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Voorwoord Alexander Pechtold 
Ik ben blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd en moeite neemt om u te 
verdiepen in de ambities, plannen en ideeën van D66. Graag maak ik van deze 
mogelijkheid gebruik om onze prioriteiten met u te delen. Toe te lichten waar de energie 
van onze politiek en overheid zich de komende periode op moet richten. 
D66 kiest voor vernieuwing omdat het nodig is. Nederland is een mooi en welvarend 
land. Maar ook een land dat heeft stilgestaan, terwijl de wereld veranderde. Een land dat 
belangrijke beslissingen te lang voor zich uitgeschoven heeft. Een land dat vraagt om 
verandering. Om een nieuw perspectief, een stip aan de horizon. Niet angstig voor de 
toekomst, maar optimistisch. Vol vertrouwen in de eigen kracht van mensen. 
Wij durven te kiezen, en inderdaad, daarmee zetten wij ons af tegen het grijze 
gemiddelde en de huidige politiek van stilstand. Wij hebben een alternatief, een eigen 
ambitieuze vernieuwingsagenda. Een agenda om Nederland een voortrekker en 
baanbreker in de 21e eeuw te maken. Een agenda waarmee wij volmondig 'Ja' zeggen 
tegen de uitdagingen en kansen van morgen. 
We moeten zorgen dat werknemers flexibel en weerbaar worden. Dat ook starters een 
huis kunnen kopen. Echt werk maken van kennis en innovatie. En van de doorbraak naar 
een duurzame economie. Met een overheid die zijn beperkingen kent, maar doet wat zij 
belooft. 
In een samenleving gericht op ruimte voor individuele ontplooiing. Die mensen niet 
verdeelt maar helpt emanciperen. Net als D66 verschillen tussen mensen positief 
waardeert, omdat ze veerkracht en creativiteit brengen. 
In maart kunt u uw stem weer laten horen. Dan kunt u kiezen voor vernieuwing. Dan 
bepaalt u hoe uw gemeente er uit gaat zien. Daar moet de verandering beginnen. Dicht 
bij huis. In uw gemeente, uw wijk, uw straat. Want na meer dan 10 jaar ervaring in de 
lokale politiek als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester, weet ik dat de meeste 
van uw ergernissen en ongemakken daar worden opgelost. Ook in uw gemeente staan 
gemotiveerde en deskundige D66-kandidaten klaar om vol optimisme de verandering 
vorm te geven. In dit verkiezingsprogramma vindt u onze voorstellen daarvoor, passend 
in onze vernieuwingsagenda. Met 5 speerpunten: werken, kennis, duurzaam, wonen en 
kwaliteit van de overheid. 
De Vernieuwingsagenda van D66 zal niet zonder slag of stoot gerealiseerd worden. Dat 
doen we samen met u. Voor, tijdens en na de verkiezingen. D66 vertrouwt op de kracht 
van het lokaal bestuur. Voor heel veel zaken is lokaal maatwerk beter dan regels uit Den 
Haag.  
Sterk lokaal bestuur vraagt ook om vernieuwing. Krachtige gemeenten, met heldere 
verantwoordelijkheden en bijpassende middelen, meer inspraak en verantwoording, meer 
gekozen bestuurders. En kleinschalige voorzieningen, met de menselijke maat. U vindt 
verderop in dit verkiezingsprogramma meer over onze plannen in uw gemeente. Ik wilde 
deze kans gebruiken om die lokale plannen in een bredere context te plaatsen. Ook dit 
programma vormt een belangrijke bouwsteen in onze vernieuwingsagenda.  
 
Ik vraag u de plaatselijke D66 kandidaten dan ook te steunen en op 3 maart D66 te 
stemmen. 
 
Alexander Pechtold 
Partijleider D66 
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Voorwoord D66 Wijdemeren 
D66 staat sinds de oprichting voor democratisering van de maatschappij, een sociaal en 
rechtvaardig beleid, solidariteit, individuele en collectieve vrijheden en een grote 
aandacht voor natuur en milieu. Het redelijke alternatief. Ook voor ons, D66 
Wijdemeren, zijn dit de uitgangspunten.  
  
Volmondig zegt D66 JA tegen uitdagingen en kansen van morgen. Wij hebben een 
concrete en ambitieuze lokale politieke agenda. Wij richten ons de komende periode op 
vijf speerpunten: 
1. Stimuleren lokale economie 
2. Gevarieerder wonen  
3. Duurzame en energieslimme investeringen 
4. Kennisintensieve en onderwijsrijke omgeving 
5. Democratisch, open en integer bestuur  
 
Ondanks het feit dat de herindeling inmiddels tien jaar achter ons ligt, blijft de prijs van 
de herindeling hoog. De beloofde handhaving van het voorzieningenniveau is niet bereikt. 
De financiële lasten voor de burger zijn verzwaard, de financiële situatie van de 
gemeente is zeer zorgwekkend en de toekomst onzeker, mede vanwege de 
voortschrijdende vermindering van de inkomsten vanuit de Rijksoverheid en de gevolgen 
van de crisis waarin Nederland zich nu bevindt. 
 
Hoewel de collegepartijen openheid en transparantie hoog in het vaandel hadden staan, 
was de realiteit vaak totaal anders. Ondanks de invoering van het dualistische systeem 
zijn vele beslissingen doorgedrukt na zeer besloten overleg tussen het College en de 
coalitiepartijen. Dit schreven we vier jaar geleden in ons programma en kunnen het in dit 
programma wederom herhalen. Hoezo openheid? Hoezo geen achterkamertjespolitiek? 
Daarnaast is het aantal vroegtijdig opgestapte wethouders, raadsleden en van partij 
geswitchte raadsleden opvallend hoog. 
Onverantwoorde beslissingen, trage reacties en kortzichtigheid hebben geleid, en kunnen 
nog steeds leiden tot financiële schade voor de gemeente en (dus ook) voor de burger. 
Alle zeilen moeten worden bijgezet om tot een gezonde economische en sociale 
ontwikkeling van de gemeente te komen. D66 was niet vertegenwoordigd in de raad. 
Maar dat gaat veranderen! Aan u om op 3 maart te kiezen voor een andere aanpak. Als u 
daarbij uitgaat van het eigen karakter van de dorpskernen, als u, net als wij, van oordeel 
bent dat visie en creativiteit, pragmatisme en verantwoordelijkheid en een permanente 
dialoog tussen de burger en het gemeentebestuur van groot belang is, dan is de keuze 
eenvoudig! 
 
D66 wil: 
Een gemeente, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Waar veiligheid, 
geborgenheid en goede voorzieningen worden gegarandeerd en waar het behoud van de 
landschappelijke waarde, de ruimtelijke kwaliteit en het behoud van de culturele 
identiteit van de kernen de voorwaarde zijn van iedere ontwikkeling. Dat is waar D66 
Wijdemeren voor staat.  
 
Anders? 
JA 
Stem D66 
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1. FINANCIËN 
 
Kerntaken 
De huidige crisis treft niet alleen de staat en de burger, maar ook de gemeente. Een 
gezonde financiële politiek berust op een evenwichtige en solide begroting. Slecht beleid 
heeft echter al geleid tot het onder toezicht stellen van de gemeente door de provincie.  
Om het hoofd boven water te houden, maar ook om de schijn op te houden, heeft de 
huidige coalitie ingestemd met een meerjarenbegroting die slechts op peil wordt 
gehouden door creatief boekhouden, slecht gekozen bezuinigingen en verhoging van de 
OZB. Waar deze begroting de inwoners nog enigszins ontziet in 2010, wordt het volgende 
gemeentebestuur opgezadeld met de consequenties van vier jaar beleid van CDA, VVD, 
Groen Links en PvdA, waarvan inwoners de dupe zullen zijn.  
Wijdemeren is één van de vijf gemeenten die de laagste uitkering krijgen uit het 
gemeentefonds. Dit heeft onder meer te maken met de uitgestrektheid van de gemeente 
ten opzichte van het aantal inwoners. Tegelijkertijd hebben wij als Groene Hart 
gemeente weinig mogelijkheden om inkomsten te genereren uit nieuwbouwprojecten. 
De verwachte verdere verlaging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds – 
gesproken wordt over een verlaging van 20% ! – kan leiden tot een rampzalige situatie. 
Alleen bezuinigingen of lastenverhogingen kunnen dan geen oplossing meer bieden, en 
we zullen er bij voorbaat rekening mee moeten houden dat sommige beleidsplannen 
wellicht zullen moeten worden uitgesteld.  
D66 is van mening dat, gelet op de huidige en te verwachte economische situatie een 
discussie over gemeentelijke en gewestelijke kerntaken een absolute vereiste is. Dit zou 
de eerste taak van de nieuwe raad moeten zijn. De uitgaven behorende bij de 
verschillende kerntaken moeten dan opnieuw tegen het licht gehouden worden. D66 
Wijdemeren stelt voor om hierover een brede maatschappelijke discussie aan te gaan 
met bedrijfsleven, inwoners, belanghebbenden en politieke partijen. De kerntaken van 
Wijdemeren moeten inzichtelijk gemaakt worden en moeten kunnen rekenen op een ruim 
maatschappelijk draagvlak. Belangrijkste doelstelling is om Wijdemeren, leefbaar te 
houden, financieel gezond te krijgen en de bevolking betrokken te  krijgen en te houden. 
Zoals wij vier jaar geleden al zeiden, was en blijft D66 van mening dat efficiënte 
bezuinigingen slechts tot stand kunnen komen door middel van vergaande samenwerking 
tussen gemeenten in gewestelijk verband. Modernisering van de bedrijfsvoering kan 
alleen in groter samenwerkingsverband van optimaal nut zijn.  
D66 stelt voor dat de gemeente in contact treedt met alle Groene Hart gemeenten om 
samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten te trachten bij het Rijk een gunstiger 
verdeelsleutel te verkrijgen voor de Groene Hart gemeenten die immers alle in een 
vergelijkbare situatie zitten. 
Het beleid wat D66 voorstaat, is gericht op het inperken van alle niet noodzakelijke 
kosten. D66 is van mening dat er fors bezuinigd moet worden op externe adviseurs en 
dat juridische kosten zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Door beter te 
communiceren met inwoners over gevoelige dossiers, het beter inplannen van risico’s, 
het zorgvuldiger omgaan met bouwvergunningen en vaker gebruik maken van mediation 
kunnen veel nodeloze kosten vermeden worden. 
Risicodragende projecten waarbij de gemeentelijke aansprakelijkheid kan leiden tot 
vergaande juridische procedures en bijbehorende financiële lasten, moeten worden 
afgewezen of uitgesteld. De gemeente moet zich verantwoordelijk en respectvoller 
gedragen. 
De gemeente ontvangt haar inkomsten uit de algemene rijksuitkering, de gemeentelijke 
heffingen, belastingen en leges. Leges en heffingen, zoals afvalstoffenheffing mogen niet 
meer dan kostendekkend zijn.  
De gemeente heeft een zekere mate van vrijheid bij het vaststellen van OZB, de 
forenzenbelasting, precarioheffing, toeristenbelasting en hondenbelasting. Het zou te 
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gemakkelijk zijn om deze belastingen dusdanig te verhogen dat de begroting in 
evenwicht komt en het voorzieningen niveau kan worden gehandhaafd of uitgebreid. 
D66 is hier geen voorstander van, maar de eerlijkheid gebiedt hier te zeggen dat de 
gemeente moeilijke keuzes in de komende jaren niet uit de weg kan gaan. 
Willen wij in de toekomst onze gemeente en de inwoners een beter perspectief kunnen 
geven, dan moet iedereen zijn verantwoordelijkheid aanvaarden, gemeente, politieke 
groeperingen, verenigingen en inwoners. Alleen dan kunnen wij uit de crisis komen met 
een beter, gezonder en een duurzaam Wijdemeren.  
 
Subsidiebeleid 
D66 wil snipper- en waarderingssubsidies afschaffen. Deze drukken op het gemeentelijk 
budget en hebben geen doorslaggevende economische waarde voor de ontvangers. 
D66 wil onderzoeken of het mogelijk is de subsidies aan verenigingen door een inkomens 
afhankelijke individuele subsidiebijdrage te vervangen. Iedereen moet echter deel 
kunnen blijven nemen aan het verenigingsleven dat een essentieel onderdeel is van onze 
gemeentelijke cultuur en samenleving. In het kader van het minimabeleid kunnen minder 
draagkrachtigen beschikken over een vaste bijdrage per persoon ten behoeve van 
verenigingslidmaatschap. 
Subsidies ten behoeve van sociale voorzieningen en activiteiten van algemeen belang 
moeten worden gehandhaafd, indien voortbestaan zonder deze subsidie niet 
gewaarborgd kan worden. 
Voor specifieke evenementen, waarbij de gemeente faciliterend optreedt, moeten 
incidentele subsidies in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn. 
 
 
2. ECONOMIE 
 
Welzijn en welvarendheid van een gemeente en dus ook van haar inwoners, zijn in 
belangrijke mate afhankelijk van economische factoren. Een gemeente die in snel tempo 
wil bezuinigen, doet de economie geen goed en dat betekent, ook in Wijdemeren, 
banenverlies. Het doel moet zijn de economie te laten groeien en daardoor 
werkgelegenheid te stimuleren. Daar waar de gemeente de mogelijkheid en de 
bevoegdheid heeft om een positieve invloed uit te oefenen, dient dit met visie en kracht 
te geschieden. 
 
D66 is van mening dat de gemeente zich moet blijven bezighouden met het tegengaan 
van nutteloze of tegenstrijdige regelgeving. Minder regels, meer verantwoordelijkheid en 
efficiënte handhaving. De gemeente moet zorg dragen voor een gezond 
ondernemersklimaat, gebaseerd op goede communicatie, toegankelijkheid en veiligheid. 
D66 steunt het georganiseerd en regelmatig overleg tussen gemeentelijke overheid en 
ondernemers die moeten kunnen blijven beschikken over één centraal loket. 
 
Natuur en Boerenbedrijven 
De aanwijzing tot Natura 2000 gebied en de daaraan gekoppelde regelgeving zorgt voor 
grote onrust, met name bij de ondernemers in de recreatieve sector. D66 is van mening 
dat natuurbeheer en economische activiteiten uitstekend samen kunnen gaan en zal zich 
ervoor inzetten dat dit een verplicht uitgangspunt wordt van de Beheersverordening voor 
het gebied Oostelijke Vechtplassen. 
 
In grote delen van de gemeente vormen veeteelt en landbouw nog steeds een 
belangrijke basis van de lokale economie. In sommige gebieden zal er in de nabije 
toekomst steeds minder ruimte zijn voor een rendabele exploitatie wat kan leiden tot 
verkoop van bedrijven en ontvolking. Agrarische bedrijven zijn niet alleen van 
economisch belang maar staan ook mede garant voor onze landschappelijke kwaliteit. 
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D66 is van mening dat de gemeente een ruimhartig vergunningenbeleid moet vormen 
om aanvullende en alternatieve inkomstenbronnen voor agrarische bedrijven, zoals 
kleinschalige horeca, mini campings of verbouw van bijgebouwen tot woningen of 
kantoorruimte, mogelijk te maken. Als tegenprestatie vraagt D66 de betrokken 
grondeigenaren om medewerking te verlenen aan de aanleg van toeristische wandel-, 
fiets- en skateroutes.    
 
Watersport 
Watersport gerelateerde bedrijven vormen nog steeds één van de  belangrijkste 
economische factoren in Wijdemeren en veruit de belangrijkste in Oud Loosdrecht. Ook 
deze sector staat onder zware druk. Ontwikkelaars nemen bezit van de oevers, het dorp 
is één grote bouwput, attractieve horeca verdwijnt, het aantal toeristen loopt terug en 
ook hier slaat de crisis hard toe. Nieuwe impulsen zijn nodig. Het nieuwe dorpscentrum is 
daar slechts één van. Door de ondernemers worden veel initiatieven genomen, maar te 
vaak verzanden deze door gebrek aan visie of medewerking van de kant van de 
gemeente.  
 
D66 zal zich inzetten voor het zo spoedig mogelijk terugbrengen van een tankstation bij 
de Loosdrechtse Plassen waar ook een snellaadpunt voor fluisterboten moet komen. 
 
D66 wil dat de gemeente, samen met de ondernemers, een meerjarenplan opstelt voor 
de toekomstige ontwikkeling van watersportactiviteiten in onze gemeente. 
 
Detailhandel 
In de kleine dorpskernen verdwijnen steeds meer buurtwinkels die de concurrentie met 
supermarkten niet meer aankunnen. Zij zijn echter van groot belang voor de 
leefbaarheid en de levendigheid van onze dorpen. D66 stelt voor dat gemeente en 
winkeliersverenigingen gezamenlijk bestuderen of, en zo ja op welke wijze, kleinere 
winkels behouden kunnen worden en vestiging van nieuwe kan worden gestimuleerd, 
met name in het kader van herstructurering en renovatie van bestaande winkelgebieden. 
Voorwaarde bij iedere publieke of private ontwikkeling is dat voorzien wordt in voldoende 
parkeergelegenheid. 
Wijdemeren kan gerekend worden tot toeristisch gebied. D66 volgt hierbij de landelijke 
richtlijnen en is voorstander van de mogelijkheid voor zondagopenstelling van winkels. 
Met name in de kleine kernen is een weekmarkt van algemeen belang. Het succes van de  
markt in Ankeveen is daar een voorbeeld van. D66 wil dat ook in andere kernen die niet 
meer beschikken over buurtwinkels, zoals Oud Loosdrecht, weekmarkten kunnen worden 
gerealiseerd, bijvoorbeeld in het nieuwe dorpscentrum van Oud Loosdrecht. D66 is van 
mening dat initiatieven hiervoor vanuit de bewoners zelf moeten komen, zoals in 
Ankeveen, en dat de gemeente hierbij alle medewerking dient te verlenen. 
Daarnaast is D66 voorstander van de vestiging van een (particuliere) kringloopwinkel in 
ieder dorp. 
 
Milieu 
Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven stelt D66 dat schone en milieuvriendelijke 
bedrijven de voorrang moeten krijgen. Herinrichting en opwaardering van bestaande 
bedrijventerreinen blijven de prioriteit behouden. Hierbij verdient de ontsluiting blijvende 
aandacht, waarbij de bebouwde kommen zoveel mogelijk moeten worden ontzien en de 
veiligheid wordt gewaarborgd. In overeenstemming met de Structuurvisie Noord Holland 
is D66 tegen verdere uitbreiding van bedrijventerreinen. 
 
Sociale werkvoorziening 
D66 is van mening dat de wet sociale werkvoorziening tot de taak en 
verantwoordelijkheid van de gemeente behoort. Dit kan gerealiseerd worden door er op 
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toe te zien dat bij plaatsing in de sociale werkvoorziening uitsluitend in de persoon 
gelegen factoren een rol spelen, waarbij overgang van sociale werkvoorziening naar de 
reguliere arbeidsmarkt wordt gestimuleerd. De gemeente dient in haar bestedingen 
nadrukkelijk de mogelijkheden van de sociale werkvoorziening te betrekken.   
 
Economie & milieu 
In de nabije toekomst zal thuiswerken, ook vanwege verkeerstechnische problemen, een 
steeds belangrijker rol gaan spelen. Daar moeten wij op voorbereid zijn. D66 wil dat 
Wijdemeren zo spoedig mogelijk wordt ingericht op breedbandtechnologie. Inspelen op 
de toekomst betekent optimaal gebruik maken van kennis en innovatie. Niet alleen op 
gebied van communicatie, maar ook in het kader van nieuwbouwprojecten. Deze moeten 
energieneutraal worden of zelfs energieproducerend. Wijdemeren mag niet achterlopen 
of inslapen. 
D66 wil dat het ambitieniveau van de gemeente op het gebied van innovatie en 
duurzaamheid sterk wordt verhoogd, en daardoor het klimaat schept voor een gezonde 
en welvarende toekomst. 
 
 
3. TOERISME & RECREATIE 
 
De natuurlijke rijkdom van onze omgeving maakt Wijdemeren een geliefd oord voor 
openlucht recreatie. Van de drukke Loosdrechtse plassen tot de rust op de Kortenhoefse 
en Ankeveense plassen, het water blijft het belangrijkste recreatieve element in de 
gemeente. 
De aanwijzing tot Natura 2000 gebied is zowel een erkenning van de ecologische waarde 
als een stille bedreiging van het economisch leven. D66 wil dat de gemeente al haar 
invloed aanwendt om een harmonisch evenwicht te bewaren tussen de eisen voor 
natuurbescherming en de belangen van recreatie en toerisme.  
Van oudsher is het toeristische aspect voornamelijk gecentreerd geweest op de 
Loosdrechtse Plassen waar al in het begin van de 20ste eeuw de watersport in opkomst 
kwam. Dit heeft Loosdrecht tot één van de belangrijkste economische pijlers gemaakt. 
Maar ook de Spiegelplas en, sinds de gedwongen verhuizing van Ottenhome, de Wijde 
Blik trekken een groot aantal watersportliefhebbers.  
De laatste jaren is er echter sprake van een teruggang in Oud Loosdrecht, waar de 
oevers steeds meer in bezit genomen worden door projectontwikkelaars. Levendigheid 
wordt vervangen door leegstand, bedrijvigheid door braakliggend terrein. Projecten 
worden gestart maar niet voortgezet, de bouw van het nieuwe Dorpscentrum Oud 
Loosdrecht verstoord door incompetentie en kortzichtigheid, voorzieningen worden 
gesloten en niet vervangen. 
Ondanks de slechte conjunctuur en het niet te verwaarlozen financiële risico blijft D66 
voorstander van het zo snel mogelijk realiseren van het Dorpscentrum en zal zich 
hiervoor blijven inzetten. Meerdere partijen zullen bij het project moeten worden 
betrokken en lokale initiatieven, zoals een museumhaven of aanlegmogelijkheden voor 
rondvaartboten, moeten worden omarmd. Het dorpscentrum moet geen kil 
ontwikkelingsproject worden, maar een levend centrum van het dorp, en daarmee de 
watersport een nieuwe impuls geven. 
Ook de baggerophoping in de Plassen blijft een groot en vooral kostbaar probleem. D66 
steunt ieder voorstel dat kan leiden tot een duurzame en risicovrije oplossing van het 
baggerprobleem. Welke oplossing er echter uitgewerkt zal worden, zonder subsidie zal de 
gemeente weinig mogelijkheden hebben om hierin een actieve rol te spelen. 
Om te beantwoorden aan de huidige behoefte wil D66 dat er zo snel mogelijk een nieuw 
tankstation komt aan de plas en dat er een einde komt aan de loze toezeggingen en de 
afwachtende houding van de gemeente. Dit station zal ook een laadpunt voor elektrisch 
aangedreven schepen moeten bevatten. 
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D66 blijft van mening dat motorvaart op de plassen niet verder moet worden uitgebreid, 
met uitzondering van fluisterboten. Snel varen moet aan banden worden gelegd, 
aangezien dit mede bijdraagt aan afkalving van de oevers en opwerveling van slib. 
D66 is voorstander van een gebruiksbelasting voor motorboten en een verhoging van de 
tarieven voor snelvaartvergunningen ten behoeve van verbetering en in stand houding 
van beschoeiingen.  
Ons Plassengebied vormt nog geen aaneengesloten geheel. D66 is voorstander van het 
tot stand komen van een vaarroute die alle plassen met elkaar verbindt. Deze route zal 
deels verboden moeten zijn voor motorvaart met uitzondering voor fluisterboten. 
Hiervoor zal met name een verbinding tussen de Wijde Blik en de Vuntusplas moeten 
worden gecreëerd. De gemeente beschikt echter niet over de financiële middelen voor 
realisatie. D66 zal alle initiatieven hiervoor ondersteunen en wil dat de gemeente zich 
hiervoor hardmaakt, waarbij zij slechts een hoofdzakelijk faciliterende rol in kan nemen.   
Het plassengebied is niet alleen bestemd voor de watersport. D66 vindt dat de gemeente 
mede moet zorgen voor het in stand houden en zo nodig verbeteren en uitbreiden van 
veilige en schone zwem- en duiklocaties.   
De rijke natuur van Wijdemeren is slechts zeer beperkt toegankelijk mede vanwege het 
vaak extreem beschermende beleid van de belangrijkste grondeigenaar, Stichting 
Natuurmonumenten. D66 wil dat onze natuurgebieden op een verantwoorde manier meer 
toegankelijk worden gemaakt en stelt voor om nieuwe milieuvriendelijke en 
rolstoeltoegankelijke wandelroutes aan te leggen door de nu vaak volledig afgeschermde 
natuurgebieden tussen Sypesteyn en de Spiegelplas. Ook kunnen hier speciale routes 
voor kano’s en fluisterboten worden afgebakend. 
D66 stelt voor om een speciale stuurgroep in te stellen, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de gemeente, particuliere grondeigenaren en 
Natuurmonumenten om tot een concreet plan te komen. 
D66 is van mening dat ook voor fietsers en skaters meer gedaan kan worden. Voor 
skaters moeten fietsroutes toegankelijk, maar ook goed en veilig te berijden zijn. 
 
D66 is van mening dat dorpsvernieuwing een belangrijke bijdrage kan leveren aan de 
recreatieve functie van de gemeente. Veel lokale initiatieven verdienen de steun van de 
gemeente die hierin vooral een bestemmingstechnische rol zal kunnen spelen, voor 
financiële ondersteuning ontbreken de middelen. Het plan Dorpsplein Kortenhoef kan een 
belangrijke lokale impuls geven. Het terugbrengen van de Reevaart in het centrum van 
Nederhorst den Berg met uitvaart naar de Spiegelplas kan de uitstraling van Nederhorst 
in belangrijke mate versterken en van economisch belang zijn. 
Deze plannen zullen slechts realiseerbaar zijn door middel van overheidssubsidies. D66 
wil dat de gemeente, samen met de initiatiefnemers, alle mogelijkheden hiervoor 
onderzoekt. D66 wil samen met de omringende gemeenten een speciale functionaris 
aanstellen, belast met het catalogiseren van subsidiemogelijkheden. 
Wijdemeren kent een groot aantal jaarlijkse evenementen, georganiseerd door 
verenigingen en stichtingen en uitgevoerd door vrijwilligers. Deze evenementen zijn een 
essentieel onderdeel van onze dorpscultuur en hebben een uitstraling ver buiten onze 
gemeentegrenzen. D66 is van mening dat deze evenementen van algemeen belang zijn, 
dat de gemeente deze moet blijven ondersteunen en nieuw te ontwikkelen projecten 
moet faciliteren. 
 
De gemeente heeft besloten de subsidie aan de VVV stop te zetten. D66 wil dat 
toeristische informatie over Wijdemeren en het Plassengebied op minstens hetzelfde 
kwaliteits- en informatieniveau komt in het nieuwe Regionaal Bureau voor Toerisme 
Gooi- en Vechtstreek. Alleen op zo’n wijze kunnen er breed gedragen ontwikkelingen in 
deze mooie maar op vele terreinen ook gevoelige sector plaatsvinden. D66 is van mening 
dat de gemeente en het Regionaal Bureau van Toerisme gebruik moeten maken van de 
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doorkomst van de Giro d'Italia in Wijdemeren op 9 mei 2010 om onze gemeente met alle 
beschikbare publicitaire middelen te promoten 
 
 
4. RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING 
 
Wijdemeren is één van de meest uitgestrekte gemeenten van Nederland met een grote 
landschappelijke rijkdom. Als ‘Groene Hart gemeente’  beschikken wij echter over zeer 
weinig bouwlocaties. De belangrijkste, ‘Ter Sype’ in Loosdrecht, kan bovendien niet 
ontwikkeld worden voordat er overeenstemming is over de herinrichting van vliegveld 
Hilversum en de daaraan verbonden geluidszonering. Tegelijkertijd worden kleine 
inbreidlocaties steeds schaarser en willen wij het toch al beperkte openbaar groen zoveel 
mogelijk handhaven.  
D66 is van mening dat getracht moet worden om alle sportvelden die binnen de 
bebouwde kom liggen te verplaatsen naar aangrenzend buitengebied.  
 
D66 wil dat Wijdemeren in de toekomst niet alleen een leefbare maar ook een levende 
gemeente blijft, waar natuurbeheer niet als strijdig wordt gezien met de verbetering van 
de economische infrastructuur, ontsluiting en woningbouw. Een gemeente waar ouderen- 
en jongerenhuisvesting in alle plannen in aanmerking wordt genomen en waar in alle 
nieuwbouwprojecten een redelijk percentage sociale woningbouw gegarandeerd wordt.  
 
Woningbouw 
D66 vindt dat bij woningbouwprojecten rekening gehouden moet worden met de sociale 
structuur van de bevolking. Dit vereist dat de nadruk wordt gelegd op aandacht voor de 
bouw van woningen voor ouderen, starters en alleenstaanden. Bij woningbouwprojecten 
vanaf 20 woningen dient 35% van de woningen bestemd te zijn voor sociale 
woningbouw. Het bouwen van levensloopbestendige en drie-generatiewoningen moet 
worden gestimuleerd. 
 
D66 vindt dat de gemeente Wijdemeren betrokken moet worden bij de planvorming en 
kaderstellend moet zijn. In het landelijk gebied moet in de bestemmingsplannen de 
mogelijkheid worden voorzien om bijgebouwen en bedrijfspanden, al of niet agrarisch, te 
verbouwen tot woningen. Hierdoor wordt het mogelijk agrarische gebouwen te behouden 
in ons landschap en extra woonmogelijkheden te scheppen zonder verstedelijking van 
het landelijk gebied. 
 
Duurzaamheid 
D66 is van mening dat de gemeente een proactief beleid moet voeren op het gebied van 
duurzaam en innovatief bouwen, intensief ruimtegebruik en experimentele woningbouw. 
Bij nieuwe bouwprojecten is duurzame energie het uitgangspunt en energieneutraal 
bouwen het streven.  
D66 is van mening dat niemand zich kan onttrekken aan de verantwoordelijkheid om bij 
te dragen aan een beter milieu, en dit met name op het gebied van het stimuleren van 
duurzame energie. Bij gemeentelijke nieuwbouwprojecten moet de gemeente in 
samenwerking met de woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en nutsbedrijven, 
uitgaan van zo groot mogelijke toepassing van duurzame energie, zoals zonnepanelen of 
collectieve warmtewisselaars onder het wegdek, en hiervan één van de criteria maken bij 
aanbesteding.  
 
Projectontwikkeling 
D66 wil dat ieder omvangrijk of beeldbepalend project moet worden goedgekeurd door 
gemeenteraad, ook als het project binnen de eisen van het bestemmingsplan valt, en dat 
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een verklaring van geen bezwaar van belanghebbenden wordt vereist voordat een bouw- 
of sloopvergunning wordt afgegeven. 
Deze procedure kan de gemeente tevens vele schadeclaims en juridische kosten 
besparen. 
D66 wil overleg tussen ontwikkelaars, omwonenden en belanghebbenden bij het tot 
stand komen van bouwprojecten bevorderen en waar nodig faciliteren.  
 
D66 wil nutteloze leegstand en braakliggende terreinen vermijden, door aanvullende 
eisen te stellen bij het verlenen van sloopvergunningen, en die zo nodig op te schorten 
tot het definitief worden van de bouwvergunning.  
De gemeente moet de mogelijkheden onderzoeken voor een onderhoudsverplichting voor 
ontwikkelaars van in een project voorkomende leegstaande gebouwen, als deze niet in 
aanmerking komen voor een sloopvergunning. 
D66 is van mening dat de gemeente verantwoordelijk is voor de ruimtelijke kwaliteit van 
Wijdemeren en alle stappen moet ondernemen die deze waarborgt. Met name het 
voortbestaan van de ruïnes van Najade in Oud Loosdrecht is onaanvaardbaar. 
 
Bestemmingsplannen 
Volgens de concept Structuurvisie Noord-Holland moet iedere gemeente zijn eigen 
Structuurvisie opstellen in overeenstemming met de provinciale richtlijnen, en moeten 
alle bestemmingsplannen op korte termijn worden herzien en getoetst aan de nieuwe 
bepalingen die hierin zijn vastgelegd.  
D66 wil dat nieuwe bestemmingsplannen zorgvuldig worden opgesteld en dat afstand 
wordt genomen van het tot nu toe gehandhaafd, conserverend karakter. 
Bestemmingsplannen moeten kaderstellend zijn, gericht op de toekomst en ruimte 
bieden aan vernieuwing, wijziging en evolutie.  
Initiatieven vanuit jongerengroepen stuiten te vaak op jarenlange procedures en dan zijn 
de eindresultaten achterhaald. D66 wil dat in iedere kern een terrein wordt aangewezen 
met de bestemming ‘Jeugdvoorziening’ . Dit betekent dat de gemeente in dat geval 
vraaggericht en snel kan handelen bij het inrichten van sport- en spelaccommodatie.  
 
Bouwvergunningen 
Het verkrijgen van een bouwvergunning blijft een zware procedure. Hoewel de staat en 
de gemeente voor kleinschalige bouwprojecten een start hebben gemaakt met de 
vereenvoudiging van procedures, zoals de recente invoering van de ‘flitsvergunning’, is 
D66 van mening dat verdere deregulering noodzakelijk is.  
De invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zal veel 
veranderingen met zich mee brengen. Bouwvergunningen zullen vervangen worden door 
‘omgevingsvergunningen’ en het aantal vergunningsvrije bouwwerken zal aanzienlijk 
vergroot worden. Dit levert een belangrijke besparing op aan ambtelijke inzet, maar 
tevens een verlaging van de inkomsten uit leges. 
Het verlenen van vrijstellingen door college of gemeenteraad neemt extreem veel tijd en 
beslissingen worden vaak genomen op onduidelijke of subjectieve gronden. D66 stelt 
voor, overal waar het bestemmingsplan een mogelijkheid van vrijstelling biedt, deze 
vrijstelling automatisch te verlenen, mits de aanvrager een verklaring van geen bezwaar 
van omwonenden en rechthebbenden toevoegt aan zijn aanvraag en zich bereid verklaart 
iedere claim van planschade voor zijn rekening te nemen. 
 
5. NATUUR EN MILIEU 
 
Milieubeleid & Duurzaamheid 
Nederland staat op een bedroevend lage plaats op het gebied van CO2 uitstoot en 
duurzaamheid. D66 wil niet dat onze gemeente bovendien een lage plaats inneemt op 
landelijk niveau. Wij zijn van mening dat niemand zich mag onttrekken aan de 
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verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een beter milieu en willen het gebruik van 
duurzame energie stimuleren. D66 wil dat iedere aanvrager voor een bouwvergunning 
informatie verstrekt krijgt op het gebied van duurzame energie en de mogelijkheden van 
subsidie. 
Bij projectontwikkeling en gemeentelijke nieuwbouwprojecten wil D66 dat de gemeente 
een kaderstellend beleid voert op het gebied van duurzaamheid en veiligheid en hierover 
nauw overleg voert met woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars en nutsbedrijven 
Het doel is dat duurzaamheid een vereiste wordt voor het verkrijgen van een bouw- of 
omgevingsvergunning. Met name denken wij aan zonne- en windenergie, geothermie en 
warmtewisselaars onder het wegdek.  
 
Natuur 
Wijdemeren is één van de meest uitgestrekte gemeenten van Nederland, met naar 
verhouding de meeste en belangrijkste natuurgebieden. Dat is een rijkdom, maar ook 
een verantwoordelijkheid. D66 vindt dat wonen, werken, recreëren en natuurbeheer 
samen het belang en de rijkdom van de gemeente zijn.  
De Vereniging Natuurmonumenten is de grootste en machtigste grondbezitter van de 
gemeente, wat niet betekent dat Natuurmonumenten zich kan onttrekken aan 
democratische controle, noch dat de gemeente geen belangrijke taak te vervullen heeft 
op het gebied van natuur- en landschapsbescherming.   
Europese richtlijnen zijn steeds dwingender voor het gemeentelijk beleid. De geldende 
vogel- en habitat richtlijngebieden zijn samengevoegd in het Natura 2000 gebied 
Oostelijke Vechtplassen. Alle toekomstige voorzieningen zullen getoetst moeten worden 
aan het beheerprogramma dat in 2010 hiervoor zal worden opgesteld. D66 wil dat de 
gemeente betrokken blijft bij het opstellen van het beheerprogramma en ervoor zorg 
draagt dat de aanwijzing tot Natura 2000 gebied niet leidt tot een bevriezing van onze 
woon- en leefomgeving in de huidige staat. Naast reeds bestaande activiteiten moeten 
ook incidentele evenementen op het water of in landelijk gebied mogelijk blijven. 
 
De invasie van uitheemse vegetatie, zoals de Cabomba, is een gevaar, niet alleen voor 
het ecologisch evenwicht, maar ook voor het gebruik van ons plassengebied. D66 vindt 
dat alles in het werk gesteld moet worden om een halt toe te roepen aan de verdere 
verspreiding van Cabomba en dat deze zo mogelijk geheel uitgeroeid moet worden. 
Nauwe samenwerking tussen het Plassenschap, de gemeente en bewoners is hiervoor 
een vereiste. D66 is van mening dat de gemeente hierin vooral een coördinerende en 
informatieve rol moet spelen. 
Het baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen blijft echter bestaan. Incidenteel 
baggeren is een uiterst kostbare zaak en biedt maar een tijdelijke oplossing. D66 wenst 
op korte termijn een nieuw plan om het baggerprobleem duurzaam op te lossen, de 
helderheid van het water te verbeteren en de goede bevaarbaarheid van de plassen te 
handhaven. D66 steunt de uitvoering van experimentele benaderingen mits hieraan geen 
risico’s verbonden zijn en deze niet tot onomkeerbare situaties leiden. De financiële 
haalbaarheid van ieder project blijft doorslaggevend.  
 
D66 stelt voor om paardrijden binnen de bebouwde kom van de gemeente Wijdemeren 
vergunningplichtig te maken. De opbrengsten uit de hiervoor verschuldigde leges moet 
worden aangewend om de overlast van paardenstront tegen te gaan en schoonmaakwerk 
van de straten te bekostigen. 
 
Horstermeer 
De Provinciale plannen voor de Horstermeerpolder zijn kenmerkend voor de arrogante 
houding van de Provincie, die koste wat het kost haar zin wil doordrukken en weigert tot 
constructief overleg over te gaan met gemeente en bewoners. 
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D66 zal zich verzetten tegen het provinciale plas-dras plan en is van mening dat de 
gemeente alles in het werk moet stellen om zich efficiënt te verweren tegen een door de 
Provincie opgesteld bestemmingsplan om dit te verwezenlijken. 
D66 steunt het alternatieve plan Weide Meren, gebaseerd op de vier uitgangspunten 
Droog, Duurzaam, Duidelijk en Draagvlak, dat kan rekenen op een brede steun binnen 
de gemeente, en vooral bij de bewoners van de Horstermeer. 
 
 
6. VERKEER, VERVOER & VEILIGHEID 
 
Verkeersveiligheid 
De verkeersdruk op de doorgaande wegen in de gemeente blijft toenemen, met als 
meest besproken voorbeelden het Noorder- en Zuidereinde in ‘s-Graveland. Gezien de 
beperkingen die Provincie en de uitvoering van Natura 2000 ons opleggen, lijkt de aanleg 
van randwegen problematisch. De nadruk zal moeten liggen op het zoeken naar 
oplossingen op gewestelijk niveau en maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan waarbij 
verbetering van de verkeersveiligheid voor alle gebruikers het uitgangspunt van het 
gemeentelijk beleid moet zijn. 
Met name vrachtverkeer maakt onze dorpswegen onveilig. D66 wil doorgaand 
vrachtverkeer weren en wil samen met belanghebbenden en ondernemers de 
mogelijkheid bestuderen om  bestemmingsvrachtverkeer slechts op bepaalde tijden toe 
te laten in de kernen.  
D66 is voorstander van het generaliseren van 30 km zones in winkelgebieden. De 
maximum snelheid moet overal overeenkomen met eisen voor veiligheid. Op verzoek van 
bewoners en belanghebbenden en in overleg met politie en veiligheidsdiensten kunnen 
verkeersbelemmerende maatregelen en aanpassing van maximumsnelheid worden 
ingevoerd. 
Nieuwbouwprojecten mogen niet voor extra verkeersoverlast zorgen en D66 wil dat bij 
de beoordeling van deze projecten zorgvuldig rekening gehouden wordt met ontsluiting, 
verbinding en veiligheid.  
 
Parkeren 
In de kernen zijn onze wegen en straten vaak overvol met langszij geparkeerde auto’s. 
Hulpdiensten kunnen bij calamiteiten moeilijk hun doel bereiken. Er wordt op, of half op 
de stoep geparkeerd, wat een belemmering geeft voor voetgangers, rolstoelgebruikers 
en kinderwagens, en bovendien gevaarlijke situaties kan opleveren voor fietsers. 
 
D66 is van mening dat de gemeente te gemakkelijk vrijstelling verleent voor het niet 
realiseren van het minimum aantal verplichte parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten en 
dit onderbouwt door gemakshalve te verwijzen naar openbare parkeerplaatsen, die al 
overvol zijn. D66 wil dat bij nieuwbouw in voldoende, liefst ondergrondse 
parkeergelegenheid wordt voorzien waarbij tegelijkertijd extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd worden voor algemeen plaatselijk gebruik.  
De onveilige situaties en parkeerergernissen rondom winkelcentra en woonwijken moeten 
echter opgelost worden. Daar waar geen parkeergarage mogelijk is, zoals rondom de 
bestaande winkelcentra in Wijdemeren, wil D66 blauwe parkeerzones generaliseren waar 
de parkeertijd maximaal twee uur bedraagt. 
 
Rondom centra voor kinderopvang en scholen ontstaan voortdurend parkeerproblemen. 
D66 wil waar mogelijk goede en voldoende parkeervoorzieningen bij centra voor 
kinderopvang en K&R (Kiss & Ride) stroken bij scholen.  
 
Openbaar vervoer 
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Openbaar vervoer is in onze gemeente ontoereikend. Er is zelfs even sprake geweest van 
een verdere verslechtering dat neergelegd was in het Provinciale Programma van Eisen. 
Jeugd en jongeren zijn afhankelijk van openbaar vervoer naar voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs in Hilversum, Bussum en Weesp. Vanuit een aantal kernen 
bestaat de kans dat er in de toekomst geen directe verbinding meer is met deze 
plaatsen, waar o.a. treinen richting Amsterdam, Amersfoort en Utrecht vertrekken en 
arriveren.  
Inwoners moeten per bus kunnen reizen naar scholen, stations en ziekenhuizen. Binnen 
de kernen moeten bestaande trajecten worden aangepast om winkelcentra voor iedereen 
en met name voor ouderen bereikbaar te maken.  
Hiertoe is een gezamenlijk opstelling nodig binnen het gewest en onderhandeling met het 
vervoerbedrijf. D66 Wijdemeren zet in op: 
a. Handhaving van bestaande buslijnen 105 en 106 die Kortenhoef en Nederhorst den 

Berg rechtstreeks verbinden met Hilversum, Bussum en Weesp.  
b. Handhaving van een buslijn met een directe verbinding naar én halte bij het 

gemeentehuis in Loosdrecht. 
c. OV-taxi vanuit Hilversum en/of Bussum naar alle kernen van Wijdemeren. 
d. Verbetering bereikbaarheid winkelcentrum Loosdrecht. 
e. Naast de beperkte busverbindingen is collectief vraagafhankelijk vervoer een reële 

oplossing. D66 is van mening dat de gemeente met name in de richting van ouderen 
en minder validen zich moet verplichten hierin een actieve rol te spelen. 

 
Fietsen & skaten 
Fietsers en skaters krijgen in de gemeente te weinig ruimte. D66 wil inventariseren waar 
extra fietspaden gescheiden van de rijweg en of het voetpad wenselijk zijn. Fietsstroken 
in rood asfalt die deel uitmaken van de rijweg moeten vrij blijven van auto’s.  
Voor fietsers blijft een aantal gevaarlijke knelpunten bestaan: 
- De Kwakel van Ankeveen naar Kortenhoef 
- De Klapbrug op het drie dorpenpunt Ankeveen, Kortenhoef, ‘s-Graveland  
- Geparkeerde auto’s op de rode fietsstroken van doorgaande wegen in alle kernen.  
 
Daar tegenover staat dat D66 ook wil dat er strengere handhaving plaatsvindt op plekken 
waar fietsen niet is toegestaan. Het fietsen op de stoep in wandel- en 
voetgangersgebieden zoals de winkelcentra is veel inwoners een doorn in het oog.  
 
Veiligheid  
D66 is voor strikte handhaving van wet- en regelgeving. D66 wil met de politie Gooi- en 
Vechtstreek komen tot duidelijke afspraken over preventie, handhaving en actief beleid 
richting kleine en grote criminaliteit.  
D66 wil dat de wijkagenten zichtbaarder zijn in de kernen en wijken.  
D66 wil dat de wijkagent aangiftes van mensen die niet in staat zijn het dichtstbijzijnde 
politiespreekuur te bezoeken, tijdens een huisbezoek opneemt.  
 
 
7.SOCIALE STRUCTUUR EN SOLIDARITEIT 
 
Jongeren 
 
Jeugdraad 
Jeugdbeleid begint met aandacht voor en invulling van naschoolse opvang en 
buitenschoolse activiteiten voor zowel basisschoolleerlingen als jongeren die voortgezet 
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs bezoeken. De invalshoek van het jeugdbeleid 
moet veel meer gericht zijn op het actief vergroten van de betrokkenheid en kansen van 
jongeren binnen de gemeente dan op het achteraf verhelpen van problemen. 



 

 

 

 

 

Verkiezingsprogramma D66 Wijdemeren 
gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 

 

14

Op dit moment biedt de gemeente onvoldoende specifieke voorzieningen. De gemeente 
moet meer en vooral sneller inspelen op actuele problemen en wensen van jongeren. Zij 
vormen een belangrijk deel van de inwoners van Wijdemeren en moeten meer betrokken 
worden bij het gemeentelijk beleid. 
D66 Wijdemeren is voor het instellen van een jeugdraad, die ertoe bij moet dragen dat 
de betrokkenheid van jongeren bij de gemeente wordt vergroot. In de jeugdraad kunnen 
vertegenwoordigers van de Wijdemeerse jongeren meedenken over specifiek 
jeugdbeleid, sport, cultuur, recreatieve voorzieningen en activiteiten. Voor deze 
jeugdraad zouden ook jongeren benaderd moeten worden die bekend staan als 
hangjongeren. De jeugdraad doet aanbevelingen aan de gemeenteraad en moet voor alle 
relevante zaken door de gemeenteraad geconsulteerd worden. 
 
Jongerenhuisvesting 
Voor jongeren vanaf 18 á 19 jaar en starters op de woningmarkt zijn in Wijdemeren niet 
genoeg woningen beschikbaar. Gevolg is dat veel jongeren wegtrekken uit de gemeente.  
D66 wil voor jongeren die starten op de woningmarkt meer woonruimte vrijmaken. Dit 
kan bijvoorbeeld door het verbouwen van leegstaande fabrieken zoals de Knorr in 
Loosdrecht, kantoorpanden en ruimtes met een voormalige sociale functie tot 
appartementen. D66 wil dat de gemeente hierover overleg pleegt met 
woningbouwcorporaties.  
 
Hangjongeren 
Ook in de gemeente Wijdemeren is sprake van overlast door hangjongeren. Of deze 
overlast realistisch is of vooral gevoelsmatig, is niet concreet te maken en doet niets af 
aan het feit dat er voor deze tienerjongeren tussen 11 en 15 jaar weinig tot niets te doen 
is. D66 wil in overleg met deze jongeren kijken naar alternatieve plekken waar ze wel 
kunnen hangen maar geen overlast bezorgen. Het toewijzen van terrein tot 
jeugdbestemming maakt dat de gemeente sneller en effectiever kan omgaan met 
behoeftes van de jeugd. D66 steunt het initiatief van de gemeente voor een jongerenbus 
en is van mening dat dit project na zes maanden moet worden geëvalueerd en eventueel 
bijgesteld. 
 
Ouderen 
 
Zelfstandigheid & zorg 
Goede voorzieningen voor ouderen stellen hen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Persoonsgebonden budgetten en zorg zijn veel gehoorde en 
toegepaste termen. D66 vindt dat de gemeente de plicht heeft om toe te zien op het 
kwaliteitsniveau van de thuiszorg, om ouderen actief te informeren over voorzieningen, 
wijzigende wetgeving en gemeentelijk beleid.  
 
Mobiliteit 
D66 vindt het een plicht en taak van de gemeente winkelcentra, verenigingsgebouwen en 
openbare ruimten toegankelijk te maken en te houden voor scootmobiels, rolstoelen en 
rollators. 
Daarnaast is veiligheid belangrijk. Rondom wooncentra voor ouderen is alertheid van 
omwonenden en verkeer nodig die ook maatregelen vereisen. Denk bij voorbeeld aan het 
pekelen van verbindingsroutes tussen centra voor ouderen en winkels.  
 
Ouderenhuisvesting /drie-generatiewoningen 
Bestemmingsplannen dienen rekening te houden met de vergrijzende bevolking en hun 
specifieke eisen aan de woonomgeving. D66 pleit o.a. voor de bouw van drie-
generatiewoningen. Extra en aangepaste voorzieningen in deze drie-generatiewoningen 
kunnen vanuit de WMO regelingen gefinancierd worden.  
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
De vergrijzing van de bevolking is een vaststaand feit. Dit heeft consequenties voor alle 
onderdelen van het gemeentelijk beleid, zoals de gemeentelijke verantwoordelijkheid in 
de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet voorziet in 
voorzieningen op het gebied van huishoudelijke hulp, aanpassingen in de woonsituatie en 
vervoersvoorzieningen. Het loket en de uitvoering van de WMO is vanaf 1 januari 2010 
ondergebracht bij de gemeente. De gemeente dient een actieve rol te nemen en geen 
afwachtende. 
D66 wil dat WMO gelden ook daadwerkelijk bestemd worden voor WMO voorzieningen en 
niet gebruikt worden om andere financiële gaten in de gemeentebegroting op te vullen.  
 
Gehandicapten 
Minder validen en gehandicapten verdienen de blijvende aandacht van de gemeente. Ook 
hier is de toegankelijkheid van openbare ruimte en aanpassing van woonomgeving 
essentieel. D66 wil dat alle openbare ruimtes, met inbegrip van nieuwbouw in de horeca, 
toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. 
D66 vindt dat informatie, re-integratie en participatie in alle facetten van het 
dorpsgebeuren doelstellingen van de gemeente moeten zijn.  
D66 wil onder andere bij winkelcentra, doktersposten, openbare instellingen, 
zorginstellingen, sport- en vrijetijdsvoorzieningen en zebrapaden zogenaamde 
blindengeleiding tegels zodat ook slechtzienden en blinden hun weg in de gemeente 
kunnen vinden. D66 wil ook dat stoplichten voorzien zijn van zogenaamde 
blindenverklikkers.   
 
Bijzondere bijstand in combinatie met de huisraadbijdrage 
Iedere inwoner van Wijdemeren kan bij de gemeente terecht voor ‘bijzondere bijstand’ of 
voor een huisraadbijdrage. Een bijdrage bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die 
buiten het normale dagelijkse budget vallen en die onvermijdelijk zijn.  
D66 blijft voorstander van een actief beleid om inwoners van Wijdemeren met een laag 
inkomen direct te benaderen en te wijzen op het bestaan van bijzondere bijstand en de 
huisraadbijdrage. 
 
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
In Wijdemeren kunnen inwoners kwijtschelding krijgen voor onroerende zaakbelastingen, 
roerende ruimtebelastingen, afvalstoffenheffing en hondenbelasting. Kwijtschelding 
krijgen inwoners die niet in staat zijn om belasting te betalen door weinig of geen eigen 
vermogen en een te laag inkomen.  
D66 is voorstander van deze kwijtschelding en vindt dat de gemeente een actief beleid 
moet voeren om inwoners die voor kwijtschelding in aanmerking komen, te informeren 
en over hun begrijpelijke drempelvrees heen te helpen.  
 
Schuldhulpverlening 
De gemeente Wijdemeren voert actief beleid op het gebied van schuldhulpverlening. 
Voorstel vanuit de gemeente is de loketten schuldhulpverlening om te zetten naar 
financiële hulploketten die behalve daadwerkelijke schuldhulpverlening ook preventieve 
zorg kunnen bieden in de vorm van budgetteren, administratie voeren, en het voeren 
van budget adviesgesprekken. D66 is voorstander van deze preventieve hulpverlening en 
zal de ontwikkeling van financiële hulploketten ondersteunen.  
D66 wil dat de gemeente actief beleid inzet door inwoners van Wijdemeren die in de 
schulden zouden kunnen komen direct te benaderen.  
D66 vindt dat er op scholen meer aandacht moet komen voor schuldenproblematiek. 
Veel kinderen en jongeren hebben tegenwoordig al schulden, bijvoorbeeld door het 
gebruik van mobiele telefoons en het downloaden van ringtones en spelletjes.  
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Discriminatie & emancipatie 
Ieder mens dient met respect en begrip behandeld te worden. D66 Wijdemeren richt zich 
op de emancipatie van alle burgers van Wijdemeren. Onderzoek van het meldpunt 
discriminatie Hilversum laat zien dat een kleine duizend inwoners van Wijdemeren zich 
gediscrimineerd voelt.  
Met de gemeente zijn al gesprekken gaande voor een meldpunt. Volgens de nieuwe wet 
van 1 januari 2009 moet in iedere gemeente een meldpunt discriminatie zijn, zelfstandig 
en onafhankelijk van iedere andere belanghebbende. D66 stelt voor dat dit verplichte 
meldpunt gevestigd wordt in De Bibliotheek in Loosdrecht. 
D66 verwerpt iedere vorm van discriminatie en wil een actieve benadering om 
discriminatie bijvoorbeeld vanwege geloof, huidskleur, etnische afkomst, geslacht of 
seksuele voorkeur tegen te gaan. 
Het huwelijk is niet alleen meer een aangelegenheid van man en vrouw. Dankzij D66 is 
het homo-huwelijk mogelijk in Nederland. D66 wil dat dit ook in Wijdemeren 
gegarandeerd blijft. 
 
8. VERENIGINGEN, SPORT & CULTUUR 
 
Verenigingsleven 
Het verenigingsleven is één van de pijlers waarop onze dorpsgemeenschappen steunt en 
vormt een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit van de kernen, zowel op 
cultureel als op sportief gebied. De primaire verantwoordelijkheid voor het in stand 
houden van een vereniging en haar activiteiten berust bij de vereniging zelf. D66 stelt 
dat elke inwoner van Wijdemeren in staat moeten worden gesteld lid te kunnen worden 
van een vereniging. Een inkomensafhankelijke bijdrage aan de lidmaatschapsgelden van 
verenigingen moet onderdeel zijn van actief sociaal beleid.  
 
Sportaccommodaties 
De gemeente heeft een zware verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de veiligheid 
van verenigingsgebouwen die haar eigendom zijn. Gekeken moet worden hoe incidentele 
werkzaamheden en structureel onderhoud in de toekomst gefinancierd zullen worden. 
D66 is voorstander van multifunctioneel gebruik van ruimtes, dit is een eerste aanzet tot 
gedeelde kosten voor onderhoud.  
 
Dorpshuizen 
Iedere kern van Wijdemeren heeft recht op een eigen dorpshuis waar onder andere 
verenigingen, welzijnsinstellingen en bibliotheek gebruik van kunnen maken. In 
Loosdrecht is dat De Bibliotheek, in de Nederhorst den Berg de Spot, in Kortenhoef De 
Dobber. De gemeente Wijdemeren heeft het eigendom en beheer van de dorpshuizen in 
Kortenhoef en Nederhorst altijd in eigen handen willen houden.  
D66 is van mening dat beheer en onderhoud niet perse een taak is van de gemeente 
Wijdemeren. Particulier initiatief ondergebracht in een bedrijf of stichting kan de 
gemeente veel geld besparen. De gemeente moet dan wel een zorgvuldig programma 
van eisen opleggen. Dit kan ook worden verwezenlijkt in een privaatpublieke structuur. 
Daarnaast is enige marktwerking op het terrein van sociaal-cultureel werk juist een extra 
stimulans voor ondernemers die zich willen inzetten op dit terrein.  
 
De Dobber 
De Dobber aan de Meenthof in Kortenhoef is de laatste jaren inzet geweest van veel 
discussie in de gemeenteraad en daarbuiten. D66 Wijdemeren is van mening dat de 
Dobber een essentiële centrumvoorziening is evenals De Bibliotheek in Loosdrecht, en 
een recreatieve functie moet behouden. Beheer, pacht en eigendom van de Dobber 
moeten duurzaam ingevuld worden. De gemeente heeft naar mening van D66 al te veel 
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geld uitgegeven aan dure onderzoeken met verkeerde onderzoeksvragen en 
onuitvoerbare voorstellen.  
 
Kunst, Cultuur & Historisch erfgoed 
Veel inwoners van Wijdemeren weten helaas weinig van de rijke historie van de 
oorspronkelijke dorpsgemeenschappen. Kortenhoef staat bijvoorbeeld bekend als 
vestigingsplaats van schilders en kunstenaars. Hun werk en dat van andere kunstenaars 
uit de gemeente Wijdemeren hangt in het gemeentehuis in Loosdrecht en is 
ondergebracht in Stichting Kunstbezit ’s-Graveland. D66 wil dat deze collectie beter 
zichtbaar wordt gemaakt.  
Kasteelmuseum Sypestein beschikt over een uitgebreide collectie schilderijen, historische 
meubels, gebruiksvoorwerpen en heeft de grootste collectie van het befaamde 
Loosdrechts porselein. Het kasteel is van grensoverschrijdend belang, maar geniet als 
museum te weinig bekendheid, en lijdt onder budgettaire problemen. D66 wil dat de 
gemeente alle mogelijkheden tot verbetering van de exploitatie ondersteunt en faciliteert 
en hierbij ruimhartig omgaat met vergunningen. 
Afgezien van de buitenplaatsen van ’s-Graveland hebben ook de andere kernen van onze 
gemeente, Nederhorst den Berg, Ankeveen, Kortenhoef en Loosdrecht een belangrijk 
aantal kleinere rijks-, provinciale- en gemeentelijke maar ook cultuurhistorische 
monumenten. Vooral gemeentelijke monumenten kunnen onder zware druk komen bij 
nieuwbouwplannen. D66 vindt dat wij deze monumenten moeten koesteren en 
beschermen.  
D66 is van mening dat de gemeente beleid moet opstellen waarbij instandhouding en 
daadwerkelijk onderhoud van monumenten verplicht gesteld wordt aan particuliere 
eigenaars. Slechts in het uiterste geval, om redenen van veiligheid of wanneer de 
noodzaak onomstotelijk is vastgesteld mag de gemeente overwegen een sloopvergunning 
voor monumenten te verlenen. Hiervoor zal altijd de toestemming van de Gemeenteraad 
noodzakelijk zijn. 
 
Verschillende historische genootschappen onderhouden het Wijdemeerse culturele 
erfgoed met weinig middelen en dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers. D66 is 
voorstander van de stichting van kleine lokale musea waarin de historische 
genootschappen hun collecties kunnen onderbrengen. Deze musea zouden kunnen 
worden samengevoegd met de gedecentraliseerde steunpunten van De Bibliotheek of 
andere voorzieningen, zoals het dorpscentrum. 
Anno 2010 wonen en werken nog steeds veel beeldende kunstenaars in onze dorpen. Zij 
organiseren regelmatig manifestaties zoals de Kunstronde, atelierbezichtigingen  en 
exposities. Belangrijke promotor van kunst en cultuur in de gemeente Wijdemeren is 
Stichting Kunst aan de Dijk, die jaarlijks een doorlopend, cultureel gevarieerd 
programma verzorgt in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefse Dijk.  
De toneel- en muziekverenigingen zijn belangrijke pijlers van ons dorpsleven. De 
uitvoeringen in De Dobber staan garant voor een enthousiast publiek.  
D66 is van mening dat de rol die De Dobber en De Bibliotheek hierin vervullen onmisbaar 
is en een noodzakelijk steunpunt vormen van ons culturele leven. In de dorpshuizen, het 
gemeentehuis en De Bibliotheek zouden regelmatig tentoonstellingen georganiseerd 
moeten worden.  
 
Loosdrecht stond in de 20ste eeuw bekend als jazzcentrum. D66 steunt de lokale 
initiatieven om te komen tot een jaarlijks jazzfestival in onze gemeente. 
D66 heeft met belangstelling kennisgenomen van het voorstel om van een gedeelte van 
de haven van het toekomstige dorpscentrum Oud Loosdrecht een museumhaven te 
maken en ziet hierin een positieve bijdrage voor de uitstraling en de rentabiliteit van het 
havengedeelte van het dorpscentrum. D66 steunt dit idee en is van mening dat de 
gemeente dit voorstel moet overnemen en de uitvoering moet faciliteren. 
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Kunst, cultuur én onderwijs behoren tot de speerpunten van D66. D66 vindt dat scholen 
meer betrokken moeten worden bij het artistieke leven in de gemeente door bijvoorbeeld 
atelierbezoeken, exposities in scholen, workshops aan kinderen, kunstonderwijs door 
plaatselijke kunstenaars.  
D66 vindt dat de open monumentendagen een goed moment zijn om bekendheid aan 
ons cultureel erfgoed te geven, met name voor scholieren. De gemeentelijke 
monumenten zouden tijdens deze dagen opengesteld moeten worden voor bezoek. D66 
wil meer eigenaars er toe brengen deel te nemen aan deze manifestatie, denk 
bijvoorbeeld aan slot Nederhorst. 
 
Stedenband 
De gemeente Wijdemeren heeft geen stedenband. D66 pleit voor meer internationale 
samenwerking. Dit kan door een vriendschapsband aan te gaan met een gemeente in 
Europa. Een dergelijke band zou met beperkte middelen in stand kunnen worden 
gehouden. Het uitwisselen van informatie en kennis, elkaar bezoeken, projecten op 
scholen, een uitwisselingsproject van scholieren, de invulling van een stedenband kan op 
verschillende manieren en op verschillende niveaus ingevuld worden. 
 
 
9. KENNIS EN ONDERWIJS 
 
Openbare Bibliotheek 
De Bibliotheek moet in de gemeente Wijdemeren blijven als basisvoorziening voor kennis 
en cultuur. Een basisvoorziening die wij verplicht moeten koesteren, handhaven en zo 
mogelijk uitbreiden. D66 Wijdemeren wil De Bibliotheek handhaven en zelfs uitbreiden 
met drie steunpunten in Kortenhoef, Nederhorst den Berg en Ankeveen, die van alle 
voorzieningen en educatieve faciliteiten van de hoofdvestiging gebruik kunnen maken. 
Het huidige gebouw aan de Tjalk heeft een oppervlakte van 650 m2. Groter dan voor 
exploitatie van de bibliotheek noodzakelijk is. De stichting die het gebouw beheert, kan 
200 m2 commercieel verhuren zonder dat de bibliotheekfunctie in het gedrang komt. 
D66 is tevens van mening dat het niet onmogelijk is om op beperkte schaal woningbouw 
te realiseren zonder het hele gebouw eerst te slopen. Deze extra inkomsten zijn 
noodzakelijk voor handhaving en uitbreiding van De Bibliotheek.  
 
Brede School 
De brede basisschool is een samenwerkingsverband tussen partijen die zich bezighouden 
met opgroeiende kinderen. Doel van het samenwerkingsverband is de 
ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten. Een ander doel kan zijn een 
doorlopende, en op elkaar aansluitende opvang te bieden.  
Onderwijs is participant. Kinderopvang, welzijn, peuterspeelzaal, sport, cultuur, 
bibliotheek en andere instellingen kunnen onderdeel van de brede school zijn.  
D66 wil zich hard maken voor: 
- het realiseren van een Brede School aanpak binnen verschillende kernen van 

Wijdemeren zonder dat er een fysieke Brede School wordt gebouwd; 
- het realiseren van ruimte door verbouw/ombouw van bestaande complexen naar een 

andere bestemming (niet meer in gebruik zijnde kerken, verenigingsgebouwen); 
- het bieden van ondersteuning vanuit de gemeente bij deze Brede School aanpak;  
- het zoeken naar subsidiemogelijkheden vanuit het Rijk om de initiatieven tot vorming 

van een Brede School (aanpak) mogelijk te maken zover zij financieel binnen het 
kader van de subsidie vallen.  

 
Kinderopvang 0-12 jaar 
D66 wil een inventarisatie en uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen en het 
aantal kindplaatsen voor na- en buitenschoolse opvang. Er moet met name gekeken 
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worden of het aantal plaatsen voldoende is en hoe de doorstroming naar na- en/of 
buitenschoolse opvang verloopt. D66 vindt dat de gemeente actief moet zoeken naar 
gastouders, instellingen en bedrijven gespecialiseerd in kinderopvang, waarbij 
kwaliteitscontrole een eerste vereiste is.  
  
 
10. COMMUNICATIE, INFORMATIE, INNOVATIE 

 
Het huidige college heeft tijdens het afgelopen jaar enkele aanzetten gegeven om de 
communicatie tussen bestuur en inwoners te verbeteren. Zo is het sinds kort mogelijk 
om recente raads- en commissievergaderingen op het internet terug te luisteren en 
houdt het college wekelijks een persconferentie.  
Echter, een samenhangend beleid lijkt te ontbreken. Zijn dit wel de meest effectieve, en 
belangrijker nog, de door de inwoners gewenste communicatie- en informatiekanalen? 
De afgelopen raadsperiode lijkt wel een aaneenrijging van onfortuinlijke 
communicatiestoornissen tussen de CDA-VVD-PvdA-GroenLinks coalitie enerzijds, en de 
oppositie en inwoners van Wijdemeren anderzijds. Extra pijnlijk is het ontbreken van 
enige dialoog tussen het college en haar inwoners aangezien haar eigen 
Communicatienota 2008–2010 dezelfde problemen signaleert. Afgezien van het gebrek 
aan samenhangend beleid is er vooral sprake van structurele onmacht. Veelzeggend in 
deze Communicatienota zijn de voorgestelde maatregelen om maar liefst 35.000 euro 
extra per jaar te besteden aan het verhogen van de verschijningsfrequentie en het aantal 
pagina’s van het gemeentelijke informatieblad (Wijdemeren Informeren) en het folderrek 
in de hal van het gemeentehuis uit te breiden à 3.000 euro...! Is dit dan de 
gemeentelijke investering in communicatie en informatie? Gaat het niet eerder om tijdig 
en respectvol reageren op brieven van inwoners en belangengroeperingen? 
 
Gelukkig staat D66 niet alleen in zijn kritiek op de visieloze communicatie en 
informatievoorziening in Wijdemeren. Ook de rekenkamercommissie constateerde dit in 
de zomer van 2009, in de rapportage "Participatie vereist communicatie" is te lezen. De 
communicatie met de inwoners van Wijdemeren is soms ver te zoeken en bij grote 
projecten stonden burgers vaak buitenspel, zegt het rapport. De voetbalkooi bij het 
Oppad, Dorpscentrum Oud-Loosdrecht, de sportvelden in Overmeer-Zuid, het 
nieuwbouwproject Arnoud Voetlaan, De Dobber, het zijn enkele van de vele 
communicatiearme dossiers die de gemeente Wijdemeren helaas rijk is. 
 
D66 Wijdemeren wil dat de gemeente op een laagdrempelige en voortdurende manier de 
permanente dialoog met de inwoners verwezenlijkt. De gemeente dient dit realiseren 
met behulp van de vele mogelijkheden die met name de moderne 
(internet)technologieën bieden. De gedachte dat dergelijke oplossingen veel geld kosten, 
is achterhaald.  
D66 Wijdemeren wil de Communicatie en Informatie tussen het gemeentebestuur en de 
inwoners van Wijdemeren, op een fundamenteel andere manier vormgeven.  
 
Website en informatievoorziening 
De gemeentelijke website functioneert redelijk maar D66 vindt dat de site veel verder 
moet worden uitgebreid en altijd actuele informatie moet bevatten. De bevolking moet 
permanent geïnformeerd blijven over de (nieuwste) ontwikkelingen en de gemeentelijke 
website zou per beleidsterrein altijd de laatste actuele informatie moeten weergeven. 
Ook zal de website meer functionaliteiten moeten hebben zodat burgers met hun DigiD 
aanvragen kunnen doen.  
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Hiernaast is D66 van mening dat de locale geschreven pers een van de belangrijkste 
informatiebronnen moet blijven voor de inwoners van Wijdemeren, vooral voor de 
gemeentelijke informatiepagina Wijdemeren Informeren.  
 
Informatiezuilen 
D66 wil dat er informatiezuilen komen op verschillende openbare plaatsen binnen de 
gemeente. Hierop is informatie te zien vanuit de gemeente, zoals wegwerkzaamheden 
maar ook openbare activiteiten zoals jaarmarkten en open dagen van verenigingen.  
 
11. LOKALE DEMOCRATIE 
 
Referendum 
D66 wil dat de gemeente het raadgevend gemeentelijk referendum invoert voor 
beleidspunten van doorslaggevend belang voor de toekomst van de gemeente. Ook een 
correctief referendum op burgerinitiatief moet zo snel mogelijk worden ingevoerd. De 
noodzaak hiervoor werd nog eens aangetoond door de verwikkelingen rondom de 
bomenkap op het Noordereinde.  
 
Enquête 
D66 pleit ervoor om eens per jaar een enquête te houden onder de bevolking om haar 
mening te horen over tal van onderwerpen die spelen binnen de gemeente. De 
gemeentelijke website en de locale kranten kunnen hiervoor worden gebruikt. 
 
Procedures 
D66 is een voorstander van gedragscodes binnen de gemeenteraad en het college van 
B&W. D66 stelt dat alle nevenfuncties van raadsleden en college B&W gemeld moeten 
worden, op de gemeentelijke website geopenbaard en dat de integriteit niet in het geding 
mag komen.   
 
Inspreekrecht 
In november 2009 heeft de huidige Raad het inspreekrecht teruggedraaid. Iedereen 
heeft het recht om in te spreken tijdens commissievergaderingen, maar niet (meer) 
tijdens de raadsvergadering. D66 wil zowel in de commissievergaderingen als in de 
raadsvergaderingen ruimte bieden aan insprekers, en dat deze insprekers actief 
betrokken worden tijdens de behandeling van de dossiers die voor hen van belang zijn, 
zonder dat dit leidt tot eindeloze discussies.  
 
Agenda 
D66 is nog steeds van mening dat burgers onvoldoende op de hoogte zijn van de 
mogelijkheid om vraagstukken op de agenda van commissie- en raadsvergadering te 
plaatsen, dit op schriftelijk verzoek van tenminste vijftig kiesgerechtigde inwoners. D66 
vindt dit een belangrijk onderdeel van de lokale democratie en is van oordeel dat deze 
mogelijkheid permanent op de gemeentepagina in de lokale pers vermeld moet worden 
als ook op de website van de gemeente. 
 
Beroep en bezwaar 
De commissie Beroep- en Bezwaarschriften moet niet alleen de juistheid van de gevolgde 
procedure beoordelen, maar ook, binnen de wettelijke mogelijkheden, zoveel mogelijk 
aandacht aan de inhoudelijke kant van een zaak besteden. D66 is van oordeel dat de 
commissie de rol van ombudsman blijvend moet kunnen vertolken, op voorwaarde dat 
een absolute onafhankelijkheid kan worden gewaarborgd. 
 
Participatie 
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D66 Wijdemeren wil de kwaliteit van het gemeentelijke bestuur verhogen en de 
betrokkenheid van de Wijdemeerders vergroten door de communicatie en 
informatievoorziening fundamenteel te verbeteren via een voortdurende en proactieve 
dialoog.  
D66 wil dat de gemeente zo snel mogelijk aansluiting zoekt bij het landelijke initiatief 
WatStemtMijnRaad.nl, waar een compleet overzicht wordt bijgehouden van de 
stemmingen per raadslid bij ieder gemeenteraadsbesluit.  
D66 wil toewerken naar een interactieve discussieplek waar raadsvoorstellen en 
collegebesluiten besproken kunnen worden. Zo kunnen we elkaars kennis benutten en tot 
betere besluiten komen, met maximaal draagvlak. In gang te zetten via dorpsbezoeken 
en –avonden, waarna discussies voortgezet kunnen worden op het internet.  
 
CONCLUSIE  
 
Er wachten ons zware tijden: de extreme bezuinigingen op de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds en de extra taken die de overheid naar ons overhevelt beperken in 
belangrijke mate de mogelijkheden voor investeringen in nieuw beleid en stellen ons 
voorzieningenniveau onder zware druk. Om maar te zwijgen over de gevolgen van de 
mondiale crisis die ook Wijdemeren hard zal treffen. Moeilijke keuzes zullen gemaakt 
moeten worden, nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaring zijn niet bij voorbaat uit te 
sluiten. 
De huidige coalitie laat een erfenis achter waarmee wij de komende jaren moeten leven. 
De politieke cultuur zal moeten veranderen. We moeten prioriteiten stellen, een discussie 
over gemeentelijke kerntaken niet uit de weg gaan en de basis leggen voor een 
duurzame en harmonieuze samenleving in onze gemeente, gebaseerd op participatie van 
alle burgers, een verantwoordelijk en eerlijk gemeentebestuur, en respect voor de burger 
zowel als individu en als groep. 
D66 heeft de verbetering van de communicatie met inwoners en belanghebbenden, de 
intensivering van de lokale democratie en vooral een toekomstgericht voorzieningen en 
kennisniveau hoog in het vaandel staan. 
Zoals de Horstermeer bewoners inzetten op Droog, Duurzaam, Duidelijk en Draagvlak, 
zet D66 zich ook in voor vier D’s: Democratie, Duidelijkheid, Duurzaamheid en 
Daadkracht! 

 
Anders? 
JA 
D66  

 
 
Voor informatie over het programma kunt u terecht bij Nanne Roosenschoon, T 035-
5820309, Hannie Humme T 035-7724808 of via de email d66wijdemeren@kpnmail.nl.  

 


