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Zorgprofessionals hoeven niet te bewijzen dat ze het goed doen, we willen risico’s niet vangen in regels
Doordat we geen geld over de balk hebben gegooid voor een  2,5 x zo groot zwembad als we nu hebben, 
is er ook ruimte voor investeringen, zoals vernieuwing van de sporthal bij het H.F. Witte centrum 
Kinderopvang voor ieder kind, ook voor ouders die het zelf niet kunnen betalen. 
Blijven investeren in uitmuntende schoolgebouwen 
Het sluipverkeer uit de woonstraten van De Bilt en WestbroekHet sluipverkeer uit de woonstraten van De Bilt en Westbroek 
Behoud van het groen tussen Utrecht en De Bilt
Modern contact met de gemeente via Twitter, facebook en Whatsapp  

En..
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Omwonenden van windmolens en zonneweides moeten meeprofiteren van de opbrengst. 
D66 vindt dat verhuurders die serieus investeren in het energiezuinig maken van hun huis, korting 
moeten krijgen op de OZB. 
Alle nieuwbouw van het gas af, electriciteit is de motor van de toekomst.
D66 zet tot 15 km de fiets op 1; dat vraagt investeringen zodat het pakken van de fiets ook een 
serieus alternatief is voor de auto. 
Zoveel mogelijk wijken en dorpen zijn aangesloten op het OV: Zoveel mogelijk wijken en dorpen zijn aangesloten op het OV:  bussen blijven rijden in de Leijen  
De gemeente geeft het voorbeeld, door circulair in te kopen en panden te verduurzamen

Duurzaamheid is geen straf maar een kans, daarom hebben wij stevige ambities. De Bilt is een groene, gezonde 
en slimme gemeente, met ruimte voor innovatieve ondernemers en voorlopers die de kansen willen pakken.

Een groene toekomst
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Investeren in Het Lichtruim, samen met de eigenaar, de gebruikers en de bewoners. Een foyer met  horeca, 
een beheerder en verbeterde toegankelijkheid. 
Een eigen muziekschool voor Maartensdijk, in nauwe samenwerking met de Vierstee. 
Ruimte voor nieuwe ideeën, ook als die aankloppen voor subsidie bij de gemeente. 
Inspirerende cultuureducatie, bestrijden van laaggeletterdheid.

D66 is in De Bilt nog altijd de cultuurpartij. Wij willen dat kinderen in Maartensdijk die muziekles willen volgen, niet 
helemaal naar Bilthoven hoeven te fietsen. Het Lichtruim kan zich ontwikkelen tot de culturele huiskamer van 
Bilthoven en De Bilt.

Ruimte voor cultuur
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geen tunnelvisie op sociale woningbouw, maar ook focus op doorstroming en middeldure huur
niet bouwen in de natuur, maar ook niet dogmatisch vasthouden aan de rode contouren 
bedrijven en winkels worden woningen

De wachtlijsten voor een huurwoning zijn te lang en koopwoningen zijn duur. Het kan niet zo zijn dat een mooi 
huis straks alleen nog maar te vinden is voor mensen met een hoger inkomen. D66 staat voor fijn wonen, maar 
niet alleen voor de 'happy few'. Dat betekent dat er meer woningen gebouwd moeten worden. Maar niet ten 
koste van alles, zoals parken, bossen en natuur. D66 wil geen Vinex-wijken, zoals een aantal partijen in de raad. 
Of de karige ruimte die we hebben voor innovatieve bedrijven inperken en van De Bilt een slaapgemeente maken.

Woningen voor iedereen

Wat gaan we nog bereiken?


