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Inleiding
De afgelopen vier jaar heb wij als D66 actief meegedaan
in de gemeentepolitiek. Dat smaakt naar meer. Onze
constructief kritische samenwerking met de andere
partijen en het gemeentebestuur zetten we graag
voort. Met veel genoegen presenteren wij daarom
ons verkiezingsprogramma. Het dient als leidraad
voor de D66-fractie binnen de gemeenteraad bij het
ontwikkelen van beleid en het nemen van besluiten.
Het programma kent een stevig fundament in de vijf
richtingwijzers van D66:
· Vertrouw op de eigen kracht van mensen
· Streef naar een duurzame harmonieuze samenleving
· Denk en handel internationaal
· Beloon prestaties en deel de welvaart
· Koester de grondrechten en gedeelde waarden
Deze richtingwijzers vormen de basis van ons verkiezingsprogramma. U leest de uitwerking
van ideeën en voornemens op lokaal niveau, die een D66-antwoord geven op een reeks van
uitdagingen waarvoor onze gemeente nu en straks is gesteld en waarbij de gemeenteraad
in de komende periode haar beslissende rol moet spelen.
D66 onderscheidt zich in de keuzes die zijn gemaakt en de prioriteiten die hierbij zijn gesteld.
Ik verwijs wat dit betreft graag naar onze speerpunten, die betrekking hebben op beter leren,
duurzaam leven en echt meedoen.
Leest u onze plannen en voorstellen, op 21 maart bent u aan zet.

Elly de Vries
Fractievoorzitter/lijsttrekker D66 Bodegraven-Reeuwijk
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Speerpunten
Beter Leren
Onderwijs biedt kansen en daarom wil D66 het allerbeste onderwijs op onze
basisscholen dichtbij, in alle kernen. Kinderen horen het gevoel te hebben
dat ze ertoe doen. D66 zorgt dat de gemeente muziek- en sportdocenten
beschikbaar stelt ter verrijking van het onderwijs en verlaging van de
werkdruk van docenten.
Duurzaam Leven
D66 plant meer bomen in de kernen en langs (snel)wegen, belangrijk
voor het afvangen van fijnstof en CO2. D66 verduurzaamt door betere
gebouwisolatie en gasloos bouwen. Er komen zeer beperkt windmolens
in het Groene Hart. Er wordt meer gebruik gemaakt van zonnepanelen,
zonneweides en biomassa.
Echt Meedoen
Inwoners willen meer te zeggen hebben over hun omgeving. Ook moet de
gemeente meer gebruik maken van lokaal aanwezige kennis en ervaring.
Om dit mogelijk te maken werkt D66 samen met jou aan nieuwe vormen
van inwoners participatie gericht op meer en betere medezeggenschap,
ondersteund door een digitaal inwonerspanel en jongerenraad.

Bestuur en financiën
D66 streeft een transparant en sober bestuur na met maximale betrokkenheid van
de burgers (inwonersparticipatie), dat betekent onder meer:
•
Geen lastenverhogingen: de gemeente moet zich steeds bezinnen op haar
kerntaken. Bodegraven-Reeuwijk is nog steeds één van de duurdere gemeenten
van Nederland;
•
Jaarlijkse verantwoordingsdag in maart/april, waarin onze gemeente verantwoording aflegt rechtstreeks aan de inwoners;
•
Naamswijziging van de gemeente voor grotere lokale cohesie.
Inwonersparticipatie
Inwoners willen dat er goed naar hen geluisterd wordt en dat gaat in onze gemeente
steeds beter. Er worden bijvoorbeeld al veel bewonersavonden georganiseerd.
Desondanks hoor je nog steeds onvrede als je met de mensen op straat in gesprek
gaat. Opmerkingen als “ze doen maar wat”; “ze doen niet wat ze beloven” zijn veel
gehoord. Kortom, men is nog niet tevreden.
D66 wil graag samen met de bewoners, de huidige dorp- en wijkteams en de raadsleden
de komende vier jaar een of meerdere experimenten opzetten in het betrekken van
meer bewoners bij de besluiten in en van de gemeente en met name die besluiten die
de verschillende dorpen en wijken direct aangaan.
Dit gaan we bijvoorbeeld doen door beslissingen over de directe leefomgeving neer te
leggen bij een coöperatieve dorps/wijkraad (zie het voorbeeld van de Oosterparkwijk
in Groningen). De inwoners worden ingeloot onder nader te bepalen spelregels en
krijgen dan een uitnodiging van de burgemeester. Zij nemen zitting in een dorpswijkraad samen met een aantal raadsleden. Deze wijk- of dorpsraad wordt daarnaast
ondersteund door ingelote bewoners die plaats nemen in een digitaal dorps/wijkpanel,
een soort klankbordgroep. Deze denken en adviseren over vragen die zij voorgelegd
krijgen. Voor het zitting nemen en deelnemen aan vergaderingen van zowel de
coöperatieve dorps/wijkraad als het wijk dorps/panel ontvangen de ingelote inwoners
een vergoeding. Op den duur zou D66 ook willen dat iedere dorps- en wijkraad een
eigen budget ontvangt, eveneens te besteden volgens nader te bepalen spelregels. De
dorps-wijkraden nemen dan echt de regie over de eigen leefomgeving.
Op deze manier breng je politiek (representatie) en inwoners (participatie) bij elkaar.
Je gaat in gesprek met elkaar en vergroot het inzicht en de zeggenschap terwijl het
draagvlak zich verbreedt en de wensen van inwoners gekend en herkend worden. In
deze open dialoog is het ook van belang dat de gemeente meer gebruik maakt van
lokaal aanwezige kennis en ervaring.
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Wijkoverstijgende zaken en bevoegdheden van de burgemeester worden niet overgeheveld naar de wijkraden maar blijven besluiten van de gemeenteraad.
Om het vooral ook voor jongeren aantrekkelijk te maken hierin te participeren stelt
D66 de invoering van een jeugd/jongerenraad voor.
De inwoners dichter bij de politiek en de politiek dichter bij de mensen brengen is wat
D66 hiermee beoogt.
Naamswijziging gemeente
D66 wil zoeken naar een nieuwe, verbindende en meer neutrale naam voor onze
gemeente. Daarmee maken we een einde aan het gevoel van rivaliteit tussen de kernen
en komen alle kernen tot hun recht. Dit is goed voor het gevoel van eenheid binnen de
gemeente, goed voor lokale cohesie en voor “the local spirit”.
Financiën
Gezonde gemeentefinanciën zijn de basis. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Zo
moet het thuis, zo moet het bij onze gemeente. Zo schuiven we geen schuld door naar
de toekomst. De stand van de leningenportefeuille moet omlaag.
D66 wil ruimte voor nieuw beleid om te investeren in onderwijs, duurzaamheid en
burgerparticipatie. Dat betekent dat er naar besparingen moet worden gezocht en dat
er keuzes moeten worden gemaakt.
Financiën moeten altijd dienstbaar zijn aan wat je wilt bereiken.
Mogelijkheden van besparing:
•
Effectievere inzet van de gemeentelijke medewerkers is een continue opgave
van de gemeente; D66 vindt dat de bestaande personeelsformatie nog kan worden
verminderd en dat externen alleen ingehuurd moeten worden wanneer het echt niet
anders kan. Langdurige inhuur dient te worden vermeden.
• Verregaande samenwerking met naburige gemeenten moet leiden tot schaalvoordelen en verbetering van de dienstverlening. Democratische controle is voor D66
wel een randvoorwaarde.
•
Verenigingen en instellingen die subsidie ontvangen moeten worden aangezet
tot maximale efficiency onder andere door samenwerking;
•
D66 staat voor minder regels en een betere handhaving. Dat kan door burgers
zich mede verantwoordelijk te laten voelen voor naleving en handhaving.
•
Aandacht voor de beheersing van de leningenportefeuille.
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Onderwijs
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Om die mensen zich te laten ontwikkelen
vervult onderwijs een essentiële rol.
Onze gemeente speelt een wezenlijke rol in het basisonderwijs. Doel van de gemeente
moet wat D66 betreft zijn om leerlingen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en
om aandacht te geven aan leerlingen die moeite hebben op welke manier dan ook,
zowel in een achterstand als in een voorsprong. Hierbij gaat het niet alleen om het
leervermogen en de cognitieve ontwikkeling van kinderen maar expliciet ook om de
fysieke en sociale ontwikkeling van de jongeren. Ook moet er voldoende aandacht zijn
voor eventuele problemen thuis. Hiermee kan onze gemeenschap er voor zorgen dat
kinderen zich goed ontwikkelen en bijgevolg op de langere termijn minder hulp nodig
hebben.
De kern is dat kinderen zich realiseren dat ze ertoe doen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de diverse partijen, zoals onderwijzers, schoolleiding,
ouders en sociale teams goed op elkaar ingespeeld zijn. De gemeente kan hierin een
ondersteunende rol spelen waarbij iedereen in zijn eigen verantwoordelijkheid zich
gesteund kan voelen.
D66 ondersteunt de vorming van integrale kindcentra (IKC's). Ook de ondersteuning
van de kleinere scholen in de kernen is belangrijk. Hier biedt D66 aan om de scholen
daar waar het kan te ontlasten, zonder de identiteit van de scholen aan te tasten.
Ook de kinderopvang, voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE), buitenschoolse opvang en alle andere instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling
van de kinderen moeten kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente, waarbij slim
combineren voorop staat.
Startblokgelijkheid
D66 wil het programma voor startblokgelijkheid doorzetten. Hierbij wordt aan kinderen
met een achterstand hulp geboden op het gebied van taalontwikkeling, sociaal
emotionele ontwikkeling, enz. om zo een betere startpositie in het onderwijs te krijgen.
Door deze startblokgelijkheid structureel vol te houden zullen uiteindelijk minder
jongeren hulp nodig hebben van sociale voorzieningen waardoor de investering op
lange termijn zijn (maatschappelijk) rendement oplevert.
Veilig naar school
D66 vindt dat kinderen veilig moeten zijn op school, maar ook op weg naar en rondom
de school. Ouders die kinderen naar school brengen, moeten dat bij voorkeur lopend
of met de fiets doen. D66 ziet erop toe dat de gemeente de komende periode een
‘verkeersschouw’ organiseert rondom elke basisschool in de gemeente BodegravenReeuwijk waarbij samen met de kinderen, ouders, school en gemeente een plan wordt
opgesteld om de veiligheid te vergroten.
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Foutparkeren door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen levert
gevaarlijke situaties op. Hierop moet worden gehandhaafd met boetes.
Iedere school een muziek- en sportdocent
Muziek en sport zijn in de ontwikkeling van kinderen onmisbare elementen. Daarom
moet er in overleg met de scholen ruimte gemaakt worden voor het geven van meer
muziek- en sportonderwijs. Om de toch al zwaar belaste leerkrachten te ontlasten wil
D66 dat de gemeente muziek- en sportdocenten aanstelt, die de scholen ondersteunen
op een manier die aansluit bij de identiteit en onderwijsmethode van de school.
Natuuronderwijs
D66 zorgt ervoor dat de gemeente samenwerkt met agrarische ondernemers om hun
kennis over voedsel en natuur te delen via scholen, boerderijen en pluktuinen (al of niet
in eigen beheer) en op deze manier bij te dragen aan de kennis van milieu en gezonde
voeding.
Iedere school een conciërge
Conciërges zijn de ogen en de oren van een school, nemen de leerkrachten werk
uit handen en geven de leerlingen een veilig en geborgen gevoel. In het landelijke
verkiezingsprogramma van D66 wordt 280 miljoen vrijgemaakt zodat elke basisschool
een conciërge aan kan nemen. D66 Bodegraven-Reeuwijk maakt zich er hard voor dat
elke basisschool binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in 2018 een conciërge
krijgt.
Instroom van migranten in ons onderwijs
D66 wil specifieke aandacht voor migranten en samen met scholen onderwijs op
maat aanbieden. Ook vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben (maar die
waarschijnlijk wel krijgen) moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk de kans krijgen om
Nederlands te leren
Sociale cohesie
D66 wil dat de gemeente ruimte beschikbaar stelt voor het realiseren van combinatiefuncties rond onderwijs, sport en cultuur voor de jeugd én voor ouderen waardoor de
sociale cohesie in de gemeente wordt verstevigd.

Prof. Erik Scherder: "Bij kinderen die musiceren wordt de verbindingsbalk
tussen de beide hersenhelften groter. Die hersenhelften gaan daardoor beter
met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk."
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Leefbaarheid en voorzieningen
Jeugd en jongeren
De jeugd heeft behoefte aan specifieke faciliteiten, zoals uitgaans- en sportmogelijkheden. D66 wil de jeugdorganisaties zoals de Zon en Loose End behouden
en de Huizen van Alles voor de andere kernen actief betrekken bij het ontwikkelen van
jeugdactiviteiten.
D66 vindt dat jonge gezinnen zeggenschap moeten krijgen over de inrichting van
schoolpleinen en speelplekken, die vooral in de directe woonomgeving moeten zijn
gesitueerd. (zie ook: inwonersparticipatie)
Senioren
D66 gaat uit van kracht van mensen, dus ook van ouderen. Zelfstandigheid en
zelfredzaamheid staan hierbij centraal.
Communicatie met ouderen dient persoonlijk te zijn en toegespitst op hun mogelijkheden,
d.w.z. niet alleen via digitale kanalen. De gemeente moet op een duidelijke manier
toegankelijk zijn voor een persoonlijk (telefoon)gesprek.
Actieve 55-plussers kunnen en willen met hun kennis en energie veel betekenen voor
de gemeenschap als ze actief en met waardering worden benaderd voor activiteiten
in bijvoorbeeld scholen, maatschappelijke organisaties ed. D66 wil actief beleid op de
inzet van deze groep.
Activiteiten voor en door ouderen moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd
bijvoorbeeld door de Huizen van Alles.
Jeugdzorg
De invoering van de wet op de Jeugdzorg in 2015 ging gepaard met een bezuiniging
van 25% door de rijksoverheid. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeente en
de daarop volgende transformatie, waarbij scholen, jeugdzorg en jeugd ggz betrokken
zijn, moest er voor zorgen dat kinderen en jongeren met problemen snel en adequaat
worden geholpen. Dit heeft het afgelopen jaar geleid tot een toename van het aantal
kinderen dat hulp zoekt. Ook het aantal jongeren dat een beroep doet op spoedzorg
is toegenomen. D66 staat voor een goede en betaalbare jeugdzorg en jeugd-ggz.
Preventie, samenwerking tussen instellingen en innovatie van de zorg staan hierbij
centraal. Ouders en kinderen moeten kunnen rekenen op snelle toegang en continuïteit
van zorg. Jeugdhulpverleningsinstellingen moeten een redelijke vergoeding krijgen
voor de geboden zorg.
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Ouderenzorg
Vereenzaming bij ouderen moet vroegtijdig worden gesignaleerd. Hier ligt duidelijk een
rol voor de sociale teams. Maar ook ligt hier een verantwoordelijkheid bij bewoners om
oplettend te zijn ten aanzien van hun bejaarde buurtgenoten.
Daarnaast wil D66 aandacht voor de volgende zaken:
•
Vroegtijdige signalering en preventie van problemen is mogelijk dmv signalerend
huisbezoek bij alle ouderen boven een bepaalde leeftijd.
•
Er moet ruimte zijn voor de ontwikkeling van nieuwe woonconcepten zodat de
ouderen langer (zelfstandig) thuis kunnen blijven wonen.
•
Ouderen zijn gebaat bij stabiliteit in de hulpverlening. In de samenwerking met
zorgaanbieders en –verzekeraars moet daar rekening mee gehouden worden.
•
Aandacht en hulp voor mantelzorgers is essentieel in de begeleiding van ouderen.
Mantelzorgers dienen, indien mogelijk, te worden betrokken bij de zorgplannen.
•
Ouderen hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij hebben
behoefte aan iemand die meedenkt bij het vaststellen van de zorg die ze nodig hebben
en bij de uitvoering daarvan.
Cultuur
D66 geeft ook op lokaal niveau kunst en cultuur de ruimte!
Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst. D66 wil dat onze
samenleving dit historisch besef met zich meedraagt. Het is de verantwoordelijkheid
van ons allemaal om ons cultureel erfgoed te blijven beschermen. Onder andere denken
wij hier aan Streekmuseum Oudheidkamer, Fort Wierickerschans,het Kaasmuseum en
behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden.
D66 wil culturele evenementen, zoals de concerten van Recum, Muziek aan de Plas
en de twee-jaarlijkse Atelierroute, ondersteunen door ruimhartig om te gaan met het
verlenen van vergunningen en het gebruik van openbare ruimte.

Bibliotheek
Een goede en betaalbare bibliotheekvoorziening met internetvoorzieningen is een
belangrijke sociaal-culturele basisvoorziening in de gemeente.
Bibliotheekdiensten zijn inmiddels ondergebracht in de Huizen van Alles. D66 ziet toe
op het behoud van deze voorzieningen.
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Recreatie en toerisme
Bodegraven-Reeuwijk ligt niet alleen centraal in Het Groene Hart. Onze gemeente is
ook de trotse eigenaar en hoeder van de Reeuwijkse Plassen en de rivieren de Oude
Rijn en de Meije lopen in al hun pracht dwars door onze woongebieden heen.
Recreatie en toerisme zijn van maatschappelijk en economisch belang.
D66 wil wandelaars en fietsers aantrekken en (elektrisch) varen stimuleren door middel
van een gericht ontheffingsbeleid. De aanleg van wandel- en fietspaden dwars door
het Groene Hart met eerbied voor de natuur willen we bevorderen. Daarnaast denken
we aan oplaadpunten voor elektrisch varen, meer toiletgelegenheid voor toeristen
en een haalbaarheidsstudie naar een vaarverbindingen tussen Reeuwijkse Plassen,
Bode-graven en het plassengebied van Nieuwkoop.
Bij alle recreatie moet maximaal worden ingezet op duurzaamheid.
Speel- en recreatieruimte buiten
Omdat een groenere, gevarieerdere omgeving meer uitlokt naar buiten te gaan
zullen kinderen ook meer buiten gaan spelen. Alleen kinderen? Liever niet natuurlijk.
Daarom denken we ook aan het plaatsen van outdoor sporttoestellen in parken en
in de Reeuwijkse Hout. Ook het aanleggen van een All Terrain fietsparcours werkt
verleidelijk, dat leggen we dus ook aan.

Sowieso moeten bestaande wandel- en fietsroutes aantrekkelijker worden, en moeten
nieuwe fietsroutes worden aangelegd. Daarbij denken we nadrukkelijk ook aan
fietsverbindingen tussen de kernen en naar buurgemeentes. Parallelstructuur A12,
maar dan beter!
De watersportvoorzieningen pakken we ook aan. D66 denkt daarbij aan het in stand
houden en versterken van vaarverbindingen en kano-routes in het Groene Hart.
Sport
D66 vindt bewegen en sporten van groot maatschappelijk belang. Sporten is gezond
voor lichaam en geest en vergroot de sociale samenhang. Kinderen doen er sociale
vaardigheden mee op en het vergroot hun zelfvertrouwen. Ook voor ouderen is sport
en bewegen van fysiek en sociaal belang.
Sportverenigingen en -faciliteiten moeten volgens D66 laagdrempelig zijn voor de
inwoners door betaalbare contributies en tarieven te hanteren.
D66 wil met alle buitensportclubs een samenwerking opzetten om met de huidige
middelen in de toekomst meer te bereiken. D66 ziet dit dus niet als een bezuinigingsoperatie.
Zwembad de Fuut heeft met de exploitatie door vrijwilligers bewezen een sportieve
en maatschappelijke functie te vervullen in Reeuwijk-Brug. D66 vindt dat men moet
kunnen blijven rekenen op enige gemeentelijke ondersteuning.
D66 ondersteunt de plannen om een nieuw zwembad in Bodegraven de realiseren.
Oprichting van een Jeugdsportfonds
D66 wil een fonds oprichten dat kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar in staat stelt lid
te worden van een sportvereniging in het geval de ouder(s) of verzorgers niet voldoende
middelen hiervoor hebben. Het fonds betaalt de contributie en de sportspullen tot een
maximaal bedrag van € 225 per contributiejaar. De aanvragen kunnen alleen ingediend
worden door professionals in het maatschappelijk werkveld zoals de sociale dienst,
(jeugd)gezondheidszorg en het onderwijs.
Dit nieuwe Jeugdsportfonds zal ook ingezet worden om alle jongeren in onze waterrijke
gemeente in staat te stellen om ten minste één zwemdiploma te halen.
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Economie en ondernemerschap
De economie van onze gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door
de inkomsten die de ondernemingen genereren. Vanuit onze ambitie `gezonde
werkgelegenheidsontwikkeling en toereikend voorzieningen niveau binnen de
gemeente Bodegraven Reeuwijk' wil D66 ruimte geven aan ondernemingen en
daarmee werkgelegenheid. Duurzaam ondernemen is hierbij een randvoorwaarde.
Centrum Bodegraven
De leegstand in het centrum van Bodegraven baart ons zorgen. In het centrum
staan veel winkelpanden leeg. En dat lijkt een structureel karakter te hebben. Veel
consumenten bestellen hun aankopen via internet of verkiezen omliggende plaatsen
boven een bezoek aan Bodegraven-Centrum. Om de vitaliteit en levendigheid in het
centrum weer op gang te krijgen zal gewerkt worden aan een kleiner en compacter
centrum. Daarbij mogen leegstaande winkelpanden in aanloopstraten worden omgezet
voor andere functies, zoals bijvoorbeeld wonen en maatschappelijke dienstverlening.
Ook mogen deze winkels verplaatst worden naar het centrum. Ook zal wonen boven
winkels in het centrum bevorderd worden.
Bij het verkleinen van het kernwinkelapparaat zal, net zoals dat nu al het geval is,
gebruik worden gemaakt van de leegstandsverordening, zo nodig met de ondersteuning van de provincie Zuid-Holland en het Kadaster. Met eigenaren van leegstaande
winkelpanden zal in het kader van deze verordening actief overleg plaatsvinden om
een nieuwe invulling mogelijk te maken.
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De inrichting van het Raadhuisplein laat te wensen over. Ook is de strook panden
aan de Marktstraat tussen de voormalige Rabobank en de voormalige ING-bank een
punt van aandacht. Beide gebieden zullen tegen het licht worden gehouden en er zal
bekeken worden wat hun toekomstige functie zou moeten worden.
Belangrijk in het kader van een attractief en vitaal centrum is dat er een goede
looproute is tussen het noordelijke en zuidelijke deel van het kernwinkelgebied van
Bodegraven-Centrum. Een 4e Rijnbrug zou daarbij een rol kunnen spelen. D66 geeft
er de voorkeur aan eerst de herverkaveling van het centrum ter hand te nemen en dan
pas af te wegen of een vierde Rijnbrug wel noodzakelijk is.
Om het centrum levendiger te krijgen zullen regelmatig activiteiten worden ontplooid
die bezoekers uit de regio aantrekken.
Koopzondagen
D66 vindt dat de openstelling van winkels op zondagen zonder meer mogelijk moet
zijn. Ondernemers bepalen (uiteraard) zelf of zij hiertoe overgaan.
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Milieu en duurzaamheid
D66 ziet duurzaamheid als een kans voor economische groei. Nieuwe uitdagingen
leiden tot groei en innovatie. En de uitdagingen zijn er. Ook op dit gebied ziet D66
een taak voor de gemeente. Met een zichtbare en actieve voorbeeldrol van onze
gemeente worden inwoners en ondernemingen gestimuleerd tot het gezamenlijk
ontplooien van groene initiatieven.
Duurzaam energiegebruik
De eerste stap moet zijn: energiebesparing. De eerste winst zit immers in de energie
die je niet gebruikt. Een belangrijk deel van de uitstoot in onze gemeente komt voor
rekening van de bebouwde omgeving. Huizen, kantoren en bedrijven dus. D66 wil dat
er wordt ingezet op isolatie en slimmere manieren van verwarmen. Bij nieuwbouw of
verbouw is minimaal energieneutraal het uitgangspunt.
Daarmee zijn we er niet, we blijven natuurlijk energie gebruiken. Die moet dan
verantwoord opgewekt zijn. Zonnepanelen (stroom en warm water) zijn de eerste stap.
Betrouwbare, beschikbare techniek, die we morgen kunnen inzetten en die nauwelijks
invloed heeft op het landschap.
Natuurlijk kiezen we ook voor windenergie, maar dan voor op zee opgewekte stroom.
De keus het cultuurhistorisch zo belangrijke Groene Hart niet aan te tasten speelt hier
een belangrijke rol. Waarmee we ook het provinciaal beleid volgen.
Tenslotte zetten we ook in op het aanjagen van het gebruik van biomassa. Daar leent
onze omgeving zich immers wel goed voor. De rol van biomassa kan op termijn veel
belangrijker worden, want bij meer gebruik van zon en wind zal opslagcapaciteit steeds
belangrijker worden.
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Groene leefomgeving
D66 wil veel meer bomen planten. Bomen zorgen niet alleen voor een omgeving waarin
mensen zich gelukkiger voelen en langer gezond blijven, ze nemen ook fijnstof op,
dempen het geluid, nemen water op en dragen bij aan een reductie van de CO2 in de
atmosfeer.
Bomen passen ook erg goed in een gevarieerde landschapsinrichting. Natuurlijk met
behoud van de voor het Groene Hart zo kenmerkende openheid kunnen bos en open
ruimtes worden afgewisseld. Dit is slim te combineren met het werk van Natuurnetwerk
Nederland.

Bomen over bomen
CO2 opname door bomen
Wanneer een boom gekapt wordt en het hout verbrand wordt of in de natuur
verrot is de uiteindelijke opslag van CO2 natuurlijk nul. Voor blijvende opslag zal
het hout dus moeten blijven bestaan.
Bij het verbranden van hout komt de eerder opgeslagen CO2 weer vrij. Dus
geen winst? Toch wel, want wanneer je in plaats van dit hout olie, gas of kolen
zou verbranden maak je miljoenen jaren geleden opgeslagen CO2 weer vrij. Met
verbranden van hout is dat kort daarvoor opgeslagen CO2

Hoeveel CO2 neemt een boom per jaar op?
20 kg (dutchrenewergy)
21 kg (zaailingen.nl)
25 kg of 300 ton/ha (klimaatbos ’s Hertogenbosch)
200 kg (MilieuCentraal)
150 ton/ha (papierenkarton.nl) europees bos
300 ton/ha (tuilliere)
1.000 kg (Trees for All) of 600 ton/ha/jaar in Europa
Hoeveel CO2 stoot een gezin per jaar uit?
8.000 kg (milieucentraal)
mooie samenvatting op: http://www.tuilliere.nl/co2-compensatie/
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Grotere biodiversiteit
Een groenere gemeente is een gezondere gemeente. Naast de al genoemde grotere
rol voor bomen, moet de openbare ruimte ook met andere planten en bloemen diverser
worden. Een omgeving die uitnodigt naar buiten te gaan. En die natuurlijk de fauna ook
grote voordelen biedt.
Het zou helpen wanneer ook tuinen groener worden ingericht. Dat draagt ook bij aan
betere waterberging van ons gebied. Een stimulerend beleid vanuit de gemeente
verdient daarbij de voorkeur boven een stoeptegelbelasting.
Ecologisch bermbeheer blijft wat D66 betreft behouden en bij nieuwbouw zal een
verplichting voor natuur- en weidevogelcompensatie gelden.
Stillere leefomgeving
Verkeersbewegingen zorgen voor een flinke geluidsdruk. De verkeersaders A12 en
N11 pakken we daarom aan. D66 wil bestaande geluidswallen laten begroeien en waar
nodig zorgen voor meer geluidswallen. We plaatsen ook uitgebreide bomenbuffers
langs deze wegen.
Een lagere snelheid op de wegen betekent natuurlijk ook minder lawaai. Waar mogelijk
zorgen we hier ook voor, bijvoorbeeld door snelheidsverlaging op onze B en C wegen
en waar mogelijk ook op genoemde hoofdverkeersaders.
Meer elektrische auto's betekent ook stiller verkeer.
Elektrisch rijden en oplaadpalen
Elektrisch vervoer is aan een opmars bezig en D66 wil dit actief stimuleren. Denk daarbij
aan het omschakelen van het gemeentelijk wagenpark en positieve discriminatie voor
weggebruikers die elektrisch onderweg zijn.
D66 vindt dat er veel meer (openbare) oplaadmogelijkheden kunnen komen voor onze
inwoners en bezoekers. Bodegraven-Reeuwijk staat op de 324e plaats (van de in totaal
390 gemeenten in Nederland) als het gaat om de mate waarin het huidige netwerk van
oplaadpalen is voorbereid op de toekomstige vraag. Het beleid hieromtrent zou er op
gericht moeten zijn dat minimaal 1 op de 50 openbare parkeerplaatsen wordt voorzien
van een oplaadpaal. Daarbij is het belangrijk dat de locaties zorgvuldig worden bepaald,
rekening houdend met behoefte, bereikbaarheid en eventuele overlast.
D66 wil dat inwoners met een elektrische auto, die geen mogelijkheid hebben deze op
eigen terrein op te laden, zoveel mogelijk door de gemeente worden ondersteund om
een openbare laadpaal in de directe omgeving geplaatst te krijgen.
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Schonere leefomgeving
Agrarische bedrijven zullen hun uitstoot van stikstof, fijnstof, methaan, CO2 en microorganismen moeten terugdringen. D66 wil met deze sector op een constructieve manier
samenwerken hierin. De agrarische sector is tenslotte ook een belangrijk element in
het cultuur-historisch landschap.
Om de uitstoot van het verkeer te verminderen stimuleren we niet alleen elektrisch
rijden, maar nemen we ook een voortrekkersrol bij het realiseren van laadstations voor
waterstof en biogas.
Openbare verlichting
Openbare verlichting beslaat 60% van het gemeentelijk energieverbruik. Het toepassen
van LED verlichting biedt besparingsmogelijkheden tot 80%. D66 wil dat de gemeente
zo snel mogelijk overgaat tot vervanging van de huidige verlichting door LED verlichting.
Educatie en voorbeeldprojecten
D66 wil dat de gemeente initiatieven op het gebied van duurzaamheid stimuleert en
onder de aandacht brengt, met name door de inrichting van het eco-loket. Dit is een
fysieke plaats in het gemeentehuis waar informatie te vinden is over energiebesparing
en energieopwekking. De gemeente kan zo op een heel praktische manier haar
inwoners informeren over de mogelijkheden en initiatieven die er zijn. Meer inzicht kan
leiden tot een grotere investeringsbereidheid bij onze inwoners.
Door daarnaast structureel te publiceren over lokale successen, bijvoorbeeld via
een regelmatig terugkerende rubriek in de “Kijk op Bodegraven-Reeuwijk” mag je
verwachten dat het “onbekend maakt onbemind” op de achtergrond komt. Misschien
met een jaarlijkse competitie, of een halfjaarlijkse energiemarkt? Ook vanuit D66 is
zoiets te organiseren.
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Ruimtelijke ordening
Iedereen heeft – nu en in de toekomst – ruimte nodig. Ruimte voor ons zelf om te
wonen, ruimte voor onze kinderen om te spelen, ruimte om te bouwen en verbouwen,
ruimte om onze economie te laten groeien en ruimte om de natuur haar gang te
kunnen laten gaan.
De spanning tussen ruimte als essentiële voorwaarde om te leven en te groeien en
ruimte als schaars goed vraagt om scherpe en duurzame politieke keuzes op het
terrein van ruimtelijke ordening. D66 kiest voor ruimte voor iedereen. Wij willen
de beschikbare ruimte beter benutten door deze duurzaam in te richten en te
gebruiken.

Natuurwaarden
D66 is groot voorstander van het behouden en versterken van de natuurwaarden
binnen onze gemeente als onderdeel van het Groene Hart. Natuurwaarden, die
worden ondersteund door de ecologische hoofdstructuur en die belangrijk zijn voor
de bewoners en voor de groene economie.
De toegankelijkheid van het Groene Hart voor natuurbeleving door bewoners en
bezoekers vanuit de steden om ons heen moet waar mogelijk worden verbeterd.
Daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan veilige infrastructurele voorzieningen voor
recreatie zoals wandelen, skeeleren, fietsen, roeien en kanoën.
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Boeren krijgen met inachtneming van het specifieke karakter van natuur en landschap
van het Groene Hart ontwikkelingskansen. Daarbij stimuleert D66 ontwikkeling en
versterking van duurzaam agrarisch ondernemen. Ook vindt D66 dat boeren als dragers
van het landschap van het Groene Hart een reële compensatie dienen te krijgen voor
natuurdiensten zoals slootkantbeheer, afstemmen van maaien op het broedseizoen en
nestbescherming.
Wonen
D66 vindt het belangrijk dat bouwplannen aansluiten bij de behoeften van de burgers.
Daarom stimuleert D66 projecten die invulling geven aan het levensloopbestendig
wonen. Er moet woonruimte zijn voor iedereen die in onze gemeente wil (blijven)
wonen, met name voor starters, studenten, kamerbewoners en senioren.
Voor studenten die hier zelfstandig willen wonen zoeken we naar meer woonruimte die
tegen betaalbare huurprijzen aangeboden kan worden.
Ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen moeten worden geholpen
met voorzieningen of met wooneenheden die hieraan tegemoet komen.
Maar ook voor starters op de koophuizenmarkt ziet D66 graag voldoende aanbod van
starterswoningen. Slim combineren voor deze woonwensen is volgens D66 mogelijk.
Zo kunnen leegstaande kantoorpanden geschikt worden gemaakt voor bewoning.
D66 wil met de woningbouwcorporaties prestatieafspraken maken om woningen, die
zij in de markt aanbieden, te labelen voor bepaalde doelgroepen.
Grondbeleid
D66 vindt dat de gemeente alleen grond mag aankopen als die nodig is voor een
vrijwel zeker project.
Bedrijventerreinen
D66 is tegen de vestiging van nieuwe bedrijfsterreinen in het open buitengebied. We
trekken dus een groene grens.
Bestaande bedrijventerreinen kunnen worden geoptimaliseerd alvorens ze eventueel
uit te breiden.
De behoefte aan nieuwe bedrijfsterreinen vereist steeds kritisch onderzoek.
Uitbreidingen van bedrijven die gevestigd zijn buiten de bedrijventerreinen (Vergeer,
Kiela) dienen te worden ontmoedigd.
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Welstand
D66 vindt welstand alleen nodig op bijzondere en zeer kwetsbare plekken om onnodige
bureaucratie te voorkomen. We hebben het dan bijvoorbeeld over het bouwen in het
buitengebied en de verbouw van historische panden.
Verkeer
Beweegbare breedte beperkingsmiddelen moeten ervoor zorgen dat de schade aan
onze C wegen door zwaar verkeer wordt geminimaliseerd. D66 ondersteunt de proef
die hiertoe wordt gedaan in het plassengebied.
Beperking van sluipverkeer in Nieuwerbrug, vooral tijdens de spits, dient met grote
prioriteit te worden aangepakt.
D66 is, op lokaal en provinciaal niveau, voorstander van de zogenaamde Bodegraven
boog, die de doorstroming van het verkeer tussen de N11 en de A12 verbetert.
Dat scheelt CO2-uitstoot door stilstaand verkeer en vermindert overlast voor onze
inwoners.
Fietsverkeer
Fietsen moet overal veilig kunnen in onze gemeente, binnen en buiten de bebouwde
kom van de kernen. Indien er verbeteringen aan het wegdek in en buiten de bebouwde
kom nodig zijn dan wil D66 graag dat er een duidelijke scheiding tussen fiets- en
autoverkeer wordt aangebracht op wegen waar dit mogelijk is.
D66 wil altijd rekening houden met fietsers bij het opknappen van wegen. Voorbeelden
van fietsvriendelijke doorgaande wegen zijn te vinden in Utrecht en Hilversum.
Verder vindt D66 dat verkeersbewegingen nabij scholen regelmatig kritisch beoordeeld
moeten worden om te inventariseren of aanvullende verkeersremmende maatregelen
noodzakelijk zijn.
Openbaar vervoer
D66 is voor handhaving van openbaar vervoer in alle kernen. Mochten er in de toekomst
onrendabele lijnen opgeheven gaan worden dan zal er naar alternatieven moeten
worden gekeken, zoals een betaalbare buurttaxi.
Bij een intensivering van de NS-dienstregeling op de lijn Utrecht-Leiden zullen wij, ook
via de lobby van D66 landelijk, streven naar vier treinen per uur op station Bodegraven.
Vaarverbinding
Ter bevordering van recreatie en toerisme wil D66 een haalbaarheidsstudie naar een
vaarverbinding tussen de Reeuwijkse Plassen, Bodegraven en het plassengebied
van Nieuwkoop. Omdat het zeer waardevolle en kwetsbare gebieden betreft dient
bescherming van natuurwaarden hier de hoogste prioriteit te hebben.
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In het kort
D66 biedt kansen voor iedereen. Wij werken graag samen met jou aan
een betere toekomst. In onze kernen is het goed leven en goed wonen,
maar er zijn ook grote uitdagingen. Zo moet een nieuwe generatie
inwoners opgroeien met gelijke kansen. Daarom zetten wij beter leren
op één.
Beter leren
- basisonderwijs in alle kernen
- een conciërge op iedere school
- muziek- en sportdocenten voor het basisonderwijs
Duurzaam leven
- veel bomen planten
- inzet op zonne-energie en biomassa
- stimulering elektrisch rijden
- stimulering duurzaamheidsprojecten
Echt meedoen
- verdergaande participatie van inwoners
Bescherming van het Groene Hart
- duurzame recreatie
- groene grens voor bedrijventerreinen
- meer 30km zones
Naamswijziging gemeente
- een verbindende, neutrale naam die recht doet aan alle kernen

D66 krijgt het voor elkaar

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

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

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

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

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

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

contact met de afdeling:
info@d66bodegraven-reeuwijk.nl

@D66bodegraven
@D66bodegravenreeuwijk

www.bodegraven-reeuwijk.d66.nl

