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Alexander Pechtold 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. 
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente 
spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op 
D66.” 

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook. 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer 
stemmen? Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel 
belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. 

Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als 
raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat 
werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn ‘Wat betekent 
dit voorstel voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe 
omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat iedereen meepraat 
en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een 
democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische 
plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor politiek 
waarin de mens centraal staat. 

Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt 
worden. Hoe groot wordt de klas van uw kind komend jaar? 
Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen 
tegen jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en ondersteuning 
van ouderen en gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw 
gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde 
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende 
gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die samen 
zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als 
bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? De gemeente speelt 
een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een veel 
grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; 
stemmen op D66. 

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen 
die zich inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt de 
samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons 
van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze 
naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze 
gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen 
van iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid 



Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014 – 2018 

	   3 

die steunt, randvoorwaarden schept en waar nodig stuurt. D66 
weet zeker dat de kracht van mensen onderling de 
belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die 
kracht van mensen, individueel en samen. 

D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk 
over wat we willen, we denken in mensen en niet in groepen, 
we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog 
op de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we 
hard moeten werken om onze idealen te verwezenlijken. 

Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste 
gemeente van Nederland woont? Of gaat u er, samen met D66, 
voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt 
het verschil maken. Zeker hier in Amersfoort, in uw eigen 
omgeving! 

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66! 

 

 

 

 

	    

De richtingwijzers van D66 

• Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
• Denk en handel internationaal 
• Beloon prestatie en deel de welvaart 
• Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving 
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
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Vooraf 

 

Wij zijn blij dat u dit verkiezingsprogramma leest. Dat u de tijd 
en moeite neemt om u te verdiepen in dit programma, vol 
ambities, plannen en ideeën. Het is tot stand gekomen door van 
gedachten te wisselen met een groot aantal mensen in de stad 
en regio Amersfoort. De centrale vraag is: wat is uw gedroomde 
toekomst voor Amersfoort? 

Maar eerst blikken we terug op de resultaten die we de 
afgelopen periode bereikt hebben. 

Wat hebben we bereikt? 

Typisch D66: 

• de Elisabethlocatie wordt groen! 
• winkels en horeca mogen langer open blijven, 

ook op zondag 
• vanaf 2014 is Amersfoort aangesloten op het NS 

nachtnet 
• er is een openbaar subsidieregister 
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… en er is meer 

D66 heeft een regeling voor digitale klokkenluiders opgesteld, 
stadslandbouw en particulier opdrachtgeverschap op de kaart 
gezet, geld vrijgemaakt voor schone scholen en popcultuur, het 
voortouw genomen in de transitie  jeugdzorg, de 
mogelijkheden voor startersleningen verruimd, de 
combinatiefunctionaris behouden, microkrediet voor startende 
cultureel ondernemers gerealiseerd, regels voor ZZP'ers 
eenvoudiger gemaakt, ervoor gezorgd dat het Huis van de 
Watersport en de ABC-school Liendert er komen, etc. Kijk voor 
een volledige lijst op onze website d66amersfoort.nl  

Toch kijken we met dubbele gevoelens terug op de afgelopen 
vier jaar. Deze raadsperiode wordt namelijk gekenmerkt door 
gekonkel en politieke spelletjes. Er traden zes wethouders af, er 
waren drie verschillende colleges, er werd gelekt uit 
vertrouwelijke gesprekken en er werden participatieprocessen 
bruut doorbroken.  

Herhaaldelijk heeft de fractie van D66 aandacht gevraagd voor 
de omgangsvormen in de raad en erop gehamerd dat politici 
een voorbeeldfunctie hebben en dat alleen zo het vertrouwen 
in de politiek herwonnen kan worden. Wij willen dan ook dat in 
de komende periode oprecht gewerkt wordt aan een collegiaal 
en betrouwbaar bestuur.   

D66 Amersfoort 
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Nu vooruit 

 

Dromen kun je realiseren, ook al hebben we, met de 
onzekerheid van de economische situatie van vandaag, geen 
pasklare antwoorden. Met D66 kies je voor een stad die inspeelt 
op een veranderende toekomst. D66 durft keuzes te maken en 
vooruit te kijken. Ook met minder overheidsgeld. 

Het verkiezingsprogramma van D66 Amersfoort is 
onderverdeeld in de volgende 5 thema’s: 

• Ruimte geven: samenwerken in een 
veranderende stad 

• Dynamisch wonen 
• Duurzaam ondernemen 
• Kansen ontwikkelen: onderwijs, sport, cultuur en 

toerisme 
• Zorgen voor elkaar 
 

Ruimte geven 

Vertrouwen op de eigen kracht van Amersfoorters: mensen 
vinden zelf oplossingen. Soms alleen, meestal samen. Samen 
kansen creëren die aansluiten bij de behoeftes in stad, wijk en 
buurt. 
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D66 biedt mensen in Amersfoort die ruimte, zodat kansrijke 
ideeën tot uitvoer kunnen komen. Door de regeldruk te 
verlagen en door los te laten. Door niet vooraf de uitkomst vast 
te leggen. Wij willen echte verandering: minder regels, minder 
betutteling, meer ruimte voor inwoners en ondernemers om 
samen sociaal ondernemerschap te realiseren. Met daarbij een 
rol voor de gemeente die recht doet aan de 
(netwerk)samenleving waarin wij leven; bestuurlijke 
vernieuwing met een lokale overheid die verbindt, respect 
heeft voor inwoners en hen vertrouwt. 

Initiatieven voor nieuwe bestuursvormen (zoals Het Nieuwe 
Samenwerken), samen energie inkopen (zoals Eemstroom), 
samen een park aanleggen (postzegelpark Leusderweg), Gluren 
bij de Buren of samen koken voor elkaar (zoals Resto van 
Harte) zijn succesvolle manieren waarop inwoners actief vorm 
en inhoud geven aan Amersfoort. D66 wil dat de gemeente aan 
dit type initiatieven meer ruimte geeft en belemmeringen in de 
regelgeving wegneemt. 

Dynamisch wonen 

Wij willen investeren in een leefbare stad en in kwaliteit van 
leven. Door onder andere meer fiets- en wandelpaden waarop 
je ook kan skeeleren en hardlopen. Wij kiezen voor meer 
groene leefruimte, waarin mogelijkheden zijn voor bewegen, 
sport en cultuur. Kwaliteit van leven is meer dan wonen en 
werken. Het gaat om samenleven, waarin tolerantie en 
welbevinden kernwaarden zijn.  

D66 gaat voor duurzame energie, betaalbare woningen, een 
veilige buurt, regionale werkgelegenheid, innovatie op onze 
(snel) wegen door nieuwe technologie, goed en toegankelijk 
openbaar vervoer en betaalbare openbare voorzieningen voor 
sport, spel, ontspanning, kunst & cultuur.  

Duurzaam ondernemen 

D66 vindt het essentieel dat Amersfoort zich in haar beleid 
nadrukkelijk bewust is van haar centrale rol in de regio op het 
gebied van onder andere onderwijs, werkgelegenheid, horeca, 
winkels en zorg. Amersfoort kijkt over de gemeentegrenzen 
heen, benut bestaande verbindingen en gaat nieuwe aan. Wij 
zijn altijd op zoek naar kansen voor de regio.  

Wij willen vernieuwen door ondernemerschap, duurzaamheid, 
slimme technische vindingen en diensteninnovaties te 
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combineren. Door gebruik te maken van de denkkracht van de 
Amersfoortse zelfstandige professionals. En door samen sociaal 
ondernemerschap te realiseren.  

Kansen ontwikkelen 

Iedereen heeft een talent en daarmee een kans om zich te 
ontwikkelen, om te leren en zich te ontplooien. Ieder op zijn 
eigen wijze en op zijn eigen niveau. Daarvoor is onderwijs 
belangrijk. Maar er is meer nodig. Dit willen we bereiken met 
buitenschools aanbod op 7 tot 7 scholen, het stimuleren van 
sport, muziek en kunst, het geven van een museumjaarkaart 
aan alle Amersfoortse kinderen, toegankelijke bibliotheken en 
toegang tot informatie door Wi-Fi in de hele stad.  

Zorgen voor elkaar 

Iedereen heeft mogelijkheden om richting te geven aan zijn 
leven, om in zekere mate zelfstandig te zijn. Dat betekent 
echter niet dat iedereen zichzelf maar moet zien te redden.  

Wij vinden dat we mensen in hun waarde moeten laten, door 
een goede balans tussen zelfredzaamheid, de inzet van familie, 
vrienden en buren en door steun in de vorm van hulp, 
hulpmiddelen of geld. D66 kiest daarbij voor maatwerk. Geen 
nodeloze bureaucratie, waarbij mensen in hokjes worden 
gestopt. Het budget voor ondersteuning is beperkt. Daarom 
pleiten wij voor slimme zorgconcepten, waardoor zorg 
betaalbaar en beschikbaar blijft. En waarbij mensen zelf mogen 
blijven kiezen voor de zorg die hen het beste past.  

Samengevat, D66 in Amersfoort staat voor:  
 
• Minder regels en bureaucratie 
• Bestuurlijke vernieuwing 
• Een gemeente die loslaat, vertrouwt en verbindt 
• Meer zeggenschap van de inwoners over Amersfoort 
• Ruim baan voor technologie en duurzame innovaties 
• Talenten van iedereen ontwikkelen 
• Meedoen naar vermogen en zorgen voor elkaar 
• Kijken over de stadsgrenzen heen, regionaal denken en doen 
• Denk en handel duurzaam 
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Ruimte geven: 
samenwerken in een 
veranderende stad 

 

Vertrouwen in eigen kracht 

De stad vraagt om een nieuw perspectief, een stip op de 
horizon. Niet huiverig voor de toekomst, maar optimistisch. 
Vol vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Amersfoorters, 
dat zijn we samen en samen willen wij invulling geven aan de 
toekomst van onze mooie stad.  

We moeten er de komende jaren aan werken onze ideeën ook 
daadwerkelijk te realiseren. D66 is een partij van nuance, maar 
ook van vernieuwing en verandering. Juist nu er door de 
economische nuance, maar ook van vernieuwing en 
verandering. We willen echte verandering: minder regels, 
minder betutteling, meer invloed voor de inwoners en meer 
vrijheid om samen (sociaal) ondernemerschap te realiseren. 

Pak het zelf en samen op. De IKEA-gedachte is aansprekend. 
IKEA zaagt de planken en boort de gaten, de mensen zetten de 
meubels zelf in elkaar. Zo kan er veel goedkoper worden 
geleverd. Als het bij IKEA kan, moet het ook bij de gemeente 
kunnen. Met andere woorden: gemeente en inwoners stellen 

D66 is een partij 
van nuance, maar 
ook van 
vernieuwing en 
verandering 
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samen de randvoorwaarden op en gaan ook gezamenlijk de 
thema’s die spelen in de stad of wijk aanpakken. 

D66 kijkt vanuit een sociaal liberaal perspectief. Persoonlijke 
vrijheid staat hoog in het vaandel en eigen initiatieven worden 
gewaardeerd en gestimuleerd. Wanneer mensen iets echt niet 
zelf kunnen, kan de overheid bijspringen. 

Overheid verbindt en durft los te laten 

Wij zijn voorstander van een andere manier van werken door 
de overheid. De rol die zij in een veranderende toekomst op 
zich zal moeten nemen is die van facilitator, initiator, aanjager,  
De gemeente houdt daarbij natuurlijk de taak om te zorgen 
voor randvoorwaarden, onder andere door de regelgeving zo 
aan te passen dat inwoners ook echt resultaten kunnen 
bereiken. Vanzelfsprekend schept de overheid de voorwaarden 
om ongelijkheid te voorkomen. 

Die faciliterende rol willen we uitdrukkelijk terug laten komen 
in het stadhuis. Niet alleen de ambtenaren moeten het stadhuis 
uit, juist ook raadsleden en collegeleden. De werkplekken in 
het stadhuis worden gedeelde werkplekken, waar ook inwoners 
aan tafel zitten. Om mee te praten of om mee te werken. 

Keuzes maken 

Bezuinigingen in Amersfoort worden samen aangepakt. De 
gemeente geeft volledige transparantie in cijfers en 
instellingen en inwoners denken mee. Vanuit visie worden 
samen keuzes gemaakt met oog voor de financiële realiteit. 
Niet steeds opnieuw en schijnbaar oneindig kaasschaven, maar 
duidelijk over duur en omvang en vanuit het vertrekpunt dat 
Amersfoort een stad is waar het welzijn van  mensen voorop 
staat. 

	    

De overheid, 
verbinder en 
makelaar 

Wat is over 4 jaar het tastbare D66-effect?  

De lokale overheid ziet zijn inwoners staan en heeft vertrouwen in hun 
eigen kunnen. Inwoners bepalen en beslissen in ruime mate zelf over hun 
buurten en wijken. De lokale overheid is zo nodig de verbindende partij en 
reageert flexibel op veranderingen.  
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Dynamisch wonen 

 

Veilig en toegankelijk 

Kwaliteit van wonen in een stad wordt bepaald door de 
dynamiek in een stad. Goed woningaanbod, groen, cultuur, een 
interessant winkelaanbod, diversiteit aan bewoners en het 
gevoel invloed uit te kunnen oefenen op je eigen omgeving zijn 
belangrijk en bepalen die kwaliteit. Wij hechten grote waarde 
veilige, aantrekkelijke en toegankelijke straten, paden en 
pleinen.  

Parken en pleinen nodigen uit tot elkaar ontmoeten, wandelen, 
sporten of fietsen en spelen. Dat geldt ook voor de Zonnehof, 
het plein dat na vertrek van de bibliotheek opnieuw zal moeten 
worden ontwikkeld.  

De gemeente treft maatregelen om de verblijfskwaliteit van de 
openbare ruimte te verbeteren. Dit doen we onder andere door 
de verkeersveiligheid te verbeteren en ruimte te creëren in 
overvolle straten. Dit doen we ook door aan te aansluiten bij en 
het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Hierdoor krijgen 
bewoners kennis over hun gebouwde omgeving. Zij hebben 
immers het grootste belang bij een veilige, gezonde, fraaie, 
opgeruimde, leefbare wijk. Zo bepalen bewoners 
nadrukkelijker de agenda in hun buurt en wijk. 

Ondersteunen van 
bewoners-
initiatieven 
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Bij de keuze van deze plannen worden de inwoners direct 
betrokken. Gemeente en bewoners stellen daar ook 
gezamenlijk de randvoorwaarden voor op. Ook ondersteunen 
wij buurt- en bedrijfsinitiatieven als het BIZ (Bewoners 
Initiatief Zonnehof), De War (broedplaats kunst, techniek en 
duurzaamheid), De Nieuwe Stad, het Oliemolenkwartier en 
Nieuwe Erven. 

Herontwikkelen en toekomstbestendig 
bouwen 

De goede tijden waarin flinke opbrengsten konden worden 
behaald uit grondexploitatie door huizenverkoop zijn voorbij. 
De verliezen voor Amersfoort door het tekort in de 
grondexploitatie in Vathorst zijn naar verwachting enorm. Een 
snelle oplossing lijkt onmogelijk en de kosten zullen op 
verantwoorde wijze en verspreid in de tijd moeten worden 
afgeboekt. 

Vathorst wordt afgebouwd als hoogwaardige woonwijk. De 
bouw van woningen in Vathorst West wordt de komende 
periode heroverwogen. Vathorst Noord blijft groen. 

Wij vinden dat Amersfoort als gemeente de mogelijkheid moet 
houden om meer vrije kavels uit te geven. Kavels waarop 
mensen zelf een huis kunnen bouwen en waarbij de gemeente 
geen risico loopt. Wij zijn voor het stimuleren van particulier 
(collectief) opdrachtgeverschap. Hierdoor is schaalvoordeel te 
behalen, waardoor het mogelijk is een betaalbare woning te 
realiseren. Daarbij wordt het risico over het gehele collectief 
verspreid. Een gedachte is dat woningcorporaties als 
(financiële) achtervang functioneren. 

Collectief opdrachtgeverschap kan ook leiden tot vergroting 
van de sociale cohesie ofwel sociale binding in een buurt, zoals 
bijvoorbeeld senioren die op deze manier in de eigen wijk of 
buurt kunnen blijven wonen. 
Nieuwe woningen kunnen worden gebouwd in de bestaande 
stad. 

Wij vinden dat kantoren en andere (leegstaande) gebouwen, 
bijvoorbeeld langs de Stadsring, moeten worden 
herontwikkeld. Wij denken aan betaalbare woningen voor 
iedereen in Amersfoort, ook voor jongeren. In Utrecht zijn 
bijvoorbeeld kantoorpanden omgetoverd tot 
studentenwoningen inclusief voorzieningen, zoals 
uitgaansgelegenheden en sportvoorzieningen. D66 wil meer 

Vathorst Noord 
blijft groen 

Stimuleer 
particulier 
opdrachtgever-
schap 
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geschikte ouderenhuisvesting, waarbij allerlei voorzieningen in 
de buurt zijn. Mantelzorgwoningen zouden langer op eigen 
terrein moeten kunnen staan. 

Wordt er herontwikkeld of gebouwd, dan is dat 
levensloopgeschikt en duurzaam. Verder is het steeds van 
belang een goede inschatting te maken van de actuele en 
toekomstige (markt)vraag naar een bepaald type woningen. 
afstemming in de regio. Dit omdat de samenstelling van de 
bevolking  in Amersfoort wijzigt doordat het aantal ouderen 
gestaag groeit. 

De gemeente stimuleert duurzame ontwikkeling bij bouw en 
verbouw: onder meer door de hoogte van de leges te koppelen 
aan de energieprestaties. Het toepassen van zonne-energie en 
hergebruik van hemelwater kunnen hierbij van invloed zijn. 

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld bij haar eigen 
gebouwen (zoals het stadhuis). Of door (bij groot onderhoud) 
dubbele riolering aan te leggen. 

We willen duurzame herontwikkeling faciliteren en 
welstandobstakels opruimen. Bij herontwikkelen of bouwen 
wordt gestreefd naar diversiteit in de wijk, wat zorgt voor 
levendigheid en het voorkomt verpaupering en criminaliteit.  

Aanstekelijk groen, behoud en 
versterking  

Wij vinden bomen, struiken en stadslandbouw belangrijk in de 
stad. Zelf tuinieren en beheren door inwoners is een oplossing 
om kosten van aanleg en onderhoud van natuur te beperken.  

Braakliggende grond kan flexibel worden gebruikt als 
(moes)tuin voor de buurt. Een tuin waarin buren elkaar (beter) 
leren kennen, kinderen spelenderwijs leren en eigen 
buurtgroente en -fruit wordt geteeld. De gemeente faciliteert, 
bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van een digitale 
groen/stadslandbouwkaart (kan onderdeel zijn van Amersfoort 
op de Kaart) waarop te zien is waar mogelijke ruimte is voor 
zo’n (moes)tuin. 

Compost komt uit door inwoners verzameld gft-afval door goed 
te scheiden, zoals vroeger voor de ‘ouderwetse schillenboer’, 
nu voor de ‘stadsboer’. Dit kan de kosten voor de inwoners voor 
afvalverwerking verlagen. Daarnaast willen wij een eerlijkere 
verdeling van de afvalstofheffing tussen eenpersoons- en 

Bouw  
levensloopgeschikt 
en duurzaam 

Flexibel gebruik 
van braakliggende 
grond 
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meerpersoonshuishoudens. De afgelopen jaren zijn de tarieven 
namelijk meer ineen gaan lopen.  

Wij vinden dat de stad Amersfoort een groene long verdient. 
Een gezonde long die de stad ook in de toekomst lucht geeft. 
Ten aanzien van de Elisabethlocatie hebben bewoners samen 
met de gemeente een plan gemaakt voor de inrichting van een 
groene locatie, na de verhuizing van het ziekenhuis. Dit is een 
voorbeeld hoe bewoners direct kunnen worden betrokken bij 
stadsvraagstukken. In de omgeving van Vathorst willen we een 
dergelijke groene regiostructuur langs de Eem/Laakzone voor 
recreatie, natuurbeleving en educatie. 

Veiligheid 

Amersfoort is een veilige stad en dat willen we graag zo houden 
en verbeteren. Preventie staat hierbij voorop. Veiligheid begint 
thuis en in de buurt, samen met de buren en met fysieke 
aanwezigheid van wijkagenten. Camera’s kunnen helpen, maar 
geen veiligheid afdwingen. Wij willen dat de burgemeester 
stopt met onaangekondigd drones te laten rondvliegen boven 
de stad. 

Wij vinden dat bewoners een actieve rol kunnen spelen als het 
gaat om veiligheid en leefbaarheid. Bijvoorbeeld door samen te 
werken met de ambulancedienst en stichting HartslagNU, 
waardoor bewoners eerste hulp kunnen verlenen wanneer 
iemand in de buurt moet worden gereanimeerd. Of door 
gebruik te maken van BuitenBeter. Hierdoor kunnen bewoners 
niet alleen met hun smartphone melding maken van 
bijvoorbeeld vernield straatmeubilair of gaten in het wegdek, 
maar worden ze door de gemeente geïnformeerd over de 
voortgang van hun melding via diezelfde smartphone. 

Met een ‘Lichtplan’ (naar het voorbeeld van Gent) willen we de 
stad aangenamer, veiliger (blijkt uit onderzoek) maar toch 
zeker ook duurzamer maken. Door andere lichtaccenten op 
belangrijke gebouwen, pleinen, toegangspoorten, 
verkeersaders te projecteren bereiken we meerdere doelen: 
bevordering kwaliteit van de openbare ruimte, duurzamer 
(besparing van minimaal 20%) en veiliger. 

Vervoer 

Bereikbaarheid van Amersfoort is essentieel. Of dat nu met 
auto, fiets, bus of trein is. Wij willen dat de trein ook ’s nachts 
van Schiphol heen en weer naar Amersfoort rijdt. D66 wil 

Lichtplan: 
aangenaam, veilig 
& duurzaam 
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elektrische bussen in Amersfoort inzetten als proef om de 
luchtkwaliteit en de duurzaamheid te verbeteren. Tevens 
willen wij voldoende openbare laadstations voor elektrische 
auto’s. 

De loop- en fietsverbindingen tussen Vathorst, 
Hooglanderveen, Kattenbroek en de overige wijken worden 
uitgebreid of verbeterd. Vanuit de binnenstad  worden de 
verbindingen naar de bossen en groene buitengebieden 
verbeterd en bewegwijzerd. 

Goede fietsenstallingen in de stad zijn essentieel. 

Volgens D66 kan veiligheid in het verkeer worden bevorderd 
door het eenvoudiger te maken: overbodige verkeersborden en 
verkeerslichten verwijderen en bij het herinrichten van wegen 
in de Amersfoortse wijken het concept van ‘shared space’ als 
uitgangspunt nemen: een ruimte die samen met haar 
gebruikers is ontworpen en ingericht is op zo’n  manier, dat 
voor weggebruikers aan de omgeving is te zien wat het 
gewenste (verkeers-)gedrag is. Extra aandacht dient er te zijn 
voor duidelijke en veilige fietsroutes voor kinderen naar 
scholen. 

Amersfoorts Erfgoed 

Amersfoort kent een oude binnenstad met vele monumenten. 
Maar Amersfoort kent ook wijken met naoorlogse, jonge 
monumenten. Amersfoort kent ook Industrieel, Cultureel, 
Militair, Religieus en Varend erfgoed. 

D66 vindt dat Amersfoort zorgvuldig om moet gaan met haar 
monumenten en Erfgoed. Zo willen wij dat de Grebbelinie aan 
vergetelheid wordt onttrokken. Als onderdeel van het 
cultuurlandschappelijk Eemsnoer is het een belangrijk 
historisch, monumentaal (water)bouwkundig, militair, 
educatief  geschiedenisspoor in het landschap van Amersfoort 
en haar regio.  

D66 wil elektrische 
bussen 

	  

Wat is over 4 jaar het tastbare D66-effect? 
We zien een stad waar gebouwd wordt omdat er vraag is, waar er ruimte is 
voor multifunctionele herontwikkeling.  Een groene stad waar mensen in 
duurzaam vervoer reizen en een stad die bewoners als veilig ervaren. 
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Duurzaam ondernemen  

 

Centrale rol Amersfoort in de regio 

Om in te kunnen spelen op een snel veranderende toekomst is  
vernieuwen noodzaak. Wij willen dat doen door  
ondernemerschap, duurzaamheid, slimme technische 
vindingen en diensteninnovaties te combineren. Door gebruik 
te maken van de denkkracht van de Amersfoorters, door samen 
ondernemerschap te realiseren. 

Wij willen dat Amersfoort met haar centrale ligging haar 
centrale rol in de regio behoudt. Wij kiezen voor maximale 
bereikbaarheid, per (digitale) weg of spoor. De gemeente heeft 
daarin een (lobby)taak in Den Haag en zo nodig in Brussel. De 
snelle technische infrastructuur (glasvezel) wordt up to date 
gehouden, klaar voor snelle veranderingen.  

Samen met de ondernemers, winkeliers, horeca, Waterlijn, 
festivalorganisaties en culturele instellingen willen wij vorm 
geven aan een toekomstbestendige (winkel)stad Amersfoort. 
Zodat Amersfoort een bruisende stad blijft waar mensen graag 
naar toe komen én blijven komen. 

Wij zien de centrale rol van Amersfoort als een kans om nauwe 
samenwerkingen aan te gaan met regiogemeenten zoals 
Leusden. Bijvoorbeeld door samen actief bedrijven te 
benaderen en eventuele blokkades snel op te lossen. Ook 

D66 is voor slim 
ondernemerschap 

	  

Amersfoort, 
winkelstad voor de 
regio 

	  



Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014 – 2018 

	   19 

samenwerken met de gemeente Utrecht biedt kansen. Wij 
denken aan: 

• aansluiting zoeken bij de Economic Board 
Utrecht en Stichting Taskforce Innovatie Regio 
Utrecht 

• samen Europese subsidies realiseren 
• detacheringsconstructies (medewerkers 

detacheren bij andere bedrijven in de provincie)  

In Amersfoort 

De gemeente stelt zich flexibel en faciliterend op, zodat ons 
(lokale) bedrijfsleven de kans  heeft om te blijven concurreren.  

Wij kiezen voor onderwijs dat aansluit op de vraag van ons 
(lokale) bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door leerwerkbedrijven te 
stimuleren of andere oplossingen te faciliteren vanuit het 
bedrijfsleven, onderwijs en andere partners in de stad. Is dat 
binnen bestaande regels niet mogelijk, dan vinden wij dat een 
economische vrijzone kan worden gemaakt waarin tijdelijk 
gemeentelijke regels minder strikt worden toegepast. Bij 
succes worden de regels permanent aangepast via de daarvoor 
nu nog langdurige bureaucratische routes.  

Zelfstandige Professionals (ZP’ers) en 
MKB 

Wij vinden de zelfstandige professionals in Amersfoort 
belangrijk. Niet alleen als flexibele schil voor grotere bedrijven 
en organisaties, maar zeker vanwege hun vaak bijzondere 
kennis en ervaring en innoverend vermogen. Kennis en 
ervaring die zij vaak met grote bereidheid inzetten om mee te 
denken de eigen stad of woonomgeving te verbeteren. Wij 
vinden dat de gemeente daar gebruik van moet maken, 
bijvoorbeeld door in aanbestedingsprocedures deze 
professionals niet bij voorbaat uit te sluiten. 

Innovatie en creativiteit bevorderen vinden we speerpunten 
van beleid. Dat willen we realiseren door goede 
vestigingsvormen en financieringsvormen (waaronder de 
Kredietunie) voor MKB’ers, maar ook ZP’ers en starters. Sociaal 
ondernemerschap is een vorm van diensteninnovatie die we 
stimuleren.  

Minder regels: 
economische 
vrijzone 

	  

Wij vinden de 
zelfstandige 
professionals 
belangrijk 
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Innovatie op het gebied van zorg en ICT zien wij als een 
mogelijke nieuwe pijler binnen Amersfoort. Samenwerking 
tussen Meander, onderwijsinstellingen, (para)medische 
behandelcentra en ondernemers bieden de kans een 
gezondheidspark en het centrum van ontwikkeling in telecare 
te worden.   

Actief stimuleren van duurzame 
oplossingen 

Een belangrijk randvoorwaarde vindt D66 dat de vervuiler 
betaalt en dat duurzaamheid wordt beloond. De gemeente geeft 
hierbij in ieder geval het goede voorbeeld: het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid wordt deels gebaseerd op de langste totale 
levensloopkosten (in plaats van laagste aanschafprijs) en op de 
herbruikbaarheid van de grondstoffen in het product. 
Amersfoort wordt een afvalloze stad. 

Wij zien Amersfoort als de Zonnestad van de toekomst. De stad 
die op zonne-energie of een andere vorm van duurzame 
energie draait. Amersfoort zit nu al in de top vier van 
gemeenten waar de meeste zonne-energie wordt opgewekt. 
Inwoners kunnen ook investeren in zonnepanelen die niet op 
hun eigen dak liggen, maar bijvoorbeeld op gemeentelijke 
panden. D66 wil deze ontwikkeling stimuleren door steun te 
geven aan initiatieven van verenigingen van eigenaren, 
energiecoöperaties op het gebied van zonne-energie, het 
aanleggen van restwarmtenetten, et cetera.  

De gemeente minimaliseert haar eigen energieverbruik door 
bijvoorbeeld openbare- en gebouwverlichting (bij groot 
onderhoud) te vervangen door dynamische LED-verlichting. De 
gemeente investeert om te beginnen in zonne-energie bij 
schoolgebouwen. Daarnaast gaat de gemeente het anders 
denken faciliteren op het gebied van "smart highways": de 
snelweg van de toekomst met oplichtende verf en interactief 
licht. Door te focussen op deze technische vindingen kan de 
stad zich profileren als Zonnestad.  

Werkgelegenheid 

De kracht van de economie zit in de mate waarin mensen 
kunnen deelnemen aan het economische verkeer. Voor ons 
heeft werkgelegenheid grote prioriteit.  

Veel Amersfoorters raken werkloos en anderen krijgen niet 
eens de kans de arbeidsmarkt te betreden. Voor hen betekent 

Kansen voor een 
gezondheidspark 

	  

Amersfoort: 
Zonnestad van de 
toekomst 
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dat een periode van onzekerheid en afnemend vertrouwen in 
de toekomst. We zullen zowel aan de vraagkant, de aanbodkant 
en de regelgeving tegelijk moeten werken. Een geïntegreerde 
aanpak, gedragen door werkgevers en werknemers. Samen met 
de Vereniging Amersfoortse Bedrijven, de Vereniging van 
Amersfoortse Ondernemers en de Vereniging Amersfoortse 
Zelfstandigen wordt een plan van aanpak opgesteld en 
uitgevoerd. 

Deze te vormen kerngroep maakt een actieplan met onder 
meer de volgende punten: 

• werkgevers stellen een of meerdere 
opleidingsplaatsen ter beschikking voor 
werkzoekenden die hun expertise willen 
aanscherpen  

• de werkzoekende krijgt een leenbeurs 
aangeboden voor bij- of omscholing om 
zodoende aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt te 
blijven 

• in de regio wordt een detacheringsconstructie 
uitgewerkt waarbij werkgevers in de regio 
elkaars personeel tijdelijk kunnen ‘overnemen’ 

• het onderzoeken van een MBO-campus 

Het idee achter de MBO-campus is om regionaal het opleiden 
van vakmensen te stimuleren. Deze zullen hard nodig zijn om 
de economische bedrijvigheid in de regio te versterken. Zo’n  
campus is een infrastructurele voorziening in de regio, die 
faciliteiten biedt aan aankomende professionals op LBO-  en 
MBO-niveau. De campus is een samenwerking tussen meerdere 
kennisinstellingen.  

Werkgelegenheid 
is prioriteit 
nummer 1 

	  

Wat is over 4 jaar het tastbare D66-effect? 
MC Meander is een magneet geworden voor de gezondheidseconomie in 
de regio. De grote bedrijven en het MKB zijn betrokken en op het terrein 
van onderzoek en innovatie heeft de stad een nieuwe impuls gekregen. 
Amersfoort heeft zich geprofileerd als Zonnestad. Technische 
mogelijkheden zijn verkend en in samenwerking met het bedrijfsleven zijn 
er vele experimenten op duurzaamheid uitgezet die leiden tot innovaties.  
De werkgelegenheid is bevorderd. Onder andere door impulsen in de ICT 
sector. Doordat ZP’ers meer als collectief opereren kunnen zij (effectiever) 
meedingen bij aanbestedingen. 
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Kansen ontwikkelen: 
onderwijs, sport, cultuur 
en toerisme 

 

Onderwijs 

Iedereen heeft een talent en daarmee een kans om zich te 
ontwikkelen, om te leren en zich te ontplooien. Ieder op zijn 
eigen wijze en op zijn eigen niveau. Daarvoor is onderwijs 
belangrijk. Maar er is nog meer nodig.  

De uitvoering van het onderwijs is en blijft de 
verantwoordelijkheid van onafhankelijke scholen en 
schoolbesturen. Toch vinden wij dat de gemeente een 
belangrijke rol heeft bij het verbeteren van het onderwijs in 
Amersfoort, door zich actief op te stellen als verbinder en 
initiator tussen scholen en andere partners in de stad, zoals 
sportclubs en Scholen in de Kunst. Of bijvoorbeeld door 
bedrijfsleven en scholen met elkaar in contact te brengen en zo 
de vorming van leerwerkbedrijven of ruimte voor 
stageplaatsen te stimuleren. 
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7 tot 7 scholen 

Wij willen (brede) scholen verder ontwikkelen naar integrale 
kindcentra (voortzetting en uitbreiding van ABC-scholen). 
Nauwer samenwerken van kinderopvang, buitenschoolse 
opvang, sport en cultuur en de school onder één leiding en 
daarmee een rijker aanbod. Een rijker aanbod waardoor ieder 
kind zijn eigen talent kan ontdekken, een gezonde leefstijl 
vanzelfsprekend wordt en taalachterstanden worden 
tegengegaan. De gemeente neemt het initiatief bij het tot stand 
komen van deze centra.  

Wij vinden dat sport en bewegen op school een 
basisvoorwaarde is voor een gezonde leefstijl en een grote 
preventieve werking heeft. D66 wil meer gym op/rondom 
school en wil dat de combinatiefunctionaris in Amersfoort 
wordt ingezet op de combinatie onderwijssport. Kinderen leren 
dan op school bewegen en sporten en gaan met hetzelfde 
vertrouwde gezicht van de gymjuf of -meester mee naar de 
sportvereniging waar hetzelfde gezicht training geeft op de 
club. Blijven bewegen wordt daarmee een vanzelfsprekendheid. 
Wij zien de combinatiefunctionaris als verbindende schakel 
tussen de sportvereniging en school. 

Ieder schoolkind in aanraking met cultuur 
en sport 

Kinderen kunnen in Amersfoort (en daarbuiten) gratis naar 
musea met de Museumjaarkaart. Schoolkinderen kunnen met 
"Kies je Sport"/"Kies je Kunst" hun talent op ander gebied 
ontdekken. Deze lessen of trainingen in sport of bij Scholen in 
de Kunst zijn te waardevol om te worden wegbezuinigd. 

Met Wi-Fi door de hele stad is toegang tot internet voor 
kinderen en daarmee kans op ontwikkeling geborgd. Voor 
kinderen bieden Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en 
het Jeugdsportfonds financiële en praktische mogelijkheden 
om talenten van kinderen te ontwikkelen. Kinderen in armoede 
worden behoed voor uitsluiting van cultuur en sport. 

Toppers 

Wij zijn trots op ons Nederlands toptalent in Amersfoort. 
Topsporters, kunstenaars, musici inspireren anderen hetzelfde 
te doen. Wij willen onze talenten de kans geven om te 
excelleren door goede faciliteiten te bieden. Drempels zoals 

Voortzetting en 
uitbreiding van 
ABC-scholen 

	  

Kies je Sport, 
Kies je Kunst 
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huisvesting, vervoer of beperkende regelgeving nemen we 
zoveel mogelijk weg. Door samen te werken met lokale 
ondernemers en opdracht aan onze eigen gemeentelijke 
uitvoeringsinstellingen. 

Bij de organisatie van evenementen in Amersfoort dagen de 
toppers de schoolkinderen uit om te gaan bewegen. 
Bijvoorbeeld door projecten als Toppers op School, waarbij 
topsporters kinderen uitdagen (meer) te sporten door op 
school clinics te verzorgen.  

Wij vinden dat ieder talent het verdient om tot ontwikkeling te 
komen. Ook als daar een andere omgeving voor nodig is. Wij 
vinden dat de gemeente een actieve rol speelt in het 
voorkomen van schooluitval, vooral door scholen te faciliteren 
en ondersteunen in hun eigen plannen en hun aanvragen voor 
vroegtijdig schoolverlaters budget. 

Wij vinden dat de combinatiefunctionaris of buurtsportcoach 
ook mag worden ingezet voor meer sport- en 
bewegingsonderwijs. Thuis zitten is geen optie. 

Leerwerkbedrijven en werkplaatsen 

De gemeente heeft een stimulerende en sturende rol in het 
opzetten van leerwerkbedrijven door ondernemers en 
instellingen in en rondom Amersfoort. En in de 
onderwijsbegroting budget vrij te maken voor anders leren.  

Ook mensen die niet in staat zijn een reguliere baan in te vullen 
hebben een talent. Een talent dat het beste tot zijn recht komt 
in een beschermde werkomgeving. Wij vinden dat de gemeente 
een verantwoordelijkheid heeft voor sociale werkplaatsen en 
beschermde werkplekken voor mensen met een 
arbeidsbeperking. 

Ontmoeten door slim gebruik gebouwen 
en openbare ruimtes 

Sommige overheidsgebouwen zoals bijvoorbeeld bibliotheken, 
scholen, musea of sportaccommodaties zijn natuurlijke 
ontmoetingsplaatsen voor mensen. Wij vinden dat de gemeente 
die ontmoeting moet bevorderen door slim gebruik te maken 
van overheidsgebouwen. 

Stimuleer 
leerwerkbedrijven 
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Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van industrieel 
erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes. Of 
schoolgebouwen die buiten schooltijd open zijn voor 
muziekonderwijs of buitenschoolse opvang. Of gymzalen bij 
scholen die ook de juiste afmetingen hebben. Sportinclusief 
denken is onderdeel bij de ontwikkeling van gebouwen en 
openbare ruimtes.  

Multifunctioneel en slim gebruik van gebouwen gaat wat ons 
betreft ook verder. Wij willen een bibliotheek die ook op 
zondag open is door een combinatie met een Grand Café of 
door opname in een cultuurhuis. Functies als theater, 
ouderensoos, tentoonstellingsruimte en zalencentrum kunnen 
samen in één gebouw. En… we willen dat het Eemhuis ook op 
zondag open is! 

Cultureel erfgoed vinden wij te belangrijk om te verliezen in de 
economische en politieke waan van de dag. Wij vinden dat de 
overheid de verantwoordelijkheid heeft om het behoud van ons 
cultureel erfgoed te blijven beschermen. Wij denken dat onze 
musea op meerdere manieren zijn te gebruiken. Niet alleen als 
toevallige dagtocht van de NS, maar als structureel onderdeel 
van onze citymarketing. Bijvoorbeeld met onze 
wereldberoemde, in Amersfoort geboren, moderne kunstenaar 
Mondriaan.  

Sporten en sportclubs 

D66 vindt sporten leuk. Wij vinden sportverenigingen met hun 
sporters en vrijwilligersleger een onmisbare schakel in 
Amersfoort. Dankzij de inzet van die vrijwilligers sporten 
wekelijks meer dan 50.000 Amersfoorters. Wij vinden de 
verenigingen en hun vertegenwoordigers een serieuze partner 
voor het Amersfoorts beleid op sport en de uitvoering daarvan. 
Ook individueel sporten en bewegen vinden wij belangrijk. 
Daartoe mogelijkheden bieden in de openbare ruimte, is ons 
uitgangspunt. 

Wij willen verenigingen ondersteunen door structureel behoud 
van het sporttechnisch jeugdkader en inzet van de 
combinatiefunctionaris vanuit de behoefte van de 
sportvereniging. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot "brede 
verenigingen" met meer aanbod dan alleen competitiesport. 
Waardoor er ruimte is voor talentontwikkeling op alle niveaus, 
of je nu 5 jaar bent of 50 jaar bent en net begonnen met 
marathon lopen.  

Bibliotheek als 
natuurlijke 
ontmoetingsplaats 
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Wij vinden dat ondernemende clubs de ruimte moeten krijgen 
om zelf hun eigen (gehuurde) velden of accommodatie te 
exploiteren. Bijvoorbeeld met buitenschoolse opvang, 
zomerkampen of andere activiteiten. Beperkende regels die dat 
tegen gaan worden ingetrokken of er wordt een weg voor 
gevonden zodat nieuwe initiatieven en samenwerkingen toch 
mogelijk worden. 

Zwemmen 

Wij vinden dat de sportaccommodatie Hogeweg met zwembad 
optimaal moet worden geëxploiteerd. Wij willen daarom dat 
zwemmen voor schoolgaande kinderen, na of voor schooltijd, 
wordt geïntroduceerd in overleg met o.a. scholen en BSO-
instellingen. Vervoerskosten of onderwijstijden zijn geen 
belemmering. 

Festivals  

Cultuur heeft een grote waarde voor de samenleving en 
inwoners.  Onmiskenbaar is aangetoond dat cultuur belangrijk 
is voor toerisme, de lokale economie en het vestigingsklimaat 
voor zowel inwoners als bedrijven. Investeren in cultuur loont. 
Maar niet alle investeringen hoeven van de overheid afkomstig 
te zijn. Bovendien zorgen culturele activiteiten niet alleen voor 
een levendige stad en onderlinge verbondenheid, maar ook 
voor verstrooiing, verdieping en (zelf)ontplooiing. Voor al die 
disciplines moet ruimte zijn binnen Amersfoort. Een stad met 
150.000 inwoners verdient een bruisend cultureel klimaat. 

Amersfoort heeft een aantal festivals die de stad levendig 
maken. Deze festivals zijn van grote waarde voor de stad en 
moeten worden gekoesterd. Er zijn ook festiviteiten die 
voorzien in een grote behoefte en niet of nauwelijks 
gemeentelijke subsidie ontvangen, zoals het Dorpsfeest 
Hoogland, Carnaval of Proef Amersfoort. 

D66 vindt dat geen enkel festival volledig of voor het grootste 
deel afhankelijk moet zijn van de bijdrage van de gemeente. 
Wel moet de gemeente de dienstverlening verbeteren aan de 
vrijwillige organisaties die de festivals organiseren en de 
veiligheidseisen niet verder verscherpen en waar mogelijk zelfs 
versoepelen. Uitgangspunt is en blijft dat de festivals door 
bedrijven en inwoners worden gedragen. De gemeente heeft 
een ondersteunende rol.  

Een stad met 
150.000 inwoners 
verdient een 
bruisend cultureel 
klimaat 
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Basisvoorzieningen 

D66 is pleitbezorger van een ander financieel beleid ten 
aanzien van culturele instellingen: het zelf genereren van 
gelden weegt mee in de toekenning van overheidssubsidies. 
Tegelijkertijd wil D66 niet dat de politiek of het 
gemeentebestuur een inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit 
of toelaatbaarheid van kunst uitingen. Wanneer selectie op 
kwaliteit nodig is, dan heeft inhoudelijke oordeelsvorming 
door een onafhankelijke commissie, de brede adviescommissie 
cultureel klimaat (BACK), de voorkeur. 

De gemeentelijke culturele basisvoorzieningen, bibliotheek, 
kunstonderwijs (Scholen in de Kunst), musea, poppodium en 
theaters (De Flint en De Lieve Vrouw) kunnen, mits zij aan de 
gestelde prestaties blijven voldoen, rekenen op gemeentelijke 
financiering. Ook van de culturele basisvoorzieningen wordt 
ondernemerschap verwacht. Dit betekent inspelen op nieuwe 
doelgroepen, nieuwe vormen en trends. 

Kunstenaarsinitiatieven 

En sterk en bruisend cultureel klimaat is niet alleen gebaat bij 
bezoekers (consumenten) maar ook bij makers (producenten). 
Jonge makers willen wij betaalbare atelierruimte bieden en hen 
zo binden aan Amersfoort. Via de Stichting Kunst in 
Amersfoort ondersteunt de gemeente blijvend 
kunstenaarsinitiatieven en via de eigen beeldende kunst 
opdrachten zullen wij ons hard maken voor een beleid waarin 
met name lokale kunstenaars opdrachten krijgen. 

Cultuur profiel 

Amersfoort is een jonge stad en kent ook steeds meer 
studenten. Om een studentenstad te worden en jonge mensen 
voor de stad te behouden, is meer nodig dan goede HBO-
opleidingen en betaalbare huisvesting. Culturele activiteiten, 
concerten, festivals, et cetera, die zich richten op de doelgroep 
20—39 jaar zijn nog beperkt in aantal en in omvang. Een mooi 
voorbeeld is Into the Woods. Initiatieven vanuit de doelgroep 
kunnen rekenen op de support van D66 Amersfoort, zoals 
bijvoorbeeld het idee om Serious Request naar Amersfoort te 
halen. 

Amersfoort: jonge 
stad met steeds 
meer studenten 
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In en rondom Amersfoort 

Wij zijn blij met de inspanningen van de afgelopen jaren op het 
gebied van citymarketing en trots op de behaalde resultaten. 
Wij willen doorgaan met de programma’s en deze verder 
ontwikkelen. Om samen met onze regiogemeenten (zakelijk) 
toerisme verder te realiseren. Wij geloven in toerisme, niet in 
toeristenbelasting. Toeristenbelasting vinden wij onnodig 
administratief werk dat nauwelijks iets zal opleveren en willen 
we daarom afschaffen.  

  

Toerisme als 
motor voor de stad 

Wat is over 4 jaar het tastbare D66-effect? 
Over vier jaar wordt gesport en cultuur beleefd in de openbare ruimte, op 
de 7 tot 7 school, in openbare gebouwen waar van alles te doen is en bij 
ondernemende culturele en sportverenigingen. Er mogen geen financiële 
belemmeringen voor kinderen zijn om hun talenten te ontwikkelen. 
Amersfoort is een stad waar de creatieve industrie bloeit. 
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Zorgen voor elkaar 

 

Geloof in eigen kracht 

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. Iedereen heeft 
mogelijkheden om richting te geven aan zijn leven. Wij willen 
oog houden voor inwoners die het zelf niet kunnen. Een goed 
vangnet voor hen blijft noodzakelijk. We kiezen voor 
betaalbare zorgconcepten, waardoor we zorg op de lange 
termijn kunnen borgen. 

Medische zorg  

D66 pleit ervoor om de zorg (zoals huisartsenposten, 
wijkverpleging, huishoudelijke hulp) zo dicht mogelijk bij de 
mensen te organiseren: in de wijken. Hierbij wordt aansluiting 
gezocht bij de sociale wijkteams en wordt het aantal fysieke 
locaties geminimaliseerd. Bij het inrichten van de zorg 
stimuleert de gemeente samenwerking tussen deze 
zorgverleners, zorgverzekeraars en lokale/regionale 
ziekenhuizen en zorginstellingen. Met name wordt waar 
mogelijk ketenzorg voor chronisch zieken ingericht. Daarbij 
werken huisartsen, wijkverpleging, specialistische zorg en de 
patiënt nauw samen en stemmen zij behandeling en 
financiering af. 

Wij organiseren 
zorg dichtbij 
mensen 
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Toegankelijke eerste hulp en ziekenhuiszorg voor urgente niet-
planbare zorg is belangrijk. Tegelijkertijd is het voor de 
kwaliteit van specialistische planbare ziekenhuiszorg 
belangrijk dat deze uitgevoerd wordt door artsen en 
instellingen die over voldoende ervaring beschikken. 

Gezondheidsbeleid 

Gezondheid is belangrijk voor ons welbevinden. De meeste 
mensen zorgen goed voor zichzelf. Soms is ondersteuning 
nodig. D66 vindt dat de overheid niet moet voorschrijven hoe 
we moeten leven. De overheid moet mensen wel bewust maken 
van risico’s en bevorderen dat ze hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen. 

Zorg voor jeugd 

Wij zijn voorstander van decentralisatie van de jeugdzorg naar 
gemeenten. Zo kan de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de 
eigen omgeving kan worden georganiseerd en het eenvoudiger 
wordt een verbinding tussen school en werk tot stand te 
brengen. D66 zal de decentralisatie van de jeugd-GGZ naar de 
gemeenten kritisch volgen en waken voor teruggang in de 
kwaliteit en beschikbaarheid van noodzakelijke psychische 
zorg voor jeugdigen. 

Jeugdzorg moet laagdrempelig zijn. Daarom vindt D66 het 
belangrijk dat hulpverleners makkelijk te vinden en te 
bereiken zijn voor ouders en kinderen. Maar ook voor 
leerkrachten, leidsters en vrijwilligers die zich zorgen maken 
om kinderen. Samenwerking met scholen, welzijn en 
kinderopvang is belangrijk. Naast hulp, moet ook aandacht zijn 
voor preventie. Sociale wijkteams geven uitvoering aan de zorg 
voor jeugd in  Amersfoort, aangevuld met stedelijke digitale en 
telefonische mogelijkheden voor informatie en advies over 
jeugd en gezin. 

Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel 
mogelijk voorkomen worden. Is uithuisplaatsing 
onvermijdelijk, omdat een kind niet veilig is, dan pleit D66 voor 
het opgroeien van kinderen in een huiselijke situatie, zoals een 
pleeggezin of gezinshuis.  

Maak mensen 
bewust van eigen 
verantwoordelijk-
heid 

Jeugdzorg is 
laagdrempelig 
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Wijkteams en STIPs 

D66 is voorstander van het zoveel mogelijk in één hand houden 
van alles wat met sociale zaken, zorg, welzijn, jeugd en 
onderwijs te maken heeft. Dit geldt zowel voor het bestuur, als 
de uitvoering. Wij zijn voor een stedelijke dekking van sociale 
wijkteams. In deze breed inzetbare teams worden alle inwoners 
van Amersfoort door vaste gezichten bediend van hulp, zorg en 
ondersteuning. Wij zijn in beginsel geen voorstander van 
fysieke, aparte voorzieningen voor informatie, advies en 
ondersteuning, ook al worden die deels bemand door 
vrijwilligers. De bestaande STIPs moeten zich eerst bewijzen 
voordat er meer bakstenen STIPs worden gerealiseerd.  

Wij kiezen voor optimale bereikbaarheid, telefonisch (via een 
centraal 0900-nummer) digitaal (een informatieve website) en 
fysieke aanwezigheid op natuurlijke plaatsen - daar waar 
mensen zijn - door de wijkteams. Bereikbaarheid is daarmee 
niet afhankelijk van beschikbaarheid van vrijwilligers. Het geld 
moet worden besteed aan professionals, niet aan bakstenen.  

Wet maatschappelijke ondersteuning 

De gemeente krijgt op het gebied van verzorging en 
begeleiding van mensen die hulp behoeven extra taken 
vanwege de decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de 
WMO. De meest "comfortabele" zorg geven de mensen dichtbij 
de zorgbehoevende: familie en vrienden. Daarna komen 
zorgverleners. De gemeente dient de mantelzorgers goed te 
ondersteunen. De kracht van mantelzorg is echter niet 
onbeperkt. Er is maatwerk voor nodig af te wegen hoe 
eventuele betaalde zorg en mantelzorg zich optimaal tot elkaar 
verhouden. 

Mantelzorg waar het kan, professionele zorg waar het nodig is. 
Het gaat er om dat de mens centraal staat en dat de regie bij de 
zorgvrager ligt. Zorgbehoevende, het netwerk en zorgverleners 
zorgen er samen voor dat passende zorg wordt geleverd, 
waarbij verspilling en onnodige zorg worden voorkomen. De 
lokale overheid is het beste in staat om deze zorg te 
organiseren. 

De klanten van de WMO en AWBZ zijn verenigd in 
cliëntenraden. Deze krijgen wat ons betreft een grotere invloed 
op het beleid en helpen bij de beoordeling van zorgaanbieders. 
Ook jongeren en ouders verdienen een stem met betrekking tot 
de zorg voor jeugd en gezin. 

Mantelzorg waar 
het kan, 
professionele zorg 
waar het nodig is 

Voor stedelijke 
dekking van 
sociale wijkteams 



Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen 2014 – 2018 

	   33 

Seniorenhuisvesting 

Als ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen komt 
dat het welzijn ten goede. Ook stimuleert de gemeente wat ons 
betreft de huisvesting van ouderen in de wijken, zodat zij 
gemakkelijk mee kunnen blijven doen in de wijk waar ze 
gewoond hebben. 

Wet werk en bijstand 

Wij vinden dat de gemeente bijstandsgerechtigden ook 
maatschappelijk nuttig werk mag laten doen, zolang dit de 
zoektocht naar een baan niet in de weg staat en mensen in 
reguliere banen niet verdrongen worden door mensen in de 
bijstand. Daarnaast blijft een intensieve aanpak van fraude in 
de bijstand van belang. Niet in de laatste plaats om de 
geloofwaardigheid van ons voorzieningenstelsel te behouden.  

Schuldhulpverlening 

D66 wil snelle hulp bij schuldenproblematiek, zodat 
verslechtering van de situatie wordt voorkomen. Als 
uitgangspunt vinden wij dat mensen met schulden eerst zelf 
moeten zoeken naar goede oplossingen. Als dat niet lukt, is er 
passende ondersteuning. Dat geldt voor alle Amersfoorters. Dus 
ook voor tweeverdieners met dubbele woonlasten, of 
hogeropgeleiden die door scheiding in de problemen zijn 
gekomen.  

Activiteiten gericht op preventie, in het bijzonder ook voor 
jongeren, vinden wij essentieel. Ook als daarvoor onorthodoxe 
maatregelen nodig zijn. 

  

Huisvesting van 
ouderen in de wijk 

Snelle hulp bij 
schulden-
problematiek 

Wat is over 4 jaar het tastbare D66-effect? 
Over vier jaar zijn medewerkers van het sociale wijkteam de bekende 
gezichten in de buurt en op de (7 tot 7) school. In de buurt wordt zorg op 
maat aan huis geboden door buren, familie, vrienden, vrijwilligers en 
professionals. Kwetsbare ouderen en kinderen in de knel blijven met 
ondersteuning thuis wonen. 
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Matser, Coen Notebaart, Henk Pijper, Robert van Wijk 

De raadsfractie en wethouder van D66 Amersfoort en haar 
fractieondersteuner 
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Bart Huydts, Jacob Lamminga, Vincent Leeuw 
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Het verkiezingsprogramma van D66 Amersfoort is definitief 
vastgesteld door de leden tijdens de Algemene 
Afdelingsvergadering van 28 november 2013. 
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