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Voorwoord  

 

In de politiek is (bijna) alles lokaal.  

In Nederland ligt het hart van de politiek steeds meer binnen de grenzen van de gemeente. 
Kwaliteit van wonen, werken en leven wordt steeds meer bepaald in de gemeente en niet meer 
in Den Haag. De gemeenteraad gaat over onderwerpen die het dagelijks leven en de directe 
omgeving raken. Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de belangrijke 
keuzes waar gemeenten voor staan. Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? 
Kan iedereen werk vinden dat bij zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van 
ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt ieder kind alle kansen om 
gelukkig op te groeien? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor 
iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de 
toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruitziet? Blijft de gemeente bereikbaar? 
Wij geloven dat Nissewaard met D66 kan veranderen in een evenwichtige gemeente. 

Toch is niet alles lokaal. En een stem op een landelijke partij in de gemeentepolitiek betekent 
ook invloed op besluiten die genomen worden door de landelijke politiek, de provincie en het 
waterschap. Via D66 hebben wij een ingang bij besluitvorming van anderen die ook Nissewaard 
raakt. Zo kan een keuze op een landelijke partij ook het verschil maken.  

D66 is de partij van optimisme. Wij geloven dat we een antwoord hebben op de vragen van nu 
met het oog op de toekomst. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de 
komende vier jaar. Geen grote beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van 
vernieuwing, verandering en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.  

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Daarvoor is elke stem nodig. 
D66 wil concrete resultaten boeken en van Nissewaard een plezierige plek maken om te wonen, 
te werken, te leven. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.  

Samen krijgen we het voor elkaar. Elke stem telt.  

Ellen Slachter, Lijsttrekker D66 Nissewaard 
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Ons verkiezingsprogramma 
 
Een gevarieerd aanbod aan woningen voor mensen die meer stedelijk of juist landelijk 
willen wonen. Natuurgebieden, fraaie polders, eeuwenoude rivieren, middeleeuwse 
stadjes, landelijk gelegen dorpen, architectuur, theater, uitgaan en winkelen. Wie naar 
Nissewaard kijkt, wordt zeker verrast. Aan de ene kant het stedelijke Spijkenisse met de 
directe verbinding naar Rotterdam en aan de andere kant het landelijk gebied met 
middeleeuwse stadjes Geervliet en Heenvliet en de dorpen Abbenbroek, Simonshaven, 
Zuidland en Hekelingen. Omgeven door rivieren en groen met het strand dichtbij. 
 
Maar wie verder kijkt, ziet ook andere kanten van Nissewaard. Nissewaard heeft 
inwoners die lang onder de armoedegrens leven zonder perspectief op een betere 
toekomst. Nissewaard kent lange wachtlijsten in de jeugdzorg, waardoor kinderen langer 
op goede hulp moeten wachten. Het opleidingsniveau in Nissewaard is relatief laag. Het 
onderwijs sluit niet goed aan op de arbeidsmarkt, waardoor het vinden van werk te lang 
duurt. Nissewaard is niet actief bezig met duurzaamheid, energietransitie en 
klimaatadaptatie. En niet iedereen kan een woning vinden die hem of haar (financieel) 
past. De werkloosheid is hoog en de banengroei blijft achter.  
 
D66 wil aan de slag. In dit document staan de belangrijkste thema’s voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Deze ambities wil D66 de komende vier jaar waar 
gaan maken. 
 
 
 
Een aantrekkelijke stad ook voor jongeren 

Iedereen wil een goede en betaalbare woning in een aantrekkelijke en veilige 
leefomgeving. In Nissewaard is zo’n woning niet voor iedereen weggelegd. Het zijn 
vooral mensen met een inkomen tussen € 30.000 en € 50.000 die geen betaalbare 
woning kunnen vinden. Zij maken geen kans op een sociale huurwoning, verdienen te 
weinig om te kunnen kopen en kunnen niet terecht op de bestaande woningmarkt in 
Nissewaard. In die groep zitten relatief veel jongeren. Of senioren die naar een kleinere 
woning willen verhuizen.  

D66 wil wonen voor deze doelgroep aantrekkelijk maken. En zo jongeren voor 
Nissewaard behouden of naar Nissewaard trekken. Daarom wil D66 dat er de komende 
jaren betaalbare huurwoningen en goedkope(re) koopwoningen worden bijgebouwd. 
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Woningen die bovendien duurzaam zijn.  

En als het aan D66 ligt worden dat energieneutrale en veilige huizen. D66 staat daarbij 
open voor nieuwe woonvormen, zoals tiny houses, meergeneratiehuizen, 
meegroeiwoningen, kangoeroewoningen. Dat vraagt om een visie op het raakvlak 
tussen ruimtelijke ordening en sociaal beleid.   

Een aantrekkelijke stad is een ook veilige stad. D66 wil aandacht blijven houden voor 
bestrijding van criminaliteit op straat, woninginbraken, internetcriminaliteit en 
ondermijning. D66 is terughouden met camera’s op straat. Dit schendt de privacy van 
mensen. Camera’s mogen geplaatst worden waar het nuttig en nodig is, bijvoorbeeld 
wegens overlast of criminaliteit. 

 

 

ü Investeren in huur- en koopwoningen in het middensegment  
ü Vernieuwend en duurzaam bouwen 
ü Veilig leven 

 

Bereikbaarheid is belangrijk 

Dagelijks verlaten bijna 21.000 inwoners de gemeente om te gaan werken in de haven, 
in het centrum van Rotterdam, de regio Den Haag of een andere plaats in de omgeving. 
Dat is 25% van de inwoners. Daarnaast reizen veel scholieren en studenten 
van Nissewaard naar hun school buiten de gemeente en terug. Zowel de infrastructuur 
als het openbaar vervoer is achtergebleven bij de ontwikkeling van Nissewaard. D66 wil 
zowel investeren in het openbaar vervoer als in de bereikbaarheid met de auto. 
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D66 heeft zich sterk gemaakt voor de nachtmetro. Die is er als proef gekomen. Ondanks 
tegenwerking van de andere partijen in de gemeenteraad. Bij succes van de huidige 
regeling van de nachtmetro wil D66 ook een proef voor de weekdagen en de rijtijden van 
de metro uitbreiden. Het terugdringen van de overlast voor de aanwonenden is een 
belangrijke voorwaarde voor de uitbreiding. Dorpen moeten aangesloten blijven op 
openbaar vervoer. Ook wanneer de gemeente gaat experimenteren met openbaar 
vervoer.  

Een betere aansluiting naar de A15 kan gerealiseerd worden door het perfectioneren en 
optimaliseren van de bestaande infrastructuur. Zowel de toerit naar de A15 als de afrit 
naar de Hartelbrug kunnen verbeterd waardoor een betere doorstroming in de ochtend 
en in de avond ontstaat.  

D66 blijft in Den Haag lobbyen voor het doortrekken van de A4: de ontbrekende schakel 
naar de haven in Antwerpen. Maar D66 wil dat de A4 Zuid verdiept wordt aangelegd. 
Milieuwinst zal gezocht moeten worden in het aanmoedigen van het rijden met 
elektrische auto’s.  
 
Ruimte voor de fietser en vervoer over water zijn een alternatief voor OV en de auto. 
Initiatieven worden aangemoedigd. 
 

 

ü Uitbreiden rijtijden metro 
ü Lobby voor verdiepte A4 Zuid 
ü Ruimte voor fiets en boot 
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Versterking van de lokale en regionale economie door 
samenwerking 

Samenwerken loont! Het gaat weliswaar beter in de regio, maar de banengroei blijft 
achter en de werkloosheid is te hoog. Kernboodschap voor versterking van de 
werkgelegenheid is samenwerking.  

D66 wil een structureel overleg met ondernemingen in Nissewaard. Om te weten waar 
de bureaucratie knelt en knelpunten groei belemmeren. Waar regels innovatie en 
uitbreiding beperken, moet de bureaucratie worden aangepast. Waar de aansluiting van 
het onderwijs met de arbeidsmarkt ontbreekt, kan de gemeente in gesprek met 
onderwijs en ondernemingen. Waar de (winkel-)sluitingstijden beperkt zijn, kan 
gesproken worden over uitbreiding. Gesprekken met ondernemers en met 
ondernemersverenigingen kunnen helpen bij het ontdekken waar de mogelijkheden 
liggen voor een goed vestigingsklimaat. 

Samen met de gemeenten op Voorne-Putten wil D66 en bepalende rol spelen in de 
metropoolregio. Om die bepalende rol te krijgen realiseert D66 zich dat je soms een 
stukje van jezelf op moet geven om het samen beter te krijgen. Maar dat is altijd 
wederzijds.  

Het centrum van Spijkenisse heeft het moeilijk. Ook na het herstel van de economie blijft 
het aantal winkels achter. Door ontwikkelingen als internet zal het centrum zich niet 
meer herstellen. Dat is zeker. Het centrum van Spijkenisse zou zich moeten 
transformeren van een place-to-buy naar een place-to-be, waarbij gekeken moet worden 
naar alternatieve invulling van de leegstaande ruimtes en naar een groene invulling van 
gebieden waar het goed is om te verblijven. Nissewaard moet het gesprek aangaan met 
de eigenaren van gebouwen over een andere invulling van de leegstaande panden en 
pleit voor experimenten met het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages in het 
centrum.  

 

 

ü Ondersteunen van het ondernemingsklimaat in Nissewaard 
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ü Bundelen van de krachten op Voorne-Putten in de metropoolregio 
ü Centrum Spijkenisse van place-to-buy naar place-to-be 

 

Groen verbindt ons  

Een groene omgeving heeft een gunstig effect op de gezondheid en het humeur van 
mensen. Mensen leven daarom graag in de buurt van groen. D66 staat voor het behoud 
van groene zones in Nissewaard. Groen in de omgeving blijft belangrijk en D66 wil dat 
groen zo groen mogelijk laten uitvoeren en waar mogelijk dat groen ook uitbreiden. D66 
wil de kwaliteit van de parken versterken. De huidige parken blijven behouden en voor 
iedereen toegankelijk. Initiatieven voor tiny houses of vakantieparken in ons groen 
komen er niet. 

Water Natuurlijk – door D66 ondersteund -  heeft in het waterschap het initiatief 
genomen tot herstel van het kappen van bomen in het Bernissegebied. Het waterschap 
gaat stevig investeren als compensatie voor de 1000 gekapte bomen. D66 wil betrokken 
zijn bij het uitwerken van het ontwikkelplan. Inzet is een robuust groenblauw gebied dat 
toegankelijk is voor iedere bezoeker. Een rustig gebied met biodiversiteit, waar wel 
ruimte is voor kleinschalige recreatieve voorzieningen als kanoverhuur en 
aaneengesloten wandel- en fietsverbindingen. Een kleinschalige natuurcamping is 
mogelijk, maar de bouw van meer recreatiewoningen is ongewenst. Elektrisch 
aangedreven bootjes zijn welkom, maar motorbootvaart blijft verboden.  
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ü Groenbeheer groen uitvoeren 
ü Versterken kwaliteit huidige parken 
ü Parken blijven voor iedereen toegankelijk 
ü Bernissegebied wordt ontwikkeld zonder motorbootvaart  

 

 

Stevige groenblauwe duurzaamheidsagenda gericht op 
klimaatadaptatie en energietransitie 

Zorg voor natuur en milieu is absoluut niet vanzelfsprekend. En de gemeente 
Nissewaard ligt achter op duurzaamheid. D66 heeft in deze raadsperiode het College 
gevraagd een duurzaamheidsagenda op te stellen. Het antwoord was, dat 
duurzaamheid te duur was. Dat antwoord kan niet meer. 

Want ons klimaat verandert. Meer heftige regenbuien en langere periodes van droogte 
kenmerken de verandering van ons klimaat. Uitdagingen op het gebied van 
wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen verplichten de gemeente om 
hiermee op korte termijn aan de slag te gaan. Klimaatadaptatie is daarmee voor D66 
een van de belangrijkste ambities voor de komende jaren om de effecten van 
klimaatverandering terug te dringen.  

Maar aanpassen van onze omgeving aan het veranderende klimaat is niet genoeg. Er 
moet meer aandacht komen voor de overgang van fossiele brandstof naar duurzame 
energie. Om te voorkomen dat ons klimaat nog meer verandert.  

D66 wil daarom een samenhangende duurzame agenda ontwikkelen en uitvoeren met 
aandacht voor de energietransitie van fossiele brandstof naar duurzame energie en voor 
aanpassing van onze omgeving aan piekbuien, droogte en hittestress. De tijd van praten 
over is voorbij.  

Onderdelen van die klimaatagenda kunnen zijn: waterrobuust bouwen, betere 
sponswerking van de bodem, vergroenen in stedelijk gebied, voorlichting aan en 
stimulerende maatregelen voor onze inwoners, huizen onafhankelijk van aardgas 
maken, elektrisch wagenpark voor de gemeente, zonnepanelen. D66 is voorstander van 
natuurlijke energie, maar ziet voorlopig geen plaats voor meer windmolens in 
Nissewaard.  
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Bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en de biodiversiteit. Het aantal bijen 
loopt terug. Sommige soorten komen in Nederland (bijna) niet meer voor. D66 wil dat de 
gemeente meewerkt aan de Nationale Bijenstrategie. Het doel van die strategie is om de 
populatie bijen te laten groeien en het aantal soorten te laten toenemen. 

 

 

ü Actief duurzaam beleid voor energietransitie 
ü Actief duurzaam beleid voor klimaatadaptatie en voorkomen effecten 

van piekbuien en hittestress 
ü Ondersteunen van de Nationale Bijenstrategie 

 

 
 

Onze kinderen groeien gelukkig op 

Kansen voor kinderen begint bij goed en bereikbaar onderwijs. Elk kind gaat naar een 
goede basisschool in de eigen omgeving of de eigen kern. Onderwijsachterstanden 
worden aangepakt. D66 is voorstander van brede scholen: scholen waar ook 
voorzieningen voor kinderen geclusterd zijn. Zoals de Brede School in Zuidland, waar 
ook een bibliotheek en naschoolse opvang gevestigd zijn. Scholen voor voortgezet 
onderwijs liggen vaak verder van het eigen huis. Veilige fietspaden en goede 
busverbindingen zijn belangrijke voorwaarden. D66 wil een goede aansluiting van 
onderwijs op arbeidsmarkt en een link zijn tussen MBO en ondernemingen.  

Schoolgebouwen moeten uitdagen tot leren en fris, schoon en duurzaam zijn. Het leren 
van nu is niet meer het leren van vroeger. Toch passen een aantal schoolgebouwen 
voor (voortgezet) onderwijs niet meer bij het leren van nu. In samenwerking met het 
(voorgezet) onderwijs kan onderzocht worden of een re-allocatie van scholen, misschien 
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in combinatie met verbouwen, mogelijk is.  

Spelen is belangrijk. Daarom wil D66 blijven investeren in een veilige 
buitenspeelomgeving voor kinderen dichtbij huis en voor oudere kinderen verder weg in 
de omgeving.  

D66 heeft speciale aandacht voor kinderen en jongeren die in armoede leven. Ook voor 
hen moet sport, spel en cultuur bereikbaar zijn. Daarbij gaat de voorkeur uit naar het 
aanbieden van een kindpakket. Onderzoek van de Kinderombudsman wijst uit, dat een 
kindpakket voor kinderen en jongeren sport, spel en cultuur beter bereikbaar maakt. 
Kinderen en jongeren moeten betrokken worden bij het aanbod. Wat zij vinden is 
belangrijk voor D66.  

Kinderen in Nederland behoren tot de gelukkigste kinderen in Europa. Maar soms heeft 
een kind extra zorg nodig. Jeugdzorg is een belangrijke taak voor de gemeente.  

In de laatste raadsperiode heeft D66 € 1 miljoen losgepeuterd van het College om meer 
aan preventie te doen en om de wachtlijsten voor jeugdzorg korter te maken. Preventie 
maakt een kind sterk. Kinderen die extra zorg nodig hebben moeten zo snel mogelijk 
geholpen worden om te voorkomen dat problemen groter worden. De gemeente 
Nissewaard kent wachtlijsten voor hulp aan jeugdigen met als gevolg dat kinderen en 
jeugdigen niet tijdig de hulp ontvangen die zij nodig hebben. Professionele 
jeugdondersteuningsteams kunnen problemen vroegtijdig signaleren en moeten zich 
kunnen concentreren op hun taakveld. En een zachte overgang van oudere jongeren 
naar jongvolwassene maakt continuïteit is de hulpverlening mogelijk. D66 wil de 
komende jaren structureel meer geld uit de reserves voor jeugdzorg.  

 

 

 

ü Goed en bereikbaar onderwijs 
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ü Meer kwaliteit in de jeugdzorg door preventie, professionaliteit van de 
jeugdondersteuningsteams en korte wachtlijsten 

ü Een omgeving die is ingericht voor kinderen die veilig willen spelen, 
sporten en fietsen 

 

Kwetsbare inwoners krijgen aandacht, zorg en ondersteuning 

Of je nu oud bent of jonger, als je extra zorg en ondersteuning nodig hebt moet deze 
toegankelijk en dichtbij zijn. In de afgelopen raadsperiode heeft de gemeente met Thuis-
in-de-wijk een organisatie neergezet die vanuit de wijk de gemeente samenbrengt met 
professionele zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties en inwoners. Maar de 
doelstellingen zijn voor D66 te algemeen en de acties niet samenhangend.  

D66 wil dat de gemeente meer regie neemt en een actieplan opstelt. Een 
samenhangend plan met duidelijke doelstellingen die gericht zijn op het geven van zorg 
aan mensen die dit nodig hebben. Dat gaat over ouderen die eenzaam zijn en wat de 
gemeente doet om dat te voorkomen. Dat gaat over mensen met een beperking die 
onder begeleiding zelfstandig willen wonen. Dat gaat over participatie in de wijk om de 
samenhang te bevorderen. En over voorkomen dat mensen terugvallen. Een plan dat 
denkt vanuit de mens en niet vanuit de gemeente. En een gemeente die werkt met één 
loket.  

In het actieplan moet extra aandacht zijn voor (georganiseerde) sport voor kwetsbare 
groepen, zoals ook ouderen. Sport maakt vitaal, geeft voldoening en zorgt voor sociaal 
contact.  

Daarbij wil D66 speciale aandacht voor verwarde personen. Uit onderzoek blijkt dat zij 
geholpen zijn bij aandacht dicht bij in de wijk.    

Veel inwoners kennen de mogelijkheden tot zorg en ondersteuning die de gemeente of 
andere organisaties bieden niet. Of vinden het lastig om hulp en ondersteuning te 
zoeken. Daarom wil D66 meer ogen en oren in de wijk, bij scholen, bij 
sportverenigingen, bij woningbouwverenigingen of bij huisartsen. Zij kennen de mensen 
het best en kunnen verwijzen naar mogelijkheden die dichtbij in de wijk zijn. Of beter 
nog: zelf het contact leggen. Zodat alle initiatieven terecht komen bij de mensen die dat 
nodig hebben. Een project als budgetmaatje werkt beter, wanneer de gemeente niet 
alleen een folder meegeeft, maar ook het eerste contact legt tussen de inwoner en het 
maatje.  
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ü Actieplan met kwetsbare inwoners centraal  
ü Eén loket voor aanvragen 
ü Laagdrempelige en toegankelijke hulp 
ü Aandacht voor vitaliteit en sport voor kwetsbare groepen 
ü Beleid voor verwarde personen 

 

Iedereen doet mee 

D66 streeft naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen. D66 staat 
voor een samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zich op zijn eigen manier te 
ontwikkelen. Onderwijs draagt bij aan die ontwikkeling, Maar ook later hebben mensen 
soms hulp nodig van de gemeente. 

Participatie begint bij communicatie. De taal is de poort naar participatie en D66 vindt 
dat iedereen de Nederlandse taal moet beheersen. Zowel nieuwkomers als mensen die 
nooit goed hebben kunnen leren, moeten de Nederlandse taal beheersen. Zo vergroten 
zij de kans op werk en zo leven zij minder in een isolement.  

D66 Nissewaard juicht experimenten toe op het gebied van armoedebestrijding op 
minder gebruikelijke manieren, zoals het verruimen van de regels rond 
bijstandsverlening. Met name voor de groepen die het zwaarst getroffen worden, zoals 
oudere werklozen, werklozen met een verstandelijke beperking en werkloze 
alleenstaande moeders.  

D66 wil aandacht voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Vooral deze 
mensen hebben onze hulp nodig. D66 realiseert zich, dat beschut werken niet meer 
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voor iedereen mogelijk is, maar wil een actief beleid om deze mensen aan het werk te 
helpen of – als dat niet gaat – een zinvolle dagbesteding te geven.  

 

 

 

ü Zo snel als mogelijk taalonderwijs en werk voor nieuwkomers 
ü Experimenteren met bijstandsregels 
ü Meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 

 

Sport en bewegen 

Iedereen moet kunnen deelnemen aan sport. Daarom is het belangrijk dat er voldoende 
aanbod is in Nissewaard en dat sport toegankelijk is voor alle inwoners. Van 
recreatiesport tot prestatiesport naar topsport.  

D66 wil dat dat sport toegankelijk is voor ieder kind. Voor kinderen met een beperking. 
Maar ook voor kinderen die om financiële redenen niet kunnen sporten. Wij willen dat 
deze kinderen samen met leeftijdsgenoten opgroeien. Wij willen dat verenigingen die 
sport aanbieden voor deze kinderen een extra vergoeding krijgen om sport toegankelijk 
te maken voor iedereen.  
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D66 streeft naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar 
nodig dienen de gemeenten wel de sportverenigingen te ondersteunen om de 
zelfredzaamheid te vergroten.  

We sporten anders dan vroeger. D66 wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende 
vraag van inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de 
mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van de 
openbare ruimte gebruik te maken. Daarom wil D66 aandacht voor de vrijetijds-
economie met voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook 
skateplekken, basketbalpleintjes, en vooral schone speelterreinen en grasvelden.  

 
ü Alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen die door een handicap 

aangepast sporten of kinderen die geen financiële middelen hebben. 
ü Sportverenigingen zijn zo veel mogelijk zelfredzaam 
ü In de openbare ruimte zijn voorzieningen om individueel te sporten  

 

 

Cultuur 
D66 wil het culturele aanbod versterken. Cultuur is voor iedereen. D66 wil onderzoek 
naar de spreiding en toegankelijkheid van het cultuuraanbod in Nissewaard. In dat 
onderzoek is ook ruimte voor een onderzoek naar de exploitatie van de Stoep. Kan dit 
anders zonder negatieve effecten op ons cultuuraanbod.  

Steeds meer mensen, van jong tot oud, beleven kunst en cultuur via festivals. Voor veel 
kunstenaars zijn festivals een kans om hun werk aan een groot en divers publiek te 
laten zien. Voor dat publiek zijn festivals een laagdrempelige manier om kennis te 
maken met kunst en cultuur. Foodtruckfestival, vliegerfestival, Klassiek Bernisse, D66 
staat open voor een uitgebreider aanbod.  

En wat zou het leuk zijn, wanneer de volgende raadsperiode Afrojack een optreden zou 
geven in Spijkenisse.  
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ü Een cultuurnota met een onderzoek naar de spreiding en 
toegankelijkheid van het cultuuraanbod en de exploitatie van de 
Stoep 

ü Stimuleren van festivals 
ü Optreden van Afrojack in Spijkenisse 

 

Bestuur  

Als de gemeente bewoners vraagt te participeren is de inspraakavond vaak het enige 
middel dat wordt ingezet. Hoewel het belangrijk is om bijeenkomsten te houden waarbij 
bewoners, ambtenaren en bestuurders elkaar fysiek treffen om plannen te bespreken, 
leert de ervaring dat hiermee slechts een beperkt aantal burgers wordt bereikt. Zo zijn 
jongeren bijvoorbeeld sterk ondervertegenwoordigd. De toenemende digitalisering van 
de samenleving biedt kansen voor moderne (digitale) participatieprocessen. D66 wil dat 
er meer vormen van participatie worden ingezet en dat succesvolle proeven tot een vast 
onderdeel van de ambtelijke participatie gemaakt worden.  

D66 wil dat de komende coalities een akkoord op hoofdlijnen sluiten. Op die manier is er 
ruimte voor wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel 
uitmaken van het coalitieakkoord. Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor 
dat er beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners. Om de democratische 
controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden te vergroten, willen wij nieuwe 
instrumenten ontwikkelen. We willen meer inbreng van inwoners bij 
commissievergaderingen en samenwerking met D66-raadsleden in andere gemeenten.  
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ü Zoeken naar nieuwe mogelijkheden van inwonersparticipatie 
ü Een coalitieakkoord op hoofdlijnen  

 

Een financieel gezonde gemeente 

De meerjarige inkomsten en uitgaven van de gemeente moeten “gezond” in balans zijn. 
We willen niet teren op de toekomst en lenen van volgende generaties. Het D66-
programma is een stip op de horizon op tal van terreinen waarvoor we ons uiterste best 
zullen doen, maar dit zal uiteindelijk altijd moeten gebeuren met de middelen die we 
hebben om de volgende generaties inwoners niet op te zadelen met een schuldenlast.  

 

D66 zal zich inspannen om de belastingen niet te verhogen de komende vier jaren  
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ü Een financieel gezonde gemeente 
ü Met een uiterste inspanning om de belastingen niet te verhogen 
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Onze kandidaten 

1 Ellen Slachter 

2 Jeroen Ooms 

3 Theo op ten Berg 

4 Erna Veerman – Tebbes 

5 Frans van der Vliet 

6 Martijn Dekker 

7 Leo Faasse 

8 Jan Kuiper 

9 Kay Luijten 

10 Gerard Langelaar 

 
 


