geen structurele 
oplossing bieden, de markt verstoren en er maar budget is om enkelen te helpen.

We zijn een voorstander van het bouwen naar lokale behoefte. Het Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (particulieren verenigen zich om samen woningen te bouwen) is de ultieme 
vorm van samen bouwen naar eigen wens. Om leegstand in de toekomst te voorkomen, wil D66 
dat  nieuwe woningen eenvoudig om te bouwen zijn zodat ze een andere functie kunnen krijgen. 
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Uitgelicht:

• Ons uitgangspunt is: spaar het groen en de natuur, bouw binnen de rode contouren. Alleen 

als er sprake is van kwalitatieve hoogwaardige compensatie, zijn er mogelijkheden om van 
de rode contouren af te wijken.

• Burgerinitiatieven die er voor zorgen dat er in de kernen plekken zijn of ontstaan waar 

mensen elkaar kunnen ontmoeten, stimuleren en faciliteren we. Dorpshuizen zijn hier een 
goed voorbeeld van. 

• De gemeente versnelt de revitalisering van de Julianalaan, zodat dit een onderscheidend 

en aantrekkelijk winkelgebied wordt met een diversiteit aan winkels.
• De gemeente versterkt de ontwikkeling van het nieuwe Vinkenplein als een echte 

trekpleister. Wij sluiten aan bij de plannen voor een open podium, met de realisatie van een 
startpunt voor regionale fietsroutes en maken het plein tot een sociaal Bilthovens centrum.

• Als gemeente springen we in op de ontwikkelingen van de life-science as en de Uithof door 

het stimuleren van het aanbod van huisvesting voor studenten en alumni. Ook faciliteren wij 
startups in leegstaande panden.

• De gemeente krijgt door landelijk beleid een grotere rol bij het toezicht op onze 

woningcorporatie SSW De Bilt. De prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie 
stemmen we hierop af. We willen het aantal sociale huurwoningen in de gemeente 
minstens op peil houden maar liever nog laten toenemen. 

• Bij nieuwbouwplannen wordt zeker 30% van de woningen voor bijzondere doelgroepen 

geschikt gemaakt zoals ouderen, jongeren, studenten en mensen met een beperking.
• We willen graag meer studentenwoningen in de gemeente, om ontgroening tegen te gaan 

en jonge mensen voor onze gemeente te winnen.
• Bij duurzame bouw of verbouw gaan wij soepel om met bestaande regels (snellere 

procedure, lagere leges). We stimuleren de (ver)bouw van drie-generatiewoningen en 
woon/werkwoningen. Levensloopbestendig bouwen en multifunctionaliteit zijn onze 
uitgangspunten bij nieuwbouw en utiliteitsbouw. 

• De leegstand van kantoren, bedrijfspanden, winkels etc wordt tegengegaan door het 

vestigen van broedplaatsen, pop-up stores en het starten van bedrijfsverzamelgebouwen of 
kunstenaarsateliers.

• Bij het op peil houden van onze basisvoorzieningen, zoals sport- en cultuurvoorzieningen, 

kijken we over onze gemeentegrenzen heen en zoeken we de samenwerking met 
buurgemeenten. Samenwerking met andere gemeenten moet vanzelfsprekend zijn vindt 
D66.
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Groen en Openbare Ruimte

Koester het groen

De Bilt is een prachtige gemeente. De zes kernen zijn omgeven door afwisselende fraaie 
landschappen en een prachtige natuur. Ook binnen de kernen is er veel en hoogwaardig groen 
aanwezig, bijvoorbeeld het Van Boetzelaerpark in De Bilt of het Heidepark in Bilthoven. D66 is trots 
op natuurmonument De Biltse Duinen en blijft zich inzetten voor het behoud van het karakteristieke 
open slagenlandschap en het zoddengebied aan de westkant van de gemeente. 

D66 weet dat het groene karakter van De Bilt één van de belangrijkste selling points is van deze 
gemeente. Mensen komen juist hierheen omdat het hier zo aangenaam vertoeven is. D66 koestert 
ook daarom de groene en rustige uitstraling van de gemeente De Bilt. Deze visie leidt ertoe dat 
D66 terughoudend is ten aanzien van nieuwbouw; we willen altijd eerst kijken naar de mogelijkheid 
van hergebruik van bestaande gebouwen en terreinen, en zijn gericht op het duurzaam en met 
zorg omgaan met de groene ruimte. Daarom proberen wij nieuwbouw zoveel mogelijk binnen de 
bestaande bebouwingsgrenzen te realiseren (verdichten) en kijken wij steeds kritisch naar de 
groenwaarden die bij nieuwe bouw verloren gaan. Deze zullen moeten worden gecompenseerd, 
liefst in de nabije omgeving. Ook binnen de kernen moet de groene uitstraling van de gemeente 
behouden blijven.

Doordat De Bilt zo’n groene gemeente is, geeft de gemeente relatief veel geld uit aan het beheer 
van de openbare ruimte. Dat is een keuze waar D66 volledig achter staat. Toch wil ook D66 
opnieuw naar de uitgaven voor het beheer van groen en de inrichting van de openbare ruimte 
kijken. Duurzaam beheer in termen van natuur, milieu en kosten voor de gemeentelijke organisatie 
zijn hierbij een leidraad. De verkoop van kleine stukjes openbaar restgroen aan particulieren of 
deze bij hen in onderhoud geven is veelal wenselijk en leidt tot besparing.

Voor het behoud van vitale kernen doet D66 nadrukkelijk een beroep op de bewoners uit de 
kernen zelf. D66 wil dat de gemeente faciliterend optreedt bij burgerinitiatieven die de samenhang 
en leefbaarheid in de kernen bevorderen.
De vrijwillige inzet en betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving is belangrijker dan ooit. D66 
streeft daarom ook naar een goede samenwerking tussen gemeente, natuur- en 
bewonersorganisaties bij herinrichtings-vraagstukken. Dat doen we binnen vormen die 
kosteneffectief zijn en tegelijkertijd de betrokkenheid van bewoners en bedrijven vergroten, 
bijvoorbeeld groenadoptie door buurtbewoners, een eigen budget voor buurtbeheer en 
parkmanagement op bedrijventerreinen. Bij de aanstaande herinrichting van het centrum van 
Bilthoven waakt D66 voor de sociale veiligheid en de toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking.

Uitgelicht:

• Zowel in als buiten de kernen willen wij het beheer van groen in de gemeente in termen van 

natuur, milieu en kosten, verder verduurzamen.
• Wij bevorderen actief burgerschap ten behoeve van de directe leefomgeving op basis van 

vrijwillige inzet en betrokkenheid van burgers, bijv. door buurtparticipatie bij 
groenonderhoud en agrarisch natuurbeheer.

• Belangrijke voorwaarden voor het (her-)inrichten van de bebouwde omgeving zijn voor D66 

de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de aandacht voor sociale 
veiligheid, bijvoorbeeld bij de herinrichting van het centrum van Bilthoven.
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Verkeer en Vervoer

Leefbaarheid naast bereikbaarheid

D66 wil zich de komende raadsperiode inzetten voor het blijvend verminderen van de 
verkeersdrukte op de gemeentelijke wegen. De komende raadsperiode willen wij de 
fietsinfrastructuur verbeteren en de bestaande lijnen en knooppunten van het openbaar vervoer 
verder ontwikkelen.

Het recreatief fietsverkeer zoekt zich nu nog een weg door het buitengebied van de gemeente. 
Een samenhangende visie in samenspraak met buurgemeenten ontbreekt. D66 wil dat de 
gemeente De Bilt beter aansluit bij regionale initiatieven op het gebied van buitenrecreatie. Op de 
korte termijn willen we ten behoeve van het fietsgebruik vooral een verbetering realiseren van de 
snelfietsroute tussen station Bilthoven en de Uithof, samen met verder uit te breiden 
fietsparkeervoorzieningen bij station Bilthoven. Ook de snelfietsroute van De Biltse Rading via de 
Kees Boekelaan naar Lage Vuursche/Baarn/Soest moet verder worden verbeterd. Daarnaast wil 
D66 zich sterk maken om de verouderde en onveilige fietstunnel bij de Kapelweg onder de 
Utrechtseweg zo spoedig mogelijk aan te pakken.

D66 wil zich op de korte termijn inzetten voor een duurzame en frequente OV verbinding tussen 
Station Bilthoven en de Uithof. Een HOV-bus (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) zal echter deels 
zonder eigen busbaan moeten worden gerealiseerd, gezien de krapte op de Soestdijkseweg-Zuid. 
Het beperken van het aantal kruisingen met deze weg zal wellicht de doorstroming bevorderen. 
D66 is voorstander van het doortrekken van de HOV-lijn naar Berg en Bosch om daarmee de 
volledige life-science as te bedienen.

Belangrijk voor het verkeersbeleid van de gemeente De Bilt is voor D66 het ontmoedigen van 
autogebruik op de korte afstand. Het bundelen van (auto-)verkeer op ontsluitingswegen heeft 
naast voordelen ook nadelen voor de leefbaarheid. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld knelpunten 
langs de Koningin Wilhelminaweg (Groenekan), Tolakkerweg (Hollandsche Rading) en de 
Soestdijkseweg.

Regionaal sluipverkeer wordt op dit moment actief tegengaan met gesloten-verklaringen voor 
motorvoertuigen op werkdagen op o.a. de Voordorpsedijk. Er moet nagegaan worden of er 
aanvullend beleid tegen sluipverkeer nodig is. Wij kiezen ervoor om op de Soestdijkseweg-Zuid 
voorrang te geven aan HOV-bus en fiets.
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Uitgelicht:

• De goede voornemens uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP), de OV-visie 

en de Gemeentelijke Sctructuurvisie willen wij in de komende jaren werkelijkheid laten 
worden.De kwaliteit van de recreatieve fietspaden is nog te sterk wisselend. D66 wil 
initiatieven steunen voor stimulering van buitenrecreatie en het gebruik van treinstations 
door fietsers.

• Een kwalitatief goed en goed bewegwijzerd recreatief fietsnetwerk krijgt duidelijk 

aansluiting op omliggende gemeenten. 
• D66 richt de sinds kort gerealiseerde OV verbinding tussen Station Bilthoven en de Uithof 

nadrukkelijk in op de combinatie trein + fiets (bijvoorbeeld OV-fiets; uitgebreide 
fietsstalingsmogelijkheden en snelfietsroute Soestdijkseweg-Zuid / de Uithof), aangevuld 
met verbetering van de snelfietsroute op hetzelfde traject, inclusief het zo spoedig mogelijk 
aanpakken van de fietstunnel onder de Utrechtseweg.

• De twee treinstations in de gemeente, Bilthoven en Hollandsche Rading, moeten verder 

worden ontwikkeld, onder meer door een betere inrichting van de stationsomgeving en 
voorzieningen, inclusief veilig fietsparkeren en aansluitende fiets- en wandelroutes.

• Wij willen de verkeersintensiteit verminderen door met slimme maatregelen regionaal 

sluipverkeer verder te verminderen.
• D66 beziet kritisch de noodzaak van een nieuw busknooppunt bij de Utrechtseweg.
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Burger en Bestuur

Meer dan meedenken

D66 kiest voor een behulpzame overheid met een “het kan wél” houding, die initiatieven van 
mensen open tegemoet treedt en met haar beleid daarop aanhaakt. Ook wanneer de raad of 
wethouders zelf met nieuw beleid komen worden burgers in iedere stap van het traject betrokken; 
wij willen luisteren naar mensen voordat wij actie ondernemen. 

Belanghebbenden moeten niet alleen het gevoel krijgen dat ze serieus benaderd worden; hun 
inzichten moeten daadwerkelijk invloed hebben op nieuwe plannen. Klankbordgroepen worden 
daarom direct, bij het startpunt in het proces betrokken. D66 wil dat de gemeente meedenkers en 
insprekers laat weten hoe hun ideeën van invloed zijn geweest op de plannen. Een 
participatieparagraaf in ieder nieuw beleidsstuk dwingt bestuur en politiek om te blijven nadenken 
over participatie en te verantwoorden waarom wordt gekozen voor een bepaalde strategie.  Zo 
laten we steeds opnieuw zien waarom wij meegaan of niet meegaan met de wens van de burger, 
zodat mensen weten dat er iets met hun mening gebeurt. 

Wij staan voor een gemeenteraad die in hoge mate zijn eigen agenda stelt en niet slechts reageert 
op voorstellen vanuit het college. De raad realiseert zich wat D66 betreft zijn belangrijke 
volksvertegenwoordigende functie, waarbij zij open staat voor input vanuit de samenleving, 
bijvoorbeeld vanuit dorpsraden en bewonersorganisaties. Deze staan dicht bij de inwoners van de 
zes kernen en zijn daarom onmisbaar.

Veel burgers zijn echter ook gebaat bij andere participatiemogelijkheden. Digitale technieken zijn 
niet alleen inzetbaar voor een op service gerichte overheid, maar ook als middel om dichter bij de 
burgers te komen. Een raadpleging van burgers kan ook een adviserende of inspirerende rol 
hebben: 42.000 inwoners weten meer dan 27 raadsleden. Wij willen dat de gemeente deze 
raadsperiode een proeftraject start met een website waarop burgers gevraagd en ongevraagd 
advies kunnen geven aan de raad en zaken voor de politieke agenda kunnen aandragen.

D66 is voorstander van referenda die besluiten van de gemeenteraad kunnen corrigeren of 
bevestigen, mits het initiatief voor dit referendum afkomstig is van een grote groep inwoners. Dit 
instrument houdt politici en bestuurders scherp, met de blik gericht naar buiten. Een gemeentelijke 
referendumverordening moet dit referendum onder duidelijke voorwaarden mogelijk maken.
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Uitgelicht:

• Wij willen raadsbreed een open discussie over schaalvergroting en mogelijke gemeentelijke 

herindeling waarna wij als gemeenteraad een duidelijke visie voor de toekomst hebben 
ontwikkeld.

• De aankomende decentralisaties vanuit het Rijk vragen om een gemeenteraad die van 

tevoren duidelijke kaders stelt en daarna de vinger aan de pols houdt bij de uitvoering. D66 
wil dat de gemeenteraad voldoende aandacht aan de nieuwe taken langdurige zorg, 
jeugzorg en participatie kan besteden. Dit zou eventueel kunnen binnen een nieuwe 
raadscommissie Welzijn.

• Wij maken een participatieparagraaf onderdeel van ieder nieuw beleidsstuk.

• Wij willen creatieve vormen van burgerparticipatie gaan gebruiken die meer zijn dan alleen 

de bekende inspraak. Wanneer het kan tillen wij projecten naar een hogere 
participatieschaal zoals co-creatie van beleid.

• Klankbordgroepen worden al aan het begin van het beleidstraject betrokken, in de fase van 

ideevorming. Daardoor kunnen zij meer dan alleen binnen de lijntjes kleuren. Deelnemende 
burgers wordt ten minste altijd uitgelegd waarom hun input wel of niet wordt gebruikt. In de 
offerteaanvraag aan adviesbureau’s neemt de gemeente wat D66 betreft ervaring met 
participatie op als gunningscriterium. 

• Wijk- en dorpsraden kunnen rekenen op onze blijvende ondersteuning.

• Om alle burgers op hun eigen manier te kunnen laten deelnemen richt de gemeente deze 

raadsperiode een website in waarin burgers op basis van hun expertise gevraagd en 
ongevraagd advies kunnen geven aan de raad en zaken voor de politieke agenda kunnen 
aandragen.

• De sluitsteen van het beleidstraject wordt het correctief referendum op initiatief van een 

grote groep inwoners. In een referendumverordening wordt het aantal benodigde 
handtekeningen vastgesteld en een minimum opkomstpercentage.

• Wij streven naar wijkbudgetten die naar eigen inzicht door bewoners te besteden zijn.

• Wij willen dat de gemeente de mogelijkheden van DigiD voor digitalisering van 

gemeentelijke communicatie met burgers onderzoekt. Dit bespaart geld en schept nieuwe, 
digitale mogelijkheden.
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Veiligheid en Handhaving

Veilig in je eigen buurt

De inwoners van De Bilt moeten zich veilig kunnen voelen in hun straat, wijk of buurt. Veiligheid is 
zeker op gemeentelijk niveau meer dan alleen handhaving en politie-inzet. Veiligheid wordt bereikt 
binnen een zorgvuldig samenspel tussen de wijkagent, woningcorporaties, scholen, burgers, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties, geregisseerd door de gemeente. De oprichting van 
een Nationale Politie mag niet ten koste gaan van de wijkagent en diens bereikbaarheid en 
verbondenheid met de wijk. Een goede samenwerking en communicatie versterkt het gevoel van 
veiligheid in de samenleving.

D66 staat voor de individuele vrijheid van de mens, en is daarom tegen het inbreuk maken op de 
grondrechten van burgers. De politie en gemeentelijke diensten moeten onder alle 
omstandigheden handelen zonder discriminatie. Preventief fouilleren en cameratoezicht moeten de 
toets van privacy en effectiviteit doorstaan; wij staan zeer terughoudend tegenover de inzet van 
deze middelen.

Uitgelicht:

• De wijkagent moet zowel vanuit de gemeente als de wijk gemakkelijk benaderbaar zijn.

• Wij zetten het in Weltevreden succesvolle pilotproject “Waaks!” in de hele gemeente door.

• Wij moedigen het gebruik van Burgernet aan.

• Het melden van overlast en vandalisme wordt ook digitaal mogelijk gemaakt door de 

gemeente. Een e-loket (met gemeentekaart) moet laagdrempelig toegankelijk zijn voor 
iedereen om deze meldingen te doen.

• Er is een duidelijke relatie tussen veiligheid en ruimtelijke ordening. Bij het inrichten van de 

openbare ruimte en bij nieuwe ruimtelijke projecten geldt de sociale veiligheidssituatie voor 
ons als een van de belangrijkste uitgangspunten.
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Kunst en Cultuur

Cultuur inspireert

Kunst & cultuur zijn van en voor ons allemaal. Kunst identificeert, reflecteert, ontroert, verbindt en 
verwondert. Door veranderende tijden en gewijzigde gemeentelijke takenpakketten, wordt iedereen 
gedwongen om keuzes te maken, ook D66. Wij streven er naar het actief kunst- en cultuurbeleid 
voor de toekomst zoveel mogelijk te behouden.

D66 vindt dat kunstzinnige vorming niet vroeg genoeg kan beginnen. Kennismaken met kunst & 
cultuur op jonge leeftijd draagt bij aan de ontwikkeling van een brede en kritische blik. Wij willen dit 
bevorderen door cultuureducatie binnen het (basis)onderwijs te blijven ondersteunen en 
(individuele) talentontwikkeling zoveel mogelijk te stimuleren. Hierin wordt de samenwerking met 
bestaande en nieuwe lokale culturele initiatieven zoveel mogelijk opgezocht. 

Het particuliere initiatief wordt steeds belangrijker, ook binnen de culturele sector. D66 juicht dit van 
harte toe. Zo kunnen de dorpshuizen in alle kernen ruimte bieden aan lokale initiatieven. Door 
samenwerking tussen de dorpshuizen onderling te versterken, kunnen zij gezamenlijk in een 
belangrijke behoefte voorzien.

Uitgelicht:

• Het budget voor kunst(onderhoud) van bestaande en nieuw aan te schaffen kunstwerken 

blijft behouden.
• De huidige cultuureducatie en talentontwikkeling binnen het basisonderwijs blijft 

gehandhaafd en wordt, waar nodig, versterkt.
• De bescherming van het cultureel erfgoed wordt in creatieve samenwerking gedaan met 

private initiatieven die de culturele waarde van het erfgoed blijven garanderen.
• Erfgoedbeleid wordt gekoppeld aan het monumenten- en recreatiebeleid.

• Wij zetten de life-science as in om een cultureel, innovatief en creatief ondernemersklimaat 

te stimuleren.
• De gemeente stimuleert cultureel ondernemerschap en koppelt dit, waar mogelijk, ook aan 

recreatie.
• Culturele evenementen worden gestimuleerd in ruimtelijke zin, inhoudelijk en qua 

facilitering.
• De gemeente stimuleert een goed overleg tussen openbaar handhavers, uitbaters en 

uitgaand publiek.
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Sport

Sport verbindt

Sporten zorgt voor een gezond evenwicht tussen lichaam en geest, leidt tot een kwalitatief prettig 
bestaan en helpt ziekte te voorkomen. Sport verbindt en versterkt de lokale betrokkenheid. Voor 
senioren en mensen met een beperking is sport een belangrijke manier om in beweging te blijven. 
Ook voorziet het in een sociale behoefte. De gemeente De Bilt heeft een rijk verenigingsleven en 
een gevarieerde sportcultuur; dit wil D66 graag zo houden.

Jong geleerd is oud gedaan, van jongs af aan dient het beoefenen van sport daarom gestimuleerd 
te worden. D66 vindt de toegankelijkheid van sport belangrijk, daarom ondersteunen we van harte 
de breedtesport: laagdrempelig, divers en specifiek gericht op jeugd en jongeren. Scholen en 
sportverenigingen kunnen hierin samenwerken, waardoor de drempel om mee te doen wordt 
verlaagd.

Sportverenigingen stimuleren de beoefening van sport en vormen een duurzame ontmoetingsplek 
in de wijken voor een divers en betrokken publiek. Mede door economische omstandigheden is 
een daling zichtbaar in de aanwas van nieuwe leden voor onze lokale sportverenigingen. Op 
langere termijn kan dit betekenen dat sportverenigingen nog intensiever met elkaar of met andere 
partijen zullen moeten gaan samenwerken. Het belang van sportverenigingen wordt nog groter 
wanneer zij een samenwerking aangaan met zorginstellingen, jeugdhulpverlening en omliggende 
scholen. D66 vindt het belangrijk dat sportbeoefening voor iedereen mogelijk blijft, ongeacht de 
hoogte van het inkomen.

D66 wil het huidige zwembad Brandenburg voorlopig blijven gebruiken mits dit veilig kan tegen 
redelijke kosten. Op korte termijn dient te worden bekeken of een nieuw en duurzaam 
doelgroepenbad op dezelfde locatie haalbaar is. Dit wordt bezien in het licht van de financiële 
situatie van de gemeente en mogelijke alternatieven in samenwerking met buurgemeenten.

Uitgelicht:

• Bestaande programma's ter stimulering van sportdeelname voor kinderen, jeugd, ouderen 

en mensen met een beperking worden gehandhaafd.
• De sporthal bij het H.F. Witte Centrum wordt duurzaam vernieuwd.

• D66 acht het van belang dat sportverenigingen en scholen samenwerken  in het gebruik 

van accommodaties of door het geven van sportkennismakingsclinics tijdens gymles en 
naschoolse opvang.

• Voor het zwembad wordt een pragmatische oplossing gezocht binnen de financiële ruimte.
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Colofon:
Het verkiezingsprogramma ‘Verder dan Vandaag’ is vastgesteld door de Algemene 
Ledenvergadering van D66 de Bilt op 27 november 2013.
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