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Voorwoord lijsttrekker

Het gaat goed met De Bilt. We wonen in een 
mooie en welvarende gemeente. Zes bloeiende 
dorpskernen, een prachtig buitengebied en een goed 
voorzieningenniveau. Ondanks de crisis hebben 
we hier de afgelopen jaren flink in geïnvesteerd. Er 
worden nieuwe scholen gebouwd en bestaande 
schoolgebouwen worden flink gerenoveerd. Gevaarlijke 
spoorwegovergangen zijn vervangen door fraaie 
tunnels, de Vierstee in Maartensdijk is gerenoveerd 
en we bouwen een nieuw, modern zwembad. En 
ondanks al die investeringen is de financiële positie 
van de gemeente behoorlijk verbeterd.

Maar het kan nog beter. Zo zijn er teveel mensen die om verschillende redenen het tempo 
van de huidige maatschappij maar nauwelijks kunnen bijbenen. Daar ligt een belangrijke 
verantwoordelijkheid voor de gemeente. Daarnaast hebben we te maken met een grote druk 
op de woningmarkt. Het feit dat het aantrekkelijk wonen is in De Bilt brengt met zich mee dat 
de wachtlijsten voor een sociale huurwoning erg lang zijn en de prijs van koopwoningen erg 
hoog. Er moeten woningen bijgebouwd worden; maar dan wel zo dat het groene en open 
karakter van de gemeente behouden blijft.

Deze uitdagingen vragen om een gezamenlijke aanpak. D66 heeft zich de laatste jaren sterk 
gemaakt voor een open en pragmatische manier van besturen. Wij geloven dat plannen 
beter worden als je goed luistert naar de wensen van de inwoners. En dat je eerlijk bent over 
het feit dat niet iedereen overal zijn zin kan krijgen. Goed luisteren; eerlijk antwoorden. Daar 
worden plannen beter van. Hier hebben we de afgelopen jaren een begin mee gemaakt, 
maar dat kan nog beter.

D66 biedt mensen kansen. Dat kan voor iedereen wat anders betekenen. Sommige mensen 
bied je kansen door ruimte te geven voor ondernemerschap. Meer vrijheid, minder regeltjes. 
Anderen kun je juist kansen bieden door een steuntje in de rug. Of door goed onderwijs. 
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Dat betekent dat we iedereen de mogelijkheid 
willen bieden om zich naar eigen vermogen te ontwikkelen. Eigen kracht betekent niet dat 
je er alleen voor staat.

Er liggen nog veel kansen om onze gemeente in de komende jaren mooier, groener, 
ondernemender en socialer te maken. Daar gaan we voor, ik heb er zin in!

Hans Mieras
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1 Een gemeente waar het goed leven is
D66 in De Bilt werkt aan een duurzame en open samenleving waarin sociale cohesie 
even vanzelfsprekend is als individuele vrijheid; een samenleving waarin burgers 
verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor zichzelf en hun omgeving. In 
een gemeente waar het goed leven is, gaat het om meer dan alleen goed wonen. 
Vitale kernen en levendige wijken met een sterke sociale samenhang maken een 
woonomgeving aantrekkelijk. Ook een breed cultureel aanbod en goede sport- en 
recreatievoorzieningen zijn onmisbaar.

1.1 Vitale kernen en levendige wijken
De nabijheid van verschillende voorzieningen in de buurt draagt bij aan de levendigheid 
van de woonomgeving. Sport en cultuur zijn van nature belangrijke dragers van de 
sociale samenhang. Maar onderdeel van elkaar versterkende voorzieningen en 
ontmoeting van buurtbewoners in de kernen en wijken kan ook zijn dat de dagelijkse 
benodigdheden om de hoek te halen zijn en niet alleen in een winkelcentrum of in een 
dorp verderop. D66 zet zich in voor het versterken van die plekken in elke kern, buurt 
of wijk waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen recreëren.

Door ruimte te houden en te maken voor jonge mensen en jonge gezinnen blijft 
diversiteit behouden en voorkom je dat kernen vergrijzen. Ook dat levert een bijdrage 
aan vitaliteit van wijken en kernen.

In de komende periode wordt de omgevingsvisie voor de gemeente De Bilt opgesteld in 
het kader van de nieuwe Omgevingswet. Voor het versterken van de sociale structuur 
en het behoud van vitale kernen en levendige wijken willen wij in samenwerking met 
de bewoners integraal en per kern/wijk, kijken naar wat mensen nodig hebben in hun 
omgeving. Bij grotere projecten moet versoepeling van regels hand-in-hand gaan met 
beter overleg tussen de initiatienemers van die projecten en de inwoners. Bij de (her)
inrichting van de openbare ruimte en bij veranderingen in en rondom gebouwen let 
D66 erop, dat er vanaf het begin aandacht is voor het waarborgen en verbeteren van 
de toegankelijkheid voor iedereen.

Het karakter van de zes kernen wordt medebepaald door de monumenten en door 
beeldbepalende panden en objecten. D66 streeft naar een duurzame manier om het 
lokaal erfgoed te onderhouden. Sfeervolle culturele evenementen, zoals de Kunstmarkt, 
en ook sportieve evenementen kunnen hierbij op een aantrekkelijke manier een 
belangrijke bijdrage leveren. Evenementen kunnen extra bestedingen opleveren in de 
lokale economie en de aantrekkelijkheid van de gemeente De Bilt versterken.
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1.2 Goede balans op de woningmarkt
De Bilt is een fijne gemeente om in te wonen, maar ligt wel in de snelst-groeiende regio 
van ons land. En dat is goed merkbaar. Ook in onze gemeente staat de woningmarkt 
onder spanning. Dat zie je aan de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de 
snel stijgende prijzen voor koopwoningen. We willen voorkomen dat op termijn alleen 
nog mensen met hogere inkomens woonruimte in onze gemeente kunnen vinden.

D66 wil dat de inspanningen om de doorstroming binnen de gemeentelijke woningmarkt 
te vergroten onverminderd worden doorgezet. Het moet mensen mogelijk worden 
gemaakt om van grotere gezinswoningen over te stappen naar kleinere woningen. 
Eenvoudige oplossingen zijn niet voorhanden maar maatwerk zoals in het recent 
gebouwde complex in de Leijen-Zuid laten zien dat met goede wil veel mogelijk is.

De woningvoorraad moet ook worden vergroot. D66 wil dat het aandeel sociale 
woningbouw in de gemeente 30% is en blijft. Niet door dit per project te verplichten, 
maar door een gemiddeld percentage voor de hele gemeente aan te houden. Bij de 
nieuwbouw moet de focus liggen op middelhoge huur, omdat dit het meeste bijdraagt 
aan een betere doorstroming.

De bouwopgave voor de gemeente De Bilt moet binnen de rode contouren worden 
gerealiseerd. Dit geldt ook voor nieuwe woonvormen en verbreding van het 
woningbouwprogramma. Incidenteel kan buiten de rode contouren worden gebouwd 
mits daarbij aangetoond kan worden dat de ruimtelijke kwaliteit intact blijft.

De druk op de voor nieuwe woningen benodigde ruimte kan in alle kernen verlicht 
worden door in te zetten op het verbouwen van bedrijfsruimte tot woonruimte.
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De vraag naar huisvesting verandert ook kwalitatief, onder andere doordat 
mensen langer thuis blijven wonen. De gemeente moet actief inzetten op het 
mogelijk maken van huisvesting waarbij senioren wonen gemakkelijk kunnen 
combineren met zorg, ook in groepsverband. D66 wil dat er ook voldoende 
appartementen aan de bovenkant van de markt worden gebouwd zodat mensen die 
vanuit duurdere koopwoningen naar een appartement willen verhuizen in onze 
gemeente kunnen blijven wonen.

1.3 Kunst en Cultuur
D66 vindt dat het Lichtruim verder ontwikkeld moet worden tot de 
culturele huiskamer van De Bilt; een centrale ontmoetingsplaats voor kunst en 
cultuur. Dat vraagt om investeringen in het gebouw en versterking van de 
bemensing. We hebben geconstateerd dat gebruikers behoefte hebben aan één 
aanspreekpunt, bijvoorbeeld een gastheer of -vrouw. Een verbeterde entree die 
toegang geeft tot een mooie foyer (inclusief horeca) is een andere veel gehoorde 
wens. Deze kan ook gebruikt worden als werkruimte voor ZZP-ers.

D66 ondersteunt de ontwikkeling van de Vierstee tot een centrale culturele plek, 
niet alleen voor Maartensdijk maar ook voor de inwoners uit de omliggende kernen. 
Mensen hoeven daardoor niet altijd naar Bilthoven voor bijvoorbeeld muziek-, of 
schilderlessen. Daarbij hoort, net als bij het Lichtruim, één aanspreekpunt.

D66 wil bevorderen dat inspirerende cultuureducatie van hoge kwaliteit op 
scholen wordt aangeboden, waar mogelijk door kunstenaars uit onze gemeente. 
Om de brug te slaan is het nodig een beperkte investering te doen in de 
verbinding tussen de cultuursector en de scholen.

D66 vindt het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van wat er speelt in onze 
gemeente. D66 wil de lokale media ondersteunen, voor zover daar aantoonbare 
behoefte aan bestaat. Ten behoeve van kwaliteit en efficiëntie moet de lokale 
omroep werken vanuit een langetermijnperspectief, waarbij zoveel mogelijk 
regionale samenwerking wordt gezocht. Momenteel gebeurt dat al met onze 
buurgemeente Zeist.

D66 vindt het belangrijk om de Beeldentuin voor De Bilt te behouden. De beelden 
zijn in 2009 door Jits Bakker geschonken aan de Biltse gemeenschap. Ze geven 
karakter en de beeldentuin is een belangrijke trekpleister voor De Bilt. Het is een 
uitvalsbasis voor mensen die er op de fiets of wandelend op uit trekken. Het is in het 
belang van zowel provincie, Utrechts landschap, de gemeente en bedrijven in de 
buurt, dat deze prachtige tuin als entree van het landgoed behouden blijft. D66 ziet 
kansen in een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behoud van de 
Beeldentuin van het Utrechts Landschap, provincie, gemeente en de inwoners.
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7
1.4 Sport en beweging

Sport verbindt en sporten draagt bij aan een actieve levenshouding. De 
sportverenigingen en buitensportvoorzieningen in de gemeente De Bilt zijn van een 
hoog niveau. Om de gemeentelijke voorzieningen op dit niveau te kunnen houden is 
het belangrijk om te investeren maar ook rekening te houden met onderhoud  op de 
langere termijn. 

Voor binnensport wordt er een belangrijke inhaalslag gemaakt met de realisatie van 
het nieuwe zwembad en met investeringen in een nieuwe sporthal in De Bilt. Het 
nieuwe zwembad wordt in 2018 gerealiseerd op het veld achter de huidige locatie van 
het oude zwembad. D66 heeft zich in de afgelopen periode hard gemaakt om een 
zwembad voor de gemeente te behouden. De sterk verouderde Sporthal De Bilt bij 
het H.F. Wittecentrum moet in de nu komende raadsperiode worden vernieuwd. 
Samen met gebruikers en andere belanghebbenden zal worden onderzocht hoe deze 
nieuwe hal wordt vormgegeven.

De bevordering van sportdeelname wordt in samenwerking met het onderwijs, de 
Biltse Sportfederatie en sportverenigingen vormgegeven. D66 wil dat er ook voor 
ouderen genoeg mogelijkheden zijn om alleen of in georganiseerd verband voldoende 
te bewegen. Het nieuwe zwembad levert hiervoor het goede voorbeeld.

1.5 Leven in vrijheid en veiligheid

Veiligheid wordt bereikt binnen een zorgvuldig samenspel tussen de wijkagent, 
woningcorporaties, scholen, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties, 
onder regie van de gemeente. 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. 

Sociale media stellen burgers in staat actief bij te dragen aan de veiligheid in de buurt 
en maken een laagdrempelig contact met politie, bijzondere opsporingsambtenaren en 
brandweer mogelijk. Wij moedigen het gebruik van Burgernet en Whatsapp-
buurtpreventie aan, net als deelname aan het project Waaks.  

De verschillende vormen van radicalisering, zoals jihadisme en rechts- en 
linksextremisme zijn niet alleen een grootstedelijk probleem. Ook in onze gemeente is 
signalering en aanpak van radicalisering belangrijk. Naast lokale actie is samenwerking 
in regionaal verband essentieel, doordat deze problematiek zich niets aantrekt van 
gemeentegrenzen.  



Belangrijkste punten
• Vitale kernen en levendige wijken
• Meer woningen, betere doorstroming
• Lichtruim wordt culturele huiskamer voor iedereen
• Beeldentuin Beerschoten blijft behouden
• Vernieuwen Sporthal in HF Wittecomplex

8D66 staat voor de individuele vrijheid van de mens, en is daarom tegen inbreuk maken 
op grondrechten van burgers. Politie en gemeentelijke diensten moeten onder alle 
omstandigheden handelen zonder discriminatie. Preventief fouilleren en cameratoezicht 
moeten de toets van privacy en effectiviteit kunnen doorstaan; wij staan zeer 
terughoudend tegenover inzet van deze middelen.



2 Kansen voor iedereen
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen, om een eigen leven in te richten en zich 
persoonlijk en maatschappelijk te ontplooien. Maar de kansen om dat met succes 
te doen zijn niet voor iedereen gelijk. We willen liever vroeg investeren dan achteraf 
repareren, zodat kinderen niet met een achterstand beginnen en mensen die buiten 
de boot dreigen te vallen, vroegtijdig een steuntje in de rug geboden wordt.

2.1 Investeren in kansen
Wij willen investeren in de zelfredzaamheid van onze inwoners. Zodat jongeren 
een goede start krijgen en mensen zich ook op latere leeftijd nieuwe vaardigheden 
eigen kunnen maken. Denk hierbij aan het versterken van mediawijsheid en digitale 
zelfredzaamheid, het omgaan met financiële verleidingen, hoe te handelen als je iets 
niet begrijpt, omgaan met je budget (huishoudgeld/zakgeld) en het bestrijden van 
laaggeletterdheid en laaggecijferdheid.

Het onderwijs kan dit niet allemaal opvangen. Daarom willen we voor oud en jong 
cursussen beschikbaar maken en activiteiten organiseren die de zelfredzaamheid 
kunnen versterken. Wij zien hierbij een belangrijke rol voor de bibliotheek.

Kinderen met een taalachterstand krijgen ook in De Bilt al op jonge leeftijd een indicatie 
voor extra ondersteuning in de vorm van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). 
D66 vindt het wenselijk dat deze kinderen zoveel mogelijk verdeeld worden over de 
opvanglocaties en deze niet allemaal samen in één groep terechtkomen. Daarom stelt 
D66 per opvanggroep een maximum van 30% VVE-kinderen voor.
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Het bezoeken van een kinderdagverblijf komt niet alleen voort uit noodzaak vanwege 
het werk van ouders, maar is ook goed voor de kennis en sociale vaardigheden van 
kinderen. D66 wil dat kinderopvang ook mogelijk is voor kinderen van ouders met een 
laag inkomen die buiten de VVE-doelgroep vallen. Bijvoorbeeld via een gereduceerd 
tarief voor kinderen van U-pashouders en/of mensen zonder werk.

Ieder mens moet naar eigen vermogen mee kunnen doen in de samenleving. Bij de 
inrichting van de zorg staat de individuele vraag van de cliënt en zijn of haar sociale 
omgeving centraal. Zo worden mensen in staat gesteld om op hun eigen manier deel 
te blijven nemen aan de samenleving.

2.2 Integrale aanpak sociale problematiek
Problemen die mensen ervaren op het gebied van werk, wonen, inkomen en zorg hangen 
vaak samen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop woonsituatie, lichamelijke- of 
psychische gezondheid, het al dan niet hebben van werk en een schuldenproblematiek 
allemaal invloed op elkaar hebben. D66 is ervan overtuigd dat bij het zoeken naar 
een oplossing deze samenhang zo vroeg mogelijk moet worden meegenomen. Het 
aanpakken van problemen in hun samenhang maakt de inspanningen effectiever en 
van vroegtijdig aanpakken gaat een preventieve werking uit.

D66 wil samen met het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en MENS (organisatie voor 
Maatschappelijke Ondersteuning in De Bilt) onderzoeken hoe zij hun preventieve rol 
kunnen versterken. Wat is er voor nodig om de vraag van een cliënt daadwerkelijk in 
samenhang te kunnen beantwoorden? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat signalen 
van het ontstaan van problemen snel en goed worden opgepakt?

De gemeente heeft de afgelopen jaren een centrale rol gekregen in het oplossen van 
problemen rond werk, zorg en jeugd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. De gemeente kan daardoor budget inzetten 
waar dat het hardste nodig is en ook verwante taken laten meenemen in de aanpak. 
Voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend 
onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening 
en de jeugdgezondheidszorg.

Bij de zorg voor een cliënt is vaak een groot aantal partijen betrokken. Er moet iemand 
zijn die overzicht houdt en de samenhang op de verschillende terreinen bewaakt. 
Idealiter is dat de cliënt zelf of een mantelzorger, maar dat is niet altijd mogelijk. Dan is 
invulling van die rol door een vrijwilliger of een professional een mogelijkheid. Wij willen 
onderzoeken wat nodig is voor iemand om die coördinerende rol te kunnen vervullen, 
wie dit kan doen en in welke situaties dit moet worden ingezet.
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De gemeente zorgt voor één (digitaal) overzicht van het WMO-beleid en de organisaties 
die daarbij horen, op een zo begrijpelijk mogelijke en inzichtelijke manier. Inwoners 
kunnen hier op eenvoudige manier informatie over lokale zorg vinden, waarbij 
beschikbaarheid en bijbehorende rechten, plichten en procedures transparant, logisch 
en eenvoudig te begrijpen zijn. Bezwaar en beroep moeten laagdrempelig beschikbaar 
zijn. Cliëntenvertegenwoordiging, zoals in de WMO adviesraad en de Ouderenraad, 
wordt door de gemeente serieus genomen en mensen met klachten kunnen bij een 
onafhankelijk meldpunt terecht.

2.3 Uitstekende faciliteiten voor ieder onderwijsniveau
De gemeente gaat niet over de inhoud van het onderwijs in de gemeente, alleen over 
het aanbod; ze moet zorgen dat er openbaar onderwijs in de gemeente aanwezig is. 
De gemeente is wel verantwoordelijk voor de faciliteiten van het onderwijs zoals de 
schoolgebouwen. Daarin is D66 ambitieus; we gaan voor meer dan alleen het wettelijk 
basisniveau. Wij zijn van mening dat onze schoolgebouwen van een uitstekend niveau 
moeten zijn voor alle onderwijstypen. Dat betekent ook dat we financieel m oeten 
anticiperen op vernieuwing van schoolgebouwen. De twee grootste middelbare scholen 
in onze gemeente zijn geconcentreerd naast uitgebreide sportaccommodaties. Op 
deze natuurlijk gevormde campus ligt inhoudelijke, facilitaire en logistieke 
samenwerking voor de hand, ook regionaal samen met de Universiteit Utrecht. 
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D66 wil graag onderzocht hebben - in samenspraak met de scholen en 

sportverenigingen - hoe de huidige sport- en onderwijscampus verder zou kunnen 
worden versterkt.

2.4 Subsidies ondersteunen ook nieuwe initiatieven
Met subsidies moedigt de gemeente initiatieven uit de samenleving aan met 
financiële ondersteuning. Zinvolle projecten op het gebied van sport, cultuur en 
welzijn krijgen zo de kans zich te ontwikkelen. In een snel veranderende wereld is 
het belangrijk om veranderende vragen uit de samenleving ook financieel snel te 
kunnen beantwoorden. Een goed voorbeeld daarvan is de stichting 
vluchtelingenwerk, voor wie de jaarlijkse standaardsubsidie plotseling niet meer 
voldoende was door het toenemende aantal vluchtelingen.

Een te groot automatisme bij verlenging van subsidies is onzorgvuldig en 
ondoelmatig, maar geeft nieuwe initiatieven ook te weinig kans. Daarom moet in de 
gemeentebegroting structureel ruimte worden gecreëerd voor innovatie 
(innovatiefonds). Subsidies moeten volgens D66 niet periodiek (jaarlijks) 
automatisch worden verlengd, maar alleen worden verleend op basis van een 
plan met goed te toetsen doelstellingen. Hierbij moet worden meegewogen dat 
organisaties naast subsidie ook andere financiering, zoals crowdfunding en 
sponsoring kunnen zoeken. 

Belangrijkste punten

• Problemen van mensen zo vroeg mogelijk en in samenhang aanpakken
• Mensen met klachten kunnen bij een onafhankelijk meldpunt terecht
• Risico's niet vangen in regels, minder papierwerk voor zorgverleners
• Kinderopvang voor ieder kind
• Investeren in uitstekende schoolgebouwen
• Ruimte voor nieuwe initiatieven
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3 De Bilt onderneemt
De Bilt ligt in de snelst groeiende regio van Nederland. Daarvan kunnen we 
profiteren door innovatieve bedrijven naar onze gemeente te halen. Maar we willen 
ook ruimte bieden aan het ondernemerschap vanuit De Bilt zelf. Dat begint met een 
goed ondernemingsklimaat en een inzichtelijk vergunningenbeleid.

3.1 Ruimte voor innovatieve bedrijven in De Bilt
Een levendige gemeente heeft een goede balans tussen wonen en werken, De Bilt 
moet geen slaapgemeente worden. D66 staat ervoor dat het in De Bilt niet alleen 
goed wonen is, maar ook goed ondernemen. Een goed ondernemingsklimaat, maar 
ook fysieke ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijven zijn daarvoor voorwaarden. Er 
liggen voor onze gemeente de komende jaren veel kansen. D66 vindt dat de gemeente 
zich maximaal moet inzetten om die te benutten. Niet door tegen andere gemeenten op 
te bieden maar door elkaar aan te vullen en daarmee de regio als geheel te versterken. 
Het is van belang dat De Bilt een duidelijk profiel kiest, gericht op innovatie in life-
sciences en duurzaamheid, en de komende jaren gericht werkt aan de versterking 
daarvan. D66 wil dat de gemeente daarbij een open relatie houdt met de ondernemers 
in De Bilt en de regio.

3.2 Utrecht Science Park Bilthoven
Met de recente doop van het Utrecht Science Park Bilthoven (op het voormalige RIVM-
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terrein) is de eerste officiële satellietlocatie van de Uithof tot stand gebracht. Dit is niet 
zomaar een bedrijventerrein, maar onderscheidend op regionaal en zelfs nationaal 
niveau. Door toonaangevende en startende innovatieve bedrijven binnen de life-
sciences naar onze gemeente te trekken, halen we werkgelegenheid binnen en 
versterken we ook andere sectoren in de lokale economie. Daarom vindt D66 dat het 
grootste deel van de Schapenweide (het terrein direct ten zuiden van de Anthonie van 
Leeuwenhoeklaan) als uitbreidingslocatie voor het USP te boek moet blijven staan.

D66 wil dat de gemeente ook breder rekening houdt met toekomstige vraag naar 
vestigingsruimte. Het recent ontwikkelde bedrijventerrein Larenstein is nog niet 
volledig bezet maar nu al zijn er signalen dat er binnen enkele jaren ruimtegebrek gaat 
ontstaan. Andere nieuwe bedrijventerreinen zijn niet aan de orde maar goed benutten 
van bestaande terreinen wel. D66 wil dat de bedrijven die we aantrekken het gewenste 
profiel van de gemeente versterken.

3.3 Sterke winkelcentra en gastvrije buurtsupers
D66 wil een aanbod van winkels, afgestemd op de veranderende vraag in de 
gemeente. Lokale buurtsupers worden gewaardeerd om het gemak, maar ook als 
sociale ontmoetingsplekken. Dat mensen langer thuis blijven wonen, versterkt deze 
beweging. Kleine centra als de Planetenbaan en het Kleine Dorp doen het goed.
Als gevolg van ontwikkelingen in de markt is er in onze gemeente een aanzienlijk 
overschot van winkelvloeroppervlak ontstaan. Uitbreiding daarvan wordt daarom 
vermeden. Maar om bestaande winkelcentra te versterken is beperkte nieuwbouw of 
vernieuwbouw onvermijdelijk.

De meest effectieve bijdrage van de gemeente aan het ontwikkelen van het centrum 
van Bilthoven is zorgen dat er voldoende aanloop komt. Mensen moeten een reden 
hebben om naar het gebied te komen. Een kritische massa van aantrekkelijke winkels 
is zaak van de ondernemers, verenigd in winkeliersverenigingen en ontwikkelaars. Het 
ontwikkelen van publieke functies ligt op de weg van de gemeente. D66 vindt dat 
de gemeente alert moet zijn op kansen die zich voordoen, maar realiseert zich dat 
de mogelijkheden daartoe beperkt zijn. In het centrum van Bilthoven is een grote 
afhankelijkheid van één ontwikkelaar. De ontwikkeling van de Kwinkelier blijft nog 
steeds een punt van zorg. Binnen de mogelijkheden moet de gemeente maximaal regie 
blijven voeren op de ontwikkeling van het centrum. Met een goede inrichting van het 
Vinkenplein kan wel een stevige impuls aan het centrum van Bilthoven worden gegeven. 
D66 is voor het behoud van gratis parkeren omdat we ons daarmee onderscheiden 
van winkelcentra om ons heen.

De inrichting van ‘de driehoek’ (het terrein tussen het station en de zuidelijke rotonde) 
is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het centrum van Bilthoven. Deze

14



ontwikkeling volgt echter nog steeds het Masterplan dat al meer dan tien jaar oud is. 
D66 vindt dat dit plan moet worden geijkt aan de huidige stand van zaken in de markt. 
De ‘driehoek’ is gezien de ligging aan het station een kansrijke locatie.

D66 wil dat de gemeente haar instrumentarium om leegstand te voorkomen en te 
bestrijden optimaliseert. Met een leegstandverordening kunnen eigenaren die hun 
panden bewust leeg laten staan, worden aangepakt.

Door gericht winkelruimte te herontwikkelen tot woonruimte en daarmee 
winkelvloeroppervlak uit de markt te nemen, wordt leegstand ook bestreden. 
Maar ook door experimenten met andere bedrijfsformules mogelijk te maken. 
Bestemmingsplannen met voldoende flexibiliteit om bedrijfspanden tot woningen om 
te vormen, spelen een belangrijke rol.

3.4 Vergunningen en handhaven
Door de nieuwe Omgevingswet ontstaat straks meer ruimte voor inwoners en 
bedrijven om vergunningsvrij zaken te realiseren, bijvoorbeeld verbouwingen. D66 is 
blij met deze verlaging van de regeldruk. Daartegenover staat dat de regels die er 
dan wel zijn ook beter moeten worden gehandhaafd. De capaciteit van de Bijzondere 
Opsporingsambtenaren moet daarop worden aangepast.

Belangrijkste punten
• Minder regeldruk, meer ruimte voor ondernemerschap
• Werven van innovatieve bedrijven in life sciences en duurzaamheid
• Ruimte voor hoogwaardige bedrijvigheid op de Schapenweide
• De vraag verandert, het aanbod van winkels moet volgen
• Minder winkels, meer woningen
• Gratis parkeren
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4 Een groene en schone toekomst
D66 is gericht op duurzame ontwikkeling in een groene omgeving. Onze 
huidige leefwijze mag geen wissel trekken op de samenleving van morgen. 
Duurzaamheidsvraagstukken zijn zelden puur technisch en vrijwel altijd ook sociaal 
en economisch van aard. Maatschappelijke veranderingen vragen om een lange 
adem en soms om moeizame aanpassingen door inwoners. Dat gaan we niet uit de 
weg.

D66 wil dat De Bilt het eigen aandeel in ‘Parijs’ realiseert en dat onze gemeente in 
2030 energieneutraal is. De komende periode moet het landelijke beleid vertaald 
worden in lokale stappen. Dit alles vraagt om een meer dan normale inspanning. 
Daarom wil D66 radicale verduurzaming: aandacht voor duurzaamheid in alles wat 
we doen.

4.1 Lange termijnvisie op duurzaamheid
Fundamentele vernieuwingen van bestaande systemen zijn nodig om doelen op het 
gebied van duurzaamheid te halen. Zo moeten bijvoorbeeld leidingnetten worden 
aangepast doordat er meer elektrische auto’s gebruikt worden en er steeds minder 
gas zal worden gebruikt.

D66 wil dat hiervoor energiebestemmingsplannen worden opgesteld met de beheerder 
van de infrastructuur (Stedin), gericht op deze wijzigende energiebehoefte (Inclusief 
openbare verlichting.) Dat biedt de mogelijkheid om vernieuwingen geconcentreerd 
door te voeren. Dat is goedkoper en daardoor kunnen zogenaamde eco-locaties 
ontstaan waar ervaring kan worden opgedaan.

Hedendaagse beslissingen voor de bouw moeten anticiperen op toekomstige 
technologie (bijvoorbeeld de veranderende wijze waarop woningen worden verwarmd) 
omdat systemen tegenwoordig een levensduur tot 50 jaar kunnen hebben.

D66 pleit ervoor dat alle nieuwbouw gasloos wordt gerealiseerd. Via prestatieafspraken 
willen we vastleggen dat de bestaande sociale woningbouw wordt verduurzaamd. D66 
wil dat de gemeente een voorbeeldrol neemt door duurzame investeringen te doen en 
initiatieven gericht op duurzaamheid in de eigen organisatie te stimuleren. Jagtlust, het 
monumentale deel van het gemeentehuis, wordt op initiatief van D66 in de komende 
raadsperiode aangepakt.
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4.2 Energieneutraal

In de afgelopen periode is de routekaart naar een energieneutrale gemeente in 2030 
door de Raad aangenomen. D66 wil dat deze wordt uitgesplitst in aparte kaarten met 
duidelijke tussendoelen voor de routes voor warmtevoorziening, elektriciteit en 
milieugerichte innovaties.

D66 wil dat radicale verduurzaming voldoende aandacht krijgt bij het opstellen van 
de omgevingsvisie voor onze gemeente. D66 staat open voor initiatieven van 
bedrijven en particulieren aangaande het onderzoeken van mogelijkheden voor het 
opwekken van hernieuwbare energie via windturbines en zonneparken. D66 vindt 
het belangrijk dat de omgeving ook profiteert van de opgewekte energie en dat het 
past in de omgeving. De gemeente werkt nauw samen met Beng! voor zowel 
duurzame energieopwekking als energiebesparing.

4.3 Stimulering van regelingen ten aanzien van duurzaamheid
Door de drempel om investeringen te doen op het gebied van duurzaamheid 
te verlagen, wordt meer draagvlak gecreëerd en worden doelen sneller behaald. 
50% van het energieverbruik is van huishoudens.

D66 wil het revolverend fonds voor duurzame investeringen de komende jaren 
verder verhogen. Bij een revolverend fonds vloeien de opbrengsten van de 
investering of lening terug naar het fonds waardoor er opnieuw geinvesteerd kan 
worden.

Wanneer particulieren in een collectief duurzame energie willen opwekken, dan 
wordt dit vanuit de gemeente gefaciliteerd, bijvoorbeeld door mee te werken aan 
wijziging van bestemmingsplannen.

Soms is een vergunning voor zonnecellen nodig. Als er een vergunning nodig is voor het 
plaatsen van zonnecellen op of aan gebouwen worden zij vrijgesteld van legeskosten.
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Particuliere verhuurders van woningen ouder dan tien jaar mogen vijf jaar lang de helft 
minder OZB betalen wanneer zij hun energielabel met twee stappen verbeteren. Deze 
doelgroep is moeilijk te bereiken in het doorvoeren van duurzame renovaties.

4.4 Ontwikkeling naar een circulaire economie
Verder verminderen van restafval door het thuis scheiden van de belangrijkste 
afvalstromen is belangrijk voor de kwaliteit en opbrengst van die afvalstromen. Hierdoor 
kan voor dezelfde afvalstoffenheffing een hoger serviceniveau worden geboden.

Onderdeel van een goede serviceverlening is de nabije beschikbaarheid van 
afvalbrengstations in de wijken. Dit is belangrijk voor onze inwoners in de hoogbouw en 
voor mensen die niet veel verschillende afvalbakken (kliko’s) bij hun huis kwijt kunnen.

D66 wil dat minimaal 50% van alle inkoop door de gemeente circulair wordt ingekocht. 
Bij circulair inkopen houd je rekening met hoe en wat er wordt gewonnen, hoe het 
wordt gebruikt en kan worden hergebruikt met het behoud van grondstoffen.

4.5 Tot 15 km staat de fiets op 1
Welk vervoermiddel je kiest als je ergens naartoe gaat, hangt af van bijvoorbeeld tijd, 
afstand, bereikbaarheid van je bestemming en het weer of seizoen. Maar de keuze die 
je maakt is soms ook gewoon leeftijdsafhankelijk.

Ongeacht het vervoermiddel waarmee mensen zich verplaatsen, vindt D66 het 
belangrijk dat ouderen, mindervaliden en kinderen zich altijd veilig op de weg voelen. 
De inrichting van de weg moet hierop gericht zijn en snelheden aangepast.

Het autowegennet in de kern De Bilt wordt op spitstijden regelmatig overbelast 
door sluipverkeer. In de komende raadperiode wordt het in 2014 vastgestelde 
verkeerscirculatieplan uitgevoerd. Uitgangspunt voor D66 is het weren van (regionaal) 
sluipverkeer uit de gehele kern en ook om in samenspraak met de inwoners van De Bilt 
waterbedeffecten bij de te nemen verkeersmaatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Veilig fietsen naar scholen en sportvoorzieningen is het uitgangspunt voor de geplande 
wegaanpassingen op de Jan Steenlaan. Ook in het buitengebied zoals bijvoorbeeld bij 
Westbroek gaat veiligheid boven snelheid en wordt sluipverkeer geweerd.

Nog steeds rijden veel auto’s korte ritten. De e-bike wordt landelijk steeds meer 
gebruikt. Via 30-km zones, brede fietspaden en fietsstraten bieden we meer ruimte 
aan e-bike, scootmobiel, bakfiets enz. De komende jaren zetten we in op doorgaande 
kwaliteitsverbetering van het lokaal en regionaal fietsnetwerk en op een goede kwaliteit 
van het fietsparkeren bij stations, bushaltes, winkels en voorzieningen. Hierdoor wordt 
het aantrekkelijker om de fiets te nemen, bijvoorbeeld in combinatie met het gebruik 
van openbaar vervoer. Tot 15 km staat bij D66 de fiets op 1.
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Het openbaar vervoer blijft minstens op het huidige niveau. Indien nodig blijft de 
gemeente de provincie en vervoerder wijzen op het belang van lijn 77, ook door de 
wijk de Leijen, en voor lijn 58 als verbinder van De Bilt met Maartensdijk en 
Hollandsche Rading. Lijn 31 biedt een frequente verbinding tussen station Bilthoven 
en de Uithof.

In het buitengebied is blijvend aandacht nodig voor de veiligheid van het 
fietsverkeer. Met name gaat het hierbij om de inrichting van fietsoversteekplaatsen 
op 60/80 km wegen en op 30/60 km buitenwegen waar fietsers en auto’s de weg 
delen zoals rond Westbroek en in Groenekan.

Omdat de kern De Bilt in toenemende mate last krijgt van mensen uit andere gemeenten 
die in De Bilt parkeren, wil D66 onderzoeken of er voor de kern De Bilt 
behoefte bestaat aan het formuleren van een parkeerbeleid. Een vergelijkbaar 
onderzoek doen we bij station Hollandse Rading.
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4.6 Samen voor het groen
De Bilt is bij uitstek een groene gemeente. Deze groene uitstraling is een van de meest 
waardevolle elementen om te behouden, en te beschermen tegen de aanhoudende 
druk van de stad Utrecht, rijkswegen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het behoud 
van de groene zone tussen de stad Utrecht/de Uithof en de kern De Bilt is belangrijk. 
Net als behoud van het open slagenlandschap en de natte natuur rond Westbroek. 
Samen met partnergemeenten op de Utrechtse Heuvelrug onderzoeken we hoe het 
Nationaal Park Heuvelrug - van Amerongen tot De Bilt en Hilversum - verder kan 
worden versterkt (bijvoorbeeld via een Unesco kwalificatie als ‘Geopark’).

Met het kiezen van passende ruimtelijke ontwikkelingen op het platteland kunnen we 
het behoud van natuur en landschap het beste waarborgen, want stilstand is vaak 
achteruitgang en verdienmodellen voor natuurbeheer verdienen een kans. Er is ruimte 
voor meer recreatie in het buitengebied, maar deze moet niet grootschalig zijn.

Het gemeentelijk milieubeleid concentreert zich op toezicht en handhaving van de 
geldende normen, het voortzetten van milieuvriendelijk beleid met betrekking tot 
onkruidbestrijding, tegengaan van verstening en verder afkoppelen van regenwater 
van het riool.

De meeste inwoners van onze gemeente zijn trots op de eigen omgeving en velen willen 
ook geregeld bijdragen om de gemeente mooi te houden. Belangrijk is het daarom dat 
de gemeente haar onderhoudstaken van de openbare ruimte en het groen te allen tijde 
goed afstemt met partnerorganisaties, bedrijven en bewonersgroepen. Het liefst gaat 
dit in de vorm van concrete afspraken over wie wat wanneer doet. (Groenadoptie.) 
Via het groen en het (samen) groen houden van kernen en wijken, werken we aan een 
blijvend mooie, sociale en gezonde woonomgeving.

Belangrijkste punten
• Tot 15 km de fiets op 1
• Alle nieuwbouw van het gas af
• De gemeente geeft het goede voorbeeld: circulair inkopen, verduurzamen

van panden

• De helft minder OZB voor particuliere verhuurders die hun panden
duurzaam maken

• Geen sluipverkeer in woonstraten
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5 Levendige democratie, vertrouwen als 
basis
Het vitale en open De Bilt waar D66 naar streeft, steunt op deelname door alle 
Biltenaren. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het bijdragen aan beleidsvorming door 
inwoners kan nog een flinke stap maken. Dat vereist een open, transparante en 
participatieve stijl van besturen. Een bestuur dat veel ruimte voor initiatieven laat, 
zonder de verantwoordelijkheid en handhaving te verwaarlozen.

5.1 Ruimte voor vernieuwingskracht
We leven in toenemende mate in een samenleving die risico's wil voorkomen en zoekt 
naar aansprakelijkheid. Bij onderpresteren van instellingen en individuen gaan er snel 
stemmen op voor het stellen van nieuwe regels en normen. Maar het afdekken van alle 
risico's met regels heeft het nadelige gevolg dat de ruimte voor experimenten, eigen 
initiatief en vernieuwing steeds kleiner wordt. Docenten en verpleegkundigen, maar 
ook andere professionals, zijn door deze 'risico regelreflex' steeds meer tijd kwijt aan 
bewijzen dat ze het goed doen. Dat papierwerk waarmee ze continu verantwoording 
afleggen gaat ten koste van het werk wat ze het liefste doen.

D66 kiest daarom zoveel mogelijk voor ruimte om professionals om eigen afwegingen 
te laten maken. Daarnaast kijken we kritisch naar nut en noodzaak van regels. Wij slaan 
de weg in naar een situatie waar gevraagde verantwoording (zoals van gemeenteraad, 
zorgverzekeraars e.d.) zich naast het financiële kader beperkt tot essentiële indicatoren. 
Wij willen toetsen op het resultaat en vooraf gestelde uitgangspunten. Zie ook onze 
paragraaf over de zorg.

De kans die wij willen geven aan vernieuwingskracht, uit zich ook in het eerdergenoemde 
innovatiefonds in het subsidiebeleid en in het creëren van ruimte voor nieuwe manieren 
van samen wonen en samenleven. Als je 'anders' wilt wonen, bijvoorbeeld in een 
woongroep of 'tiny house', loop je in de praktijk tegen allerlei beperkingen en regels aan, 
terwijl deze vernieuwende samenlevingsvormen juist allerlei problemen oplossen op het 
gebied van duurzaamheid, schaarste op de woningmarkt en zorgkosten. Thomashuizen, 
woonzorgcoöperaties en vormen van collectief particulier opdrachtgeverschap zijn 
spraakmakende voorbeelden van initiatieven die wij ondersteunen.

5.2 Inwoners die meedoen
D66 wil dat de gemeente zich openstelt en dat initiatiefnemers zelf het voortouw nemen. 
Wij willen vormen van burgerparticipatie gaan gebruiken die meer zijn dan alleen de 
bekende inspraak. Wanneer het kan laten wij burgers meer doen dan meedenken en 
meebeslissen of ontwerpen, vooral als het hun eigen buurt betreft. Want wie weet nu
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beter wat nodig is in de buurt dan bewoners zelf? De gemeentelijke organisatie moet 
van buiten naar binnen denken.

Wijk- en dorpsraden kunnen rekenen op onze blijvende ondersteuning. Maar het is 
belangrijk te realiseren dat deze organisaties niet altijd alle inwoners vertegenwoordigen.

De sluitsteen van het beleidstraject wordt het correctief referendum op initiatief van 
een grote groep inwoners. D66 heeft de houding dat in een gezonde democratie 
de gekozen vertegenwoordiging ook tussentijds ter verantwoording mag worden 
geroepen. Dit referendum maakt het mogelijk voor inwoners om besluitvorming terug 
te draaien wanneer deze in hun ogen onwenselijk is. In een referendumverordening 
wordt het aantal benodigde handtekeningen vastgesteld. Zodra dat wettelijk mogelijk 
is, streven wij naar een bindend referendum.

5.3 Samenwerken met andere gemeenten
Het is altijd het beste wanneer je problemen zo veel mogelijk oplost op het schaalniveau 
waar ze spelen. De Bilt is geen eiland, en op het gebied van werkgelegenheid, zorg 
en mobiliteit trekken onze inwoners zich ook (terecht) niets aan van gemeentegrenzen. 
Veel van onze taken zijn daarom inmiddels ondergebracht in samenwerkingsverbanden 
met andere gemeenten.

Door middel van bovengemeentelijke samenwerking kunnen wij niet alleen kennis in 
huis halen of financiële- en bestuurlijke voordelen realiseren. Samenwerken kan ook
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lonen voor inwoners, door barrières weg te nemen door het hanteren van dezelfde 
regels, gezamenlijk in te kopen of grensoverschrijdende problematiek - bijvoorbeeld 
op het vlak van duurzaamheid - gezamenlijk aan te pakken.

De Bilt heeft in het verleden vaak voor verschillende partners gekozen. Hierdoor zijn we 
in een ingewikkelde lappendeken van bovengemeentelijke bestuurlijke samenwerking 
terechtgekomen. Dat is onwenselijk, omdat het overzicht ontbreekt en de veelheid aan 
partners niet effectief of efficiënt werkt. Daarom wil D66 strategisch kiezen voor een 
aantal vaste samenwerkingspartners.

Omdat wij op het gebied van werk en inkomen en de zorg al samenwerken met Zeist, 
Utrechtse Heuvelrug en Bunnik verkennen wij deze in eerste instantie. Bij deze keuze 
hoort ook een heroriëntatie van de andere samenwerkingsverbanden. Wanneer er 
voldoende taken gezamenlijk worden gedaan, wil D66 dat het samenwerkingsverband 
bestuurd en gecontroleerd wordt door een volksvertegenwoordiging, afgevaardigd uit 
de raden van de deelnemende gemeenten. 

5.4 Duurzame financiën
De afgelopen 4 jaar is de financiële positie van de gemeente versterkt. Dat is deels 
gebeurd met voor sommigen vervelende bezuinigingen op de subsidies. Maar wij 
staan achter het principe dat je de uitgaven van vandaag ook over 10 jaar nog moet 
kunnen betalen. Meevallers en economische voorspoed leiden wat D66 betreft niet 
direct tot extra uitgaven, maar worden gereserveerd, zodat we onze ambities voor de 
lange termijn kunnen verwezenlijken.

D66 is van plan de reserves de komende jaren verder te versterken, onze schuldenpositie 
af te bouwen en (mede daardoor) tegelijkertijd de gemeentebelastingen laag te houden. 
De lasten voor onze inwoners laten wij niet stijgen.

Als je vandaag een sporthal kunt betalen, moet je hem ook onderhouden en over 30 
jaar weer geld hebben voor nieuwbouw. Wij moeten zorgen dat we de voorzieningen, 
die ons zo gewild maken om te wonen, duurzaam overeind houden. In plaats van 
ad-hoc te financieren, is het belangrijk om planmatig te werken en geld te reserveren 
voor grote projecten, zodat we niet opnieuw in de situatie terechtkomen dat er geen 
beschikbare middelen zijn voor gemeentelijke sportaccommodaties, scholen en 
wijkcentra die aan vernieuwing toe zijn.

De verkoop van gemeentegrond levert alleen incidenteel geld op. D66 vindt dat 
verkoop van gronden ten goede moet komen aan fondsen voor de lange termijn, om 
bijvoorbeeld het onderhoud van gebouwen voor een lange periode veilig te stellen. We
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moeten ons bezit niet laten verloederen en de volgende generaties opzadelen met de 
kosten van renovatie of nieuwbouw.

5.5 Open Data en nieuwe vormen van communicatie
Wij maken al onze gemeentelijke cijfers, ook onze financiën, zoveel mogelijk 
beschikbaar via open data, binnen de grenzen van de privacy. Op die manier kan 
iedereen gemakkelijk zien waar De Bilt haar geld aan uitgeeft en is het mogelijk snel 
de vergelijking te trekken met andere gemeenten en het landelijk beeld. D66 is wel 
strikt op het niet naar buiten laten komen van gegevens van organisaties, bedrijven en 
privépersonen. Want hoewel de voordelen van openbaarheid duidelijk zijn, staat door 
toenemende dataregistratie en de techniek om die te analyseren de bescherming van 
de privacy ook onder druk.

D66 wil een effectieve en efficiënte communicatie vanuit de gemeente. Hierbij moet 
intensiever gebruik gemaakt worden van de sociale media, die door steeds meer 
inwoners niet alleen als nieuwsvoorziening worden gebruikt, maar ook als belangrijkste 
manier om met de gemeente in contact te komen.

5.6 De ambtelijke organisatie
Plannen lopen vaak vertraging op, vergunningverlening is vaak een stroperig proces. 
Ook in ruimtelijke projecten is veel vertraging. Het is niet meer mogelijk om te 
bezuinigen op de ambtenaren die hieraan werken. Daarin zijn de grenzen bereikt. 
Meer bezuinigingen op zowel beleid als uitvoering zouden de gemeentelijke diensten 
geen goed doen. Daar zijn ook onze inwoners de dupe van wanneer ze de gemeente 
nodig hebben, bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen. D66 wil een kortere 
doorlooptijd realiseren bij omgevings- en bouwvergunningen.

De gemeente De Bilt is te klein om alle expertise zelf in huis te hebben. Juist bij een 
wendbare organisatie hoort het gebruik maken van externe inhuur om noodzakelijke 
expertise binnen te halen. Dit kan ook een collega ambtenaar zijn uit een gemeente 
met specifieke ervaring op een bepaald terrein.

Belangrijkste punten

• Ruimte geven aan vernieuwende samenlevingsvormen
• Meer luisteren naar, en minder regels voor inwoners
• Samenwerken met andere gemeentenlen
• Goed onderhoud door voldoende financiële reserves
• Een actieve gemeente via facebook, twitter en whatsapp
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We hebben de afgelopen jaren flink 

geinvesteerd en er is veel bereikt. Maar 

er is in onze gemeente nog veel te doen.  

D66 maakt zich de komende jaren sterk 

voor voor woningen voor iedereen, meer 

geld voor cultuur en voor duurzaamheid. 

Hans Mieras - Lijsttrekker D66 De Bilt: 

"Ik zie veel kansen voor De Bilt, maar 

geen enkele partij kan het alleen. We 

luisteren goed naar de wensen van de 

inwoners en zijn eerlijk over wat er wel 

en wat er niet kan."

debilt.d66.nl

@D66DeBilt

/D66DeBilt



Richtingwijzers D66
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. 

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. 

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.  

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.
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