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Voorwoord
Geachte inwoner, beste
keientrekker,
Het gaat goed met Amersfoort. D66
Amersfoort heeft met twee wethouders
en 9 raadsleden ervoor gezorgd dat
veel zaken vlot zijn getrokken en op
orde zijn gebracht. Ik zie iedere dag
hoe onze inwoners daarvan de
vruchten plukken. Door ons beleid
hebben we als stad ondanks de crisis
niet hoeven in te leveren op ons
voorzieningenniveau. Dat is een
prestatie waarop ik als huidig raadslid
en nu lijsttrekker van D66 Amersfoort
trots ben. De werkgelegenheid groeit inmiddels hard in alle sectoren.
Nieuwe ondernemende initiatieven laten onze stad bloeien en bruisen.
Maar het is geen tijd om achterover te leunen. Daarvoor verandert er te
veel tegelijkertijd. Door de inzet van nieuwe technologieën ontstaan
mogelijkheden die vroeger ondenkbaar waren. D66 Amersfoort wil de stad
toekomstbestendig maken door slim, sociaal en groen beleid dat enorm
veel economisch kansen biedt. Een stad die ook veilig is voor iedereen met
een goede sociale structuur en waarin ruimte is voor ieders ontplooiing en
ontwikkeling.
D66 Amersfoort staat voor schone lucht in een stad die wordt omringd door
snelwegen. Wij staan voor een Leven Lang Leren zodat je kansen op de
arbeidsmarkt optimaal worden. Onze partij wil bereiken dat Amersfoort snel
minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Dus zetten we
maximaal in op duurzame energie die zorgt dat wij ook in onze stad écht
frisse lucht kunnen inademen. D66 Amersfoort wil betaalbare huur en
koopwoningen voor starters realiseren. Daarmee moeten we vaart maken
nu Amersfoort als magneet werkt mensen die zich vanuit de randstad hier
willen vestigen waardoor ook hier de huizenprijzen enorm stijgen. D66
Amersfoort staat voor een stad die je met elkaar maakt en waarin de
inwoners centraal staan. Om dat te bereiken willen wij onze inwoners niet
alleen beter informeren over wat de gemeente allemaal van plan is, maar
hen ook actief betrekken bij de totstandkoming van beleid. Daarom willen
we experimenteren met een burgerraad die de raadsleden scherp houdt om
tot een afgewogen oordeel te komen. Ik wil samen met de andere
kandidaat raadsleden van D66 Amersfoort zorgen dat iedereen écht
meetelt in onze stad.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, gaan wij daarom gewapend
met drie woorden op pad:

”Kansrijk Keigoed Amersfoort”
Het zijn niet zomaar woorden, maar drie woorden waar ik erg aan hecht.
Dat kansen krijgen en deze grijpen erg belangrijk is, heb ik zelf
ondervonden toen ik via het VMBO mocht doorstomen naar eerst het HBO
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en vervolgens naar de universiteit. Ik ben ervan overtuigd dat een ieder de
kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Naast individuele kansen, liggen ook voor de stad Amersfoort veel kansen
in het verschiet. Kansen voor ondernemers in onze snel groeiende stad.
Kansen voor de culturele sector en kansen om met elkaar een keigoede
stad te realiseren. Ik word erg blij van de mensen waarmee ik op pad mag
gaan om onze boodschap te verkondigen. D66 Amersfoort heeft een ideale
mix op de lijst neergezet van kandidaatsraadsleden die veel kennis,
ervaring, energie en positiviteit in huis hebben. Het is een voor mij
persoonlijk dan ook een voorrecht dat ik dit geweldige team mag
aanvoeren.
Ik hoop dat ons lokale D66-verkiezingsprogramma u aanspreekt en
inspireert. Twijfel niet en spreek mijn collega’s en mijzelf aan wanneer u
vragen of opmerkingen hebt. Dat kan altijd; ook wanneer het waterkoud is
en wij allemaal liever binnen naast de verwarming zitten. U geeft ons
daarmee de kans te luisteren en met u in gesprek te gaan. Wanneer u op
21 maart uw stem aan D66 geeft, kiest u voor een Amersfoort waarin
gelijkwaardigheid, kansen voor iedereen en perspectief op een betere
toekomst centraal staan. Met uw steun weet ik zeker dat de raadsperiode
2018 – 2022 over vier jaar kan worden afgesloten met:
“Eindgoed, keigoed. Amersfoort.”
Tyas Bijlholt
Lijsttrekker D66 Amersfoort
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1 Amersfoort, onze stad kansrijk voor iedereen

Amersfoort wordt al jaren uitgeroepen tot de beste woongemeente van
Nederland: het is hier plezierig wonen, alle voorzieningen zijn voorhanden
en er is volop natuur in de regio en groen in de buurt. We hebben een
prachtig historisch centrum en zijn goed bereikbaar. Amersfoort is daardoor
een stad met een grote aantrekkingskracht voor wonen, werken en
recreatie. Het is een koopkrachtige en ondernemende stad met een
veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur. Amersfoort is de laatste tientallen
jaren verdubbeld in het aantal inwoners. Het is inmiddels een grote stad
met een hoog voorzieningenniveau en een belangrijke regionale functie.
Hoe we Amersfoort behouden als een stad die toekomstbestendig is, met
ruimte voor ieders ontplooiing en ontwikkeling geven we in dit programma
weer.

Amersfoort
behoort tot de
meest competitieve
regio’s van Europa.
Door
samenwerking
maken we het
verschil.

Amersfoort ligt in het hart van Nederland en maakt deel uit van de
provincie Utrecht. Deze regio staat op plaats twee van de meest
competitieve Europese regio’s. D66 ziet economische kansen voor
Amersfoort door synergievoordelen te verzilveren binnen de ‘zijden’
driehoek Amersfoort-Utrecht-Hilversum. Daarvoor is het volgens D66
noodzakelijk dat bedrijven, kennisinstituten en overheden nog meer gaan
samenwerken, om te zorgen dat het effect groter is dan wat de
afzonderlijke partijen alleen bereikt zouden hebben.
D66 wil dat Amersfoort een inclusieve gemeente is zonder
belemmeringen om mee te doen, met een diversiteit aan inwoners die
prettig met elkaar samenleven. Daarom houden we aandacht voor de

7

Groen op
loopafstand van je
huis met voldoende
voorzieningen voor
kinderen en
ouderen.

leefbaarheid in de wijken, met meer ruimte voor bewonersinitiatieven en
plekken voor ontmoetingen en activiteiten. D66 blijft werken aan gemengde
wijken met een divers aanbod van voorzieningen die passen bij de
inwoners. De wijken en buurten zorgen immers voor sociale cohesie, dat
kunnen we samen met de inwoners blijven versterken. We vinden dat de
interne samenhang in de wijken en woonkernen van Amersfoort een groot
goed is om te behouden. Dat komt ieders welzijn en de veiligheid op straat
ten goede. In een groeiende stad wil D66 verder dat openbaar groen altijd
op loopafstand is van waar je woont, daarom blijven we werken aan
voldoende openbaar groen.
Nu Amersfoort behoort tot de vijftien grootste steden van Nederland met
bijbehorende problemen en kansen vraagt dit om een goede afweging van
maatregelen die niet alleen passen bij een grote stad maar ook bij de
identiteit van Amersfoort. Het inwoneraantal van Amersfoort groeit nog
steeds. Mensen en gezinnen van buiten Amersfoort zien in onze stad een
aantrekkelijk alternatief voor de steeds duurder wordende Randstad. Deze
tendens heeft gevolgen voor Amersfoort. De toenemende vraag naar
woningen kan alleen via verdichting, beperkte uitbreiding en hogere bouw
gerealiseerd worden. Consequentie van die groei is dat de voorzieningen
en infrastructuur zullen meegroeien met de stad. Het groen en de
leefbaarheid in de buurt, één van de sterke kanten van Amersfoort, mogen
daarbij niet in het geding komen.

Versterken
vrijetijdseconomie:
we maken een
bruisende stad met
veel festivals.

Festivals, burgerinitiatieven, het dorpsfeest van Hoogland en de diverse
buurtbarbecues zorgen ervoor dat Amersfoort een leuke en gezellige stad
is. We streven naar een meer evenredige verdeling van aandacht en
middelen voor cultuur over de diverse doelgroepen dan nu het geval is. We
willen dat jongeren zich echt thuis voelen in onze stad. Daarom hebben we
de ambitie meer evenementen gericht op jongeren te realiseren, net als
festivals voor een zo breed mogelijk publiek in alle leeftijdscategorieën. Die
groei, zowel in aantal als in kwaliteit, kan alleen gerealiseerd worden met
meer samenwerking tussen organisaties en een faciliterende gemeente als
aanjager om dit doel te bereiken.
We kijken verder vooruit dan de komende vier jaar. Goed bestuur houdt
immers rekening met de wereld van overmorgen. De wereld om ons heen
verandert razendsnel. Het Internet of Things verbindt straks alle mogelijke
apparaten en mensen aan elkaar. Robotisering en 3D-printing bieden
kansen voor Amersfoort. De ontwikkeling van elektrisch en zelfsturend
rijden is niet langer een droom, maar wordt in de toekomst werkelijkheid. Al
deze ontwikkelingen hebben grote invloed op hoe wij met elkaar
samenleven.
Onze wereld verandert en daarmee de behoeften en wensen van onze
inwoners. Als gemeente is het onze taak om onze rol voortdurend te blijven
afstemmen op deze behoeften en wensen. Omdat veel zaken met elkaar
samenhangen is behoefte aan integraal denken en handelen, niet alleen
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gericht op de zaken die nu de aandacht vragen maar ook de problemen
van morgen en overmorgen. D66 wil graag samen met inwoners, bewoners
en instellingen werken aan deze uitdagingen van de toekomst.

Ruimte voor ieders
ontplooiing en
ontwikkeling door
Leven Lang Leren
voor iedereen.
mogelijk te maken.
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We zien ook dat niet iedereen mee kan komen in deze nieuwe
ontwikkelingen en technologische vooruitgang. Automatisering van
werkprocessen zorgt ook voor onzekerheid bij mensen. ’Bestaat mijn baan
morgen nog wel?’ is een terechte vraag die leeft bij werknemers. Daardoor
dreigen kloven in de samenleving te ontstaan. D66 staat hierom voor een
Leven Lang Leren om iedereen de mogelijkheid te geven zich te kunnen
blijven ontwikkelen. Onderwijsinstituten, de bibliotheek, de Kamer van
Koophandel en bedrijfsverenigingen spelen daarin, samen met de
gemeente, een sleutelrol. Die steeds snellere ontwikkelingen vereisen dat
het college, de ambtenaren en politici meer samenwerken, durven te
experimenteren, van fouten mogen leren en heldere keuzes maken.
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2 Cultuur en economie: werken aan een
bruisende stad

Factoren die bepalend zijn voor het vestigingsklimaat zijn onderwijs,
infrastructuur, vergunningenbeleid en de verbinding tussen cultuur en
economie. De toename van vrije tijd stimuleert de vrijetijdseconomie.
Daarnaast is ook de creatieve economie een belangrijke pijler van de
economie geworden.

2.1
Ontwikkelen van
Eemhuis en
Bibliotheek tot
kenniscentrum.
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Cultuur voor iedereen

Cultuur voegt waarde toe aan de ontwikkeling van het individu en aan de
samenleving als geheel. Cultuur zorgt voor levendigheid en verbinding,
maar is ook een economische motor voor de stad. Deze maatschappelijke
en economische waarde van cultuur is van essentieel belang voor de stad
en daar staat D66 voor. Naast het huidige beleid van subsidieverstrekking
willen we meer investeren in cultuur door meer te faciliteren en extra ruimte
te maken voor cultureel ondernemerschap. Investeringen in onze
basisvoorzieningen zijn nodig, zoals bij het Eemhuis, dat de functie van
kenniscentrum gaat vervullen met Bibliotheek Eemland, Archief Eemland
en Scholen in de Kunst. Dit kenniscentrum kan daarnaast in samenwerking
met de Kamer van Koophandel en het UWV zorgen dat mensen een
levenlang kunnen leren. Hierdoor kunnen talenten tot bloei komen, nieuwe
inzichten tot stand komen en mensen zich voorbereiden op nieuwe kansen
die zich aandienen op de arbeidsmarkt. We willen mooie, extra
evenementen die zorgen voor verbinding en levendigheid.

Amersfoort is een stad met een prachtig middeleeuws centrum en een
breed aanbod van kunst en cultuur. Voor D66 geldt dat het cultuuraanbod
van Amersfoort een stadse allure krijgt met (boven)regionale uitstraling:
breed en toegankelijk, voor alle inwoners, met verschillende behoeftes.
Voor alle doelgroepen dient er iets te zijn: van art movie tot club, van
spectaculaire experimentele evenementen tot klassieke kunst en erfgoed.
Dat culturele aanbod kunnen we alleen samen met de inwoners
ontwikkelen, zodat het bijdraagt aan de economische levendigheid in de
stad. Dat geldt niet alleen in de binnenstad, maar ook in de wijken.

Ruimte voor
cultuurmakers.

Amersfoort ontwikkelt met haar cultureel aanbod een steeds grotere
aantrekkingskracht op mensen van buiten de stad. Mensen uit de regio
komen hier om te winkelen of uit te gaan. Maar ook (inter)nationaal staat
Amersfoort op de kaart, met evenementen als Amersfoort Jazz, Dias
Latinos, Into the Woods en Spoffin. Deze bezoekers brengen niet alleen
meer levendigheid, ze leveren ook een bijdrage aan de lokale economie.
Dat kan worden versterkt door op het gebied van toerisme en recreatie
meer ambitie te tonen, meer budget voor een betere citymarketing van de
stad vrij te maken en een intensievere afstemming met Utrecht en
Amsterdam. Om deze groei in het culturele aanbod te bereiken, voor zowel
bewoners als bezoekers, wil D66 niet investeren in een nieuw groot
gebouw, maar enerzijds bestaande goed functionerende culturele
organisaties versterken, zodat er meer ruimte is voor een diverser culturele
programmering en anderzijds een innovatiebudget vrijmaken. Dit
Innovatiebudget stimuleert gesubsidieerde culturele instellingen en
organisaties om nieuwe projecten op te zetten samen met cultuurmakers,
kunstenaars en andere instanties om daardoor een breder, ander publiek te
bereiken en/of in te zetten op toepassing van e-cultuur in de kunsten. D66
wil het Rietveldpaviljoen een permanente culturele invulling geven met een
bovenregionale uitstraling.

2.2
Creatief
ondernemerschap
zorgt voor
levendigheid en
verbinding in de
stad.

Samenwerken maakt sterker

Amersfoort is rijk aan culturele instellingen, musea en organisaties die
zich inzetten voor cultuur en vrijetijdseconomie. Maar er is ruimte voor en
behoefte aan meer. Zo wil D66 meer kunst in de openbare ruimte
realiseren en mogelijkheden creëren voor nieuwe kunst- en
cultuurinitiatieven. Niet meer van hetzelfde, wel anders en voor diverse
doelgroepen. Het cultureel ondernemerschap kan verder worden
gestimuleerd door een netwerk te creëren tussen organisaties die zich met
cultuur bezighouden, om zo een aanvullend en onderscheidend aanbod te
creëren. Door organisaties te verbinden en te committeren aan
maatschappelijke doelen of vanuit gezamenlijke thema’s met elkaar en de
stad te laten werken. We willen meer werken aan natuurlijke
samenwerkingsverbanden die elkaar versterken, waarin ook andere
culturen een plek krijgen.
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Met nationale festiviteiten wil D66 dat Amersfoort meer ambitie toont.
Koningsnacht en Koningsdag hoeven we niet te beperken tot een leuke
kleedjesmarkt en naast de herdenkingen op 4 mei kunnen we in Amersfoort
ook een bevrijdingsfestival gebruiken om op 5 mei onze vrijheid te vieren.

2.3

Investeren in
cultuur en kunst
draagt bij aan een
goed
vestigingsklimaat.

Cultuureducatie zorgt voor verbinding en
talentontwikkeling

Kunst en cultuur verrijkt en verbreedt de visie van een mens, daarom
vinden wij het Jeugdcultuurfonds voor gezinnen met een laag inkomen
(maximaal 120% van de bijstandsnorm) zo belangrijk. Met mooie
initiatieven kunnen Amersfoortse kinderen al op jonge leeftijd de waarde
van cultuur ervaren. D66 wil op verschillende manieren stimuleren dat
kinderen en jongeren in de stad in aanraking komen met het cultuuraanbod.
Met de uitvoering van de cultuurvisie zetten we daarom meer in op
cultuureducatie en sterkere verbindingen tussen de diverse culturele
organisaties en het onderwijs, met als doel talentontwikkeling te stimuleren.
Voor die verbinding is het belangrijk dat de functie van
combinatiefunctionaris cultuur behouden blijft.

2.4

Cultuurvisie: door samenwerking

D66 onderschrijft de cultuurvisie met een focus op en ruimte voor
cultuurmakers, zoals autonome kunstenaars en theatermakers. Om
voldoende ruimte beschikbaar te blijven stellen voor sociaalmaatschappelijke en culturele initiatieven die onvoldoende middelen
hebben om commercieel vastgoed te huren, dient het beleid om het
gemeentelijk vastgoed af te stoten aangepast te worden. We willen dat de
gemeente samen met sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven
beleid gaat ontwikkelen om hen aan passende huisvesting te helpen,
bijvoorbeeld via erfpachtconstructies voor maatschappelijk vastgoed.
Het bredere aanbod kan ook zichtbaarder worden door organisaties qua
marketing meer met elkaar te verbinden. Het historisch centrum,
Mondriaanhuis, Dierenpark Amersfoort en het nabij gelegen Nationaal
Militair Museum in Soesterberg zijn trekkers, maar het is de vraag of zij
elkaar versterken. We willen niet alleen verbinding tussen culturele
instellingen creëren, maar hen ook belonen voor die samenwerking. D66
Amersfoort is voor verdere professionalisering van de subsidieverstrekking
aan alle culturele partijen, met betere informatievoorziening en controle via
visitatie bij structureel gesubsidieerde partijen.
We zien voor de gemeente een regiefunctie als het gaat om de
organisatie van festivals en culturele evenementen. Samen met de
Serviceorganisatie Evenementen kan de gemeente de verbinding leggen
tussen organisaties en ondernemers om een gelijkmatig aanbod van
activiteiten en festivals over het jaar en door de hele stad te realiseren. In
dat kader stellen we voor om de jaarlijkse bijeenkomsten van
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evenementenorganisaties, horeca en andere betrokkenen zo te
organiseren dat het gericht is op samenwerking om zo een
samenhangende programmering voor het volgende culturele seizoen te
realiseren.

2.5
Samenwerking met
omliggende
gemeenten zorgt
voor verzilvering
van economische
kansen.

Economische kansen creëren

De centrale ligging van Amersfoort biedt goede kansen om nieuwe
bedrijvigheid aan te trekken en de bestaande te behouden. Daarbij vinden
we het belangrijk dat opgetrokken wordt met de omliggende gemeenten,
omdat voor de gemiddelde werknemer gemeentegrenzen niet bestaan. D66
wil de afstemming en samenwerking in de regio Amersfoort en de
Economic Board Utrecht (EBU) continueren, maar met oog voor de juiste
democratische inbedding van de besluitvorming in deze organisaties. We
willen de Regionale Ruimtelijke Visie samen met de omliggende
gemeenten doorontwikkelen tot een regionale Omgevingsvisie, om tot een
optimale invulling van dit prachtige gebied te komen en onderlinge
gemeentelijke concurrentie te beperken.
De toekomst biedt kansen en uitdagingen voor Amersfoort. De steeds
sneller gaande technologische ontwikkelingen, het verder automatiseren
van bestaande menselijke arbeid en het verduurzamen van de omgeving
en economie vragen om een integrale samenwerking op diverse terreinen.
D66 erkent dat de aard van de werkgelegenheid de komende jaren zal
veranderen. Dat geldt zowel voor de sectorale ontwikkelingen als voor de
arbeidsverhoudingen. We zien toenemende digitalisering en robotisering en
we zien een arbeidsmarkt die blijvend andere eisen zal stellen aan de
behoefte aan inzet. Door de continue veranderingen waar werkgevers op
moeten anticiperen, vragen werkgevers deze flexibele houding ook van
medewerkers. Tegelijk zien we medewerkers die steeds meer behoefte
hebben aan individuele keuzevrijheid in welke opdrachten aangenomen
worden. Millennials weten bijvoorbeeld goed wat ze willen en de
arbeidsmarkt leert daarmee om te gaan. Deze omwenteling vraagt veel.
Een transitie van iedereen waar de gemeente ondersteunend aan kan zijn.
We vragen die toekomstgerichtheid van de gemeente in bijvoorbeeld het
stimuleren van omscholing en continu het blijven streven naar voldoende
banen op elk opleidingsniveau in sectoren die wij kansrijk vinden: zorg,
bouw, slimme fabrieken, kleinschalige industrie, ambacht, ICT, recreatie en
toerisme, persoonlijke dienstverlening en sociaal ondernemerschap in
Amersfoort.
We hebben zorgen over ongeschoolde en laaggeschoolde mensen
waarvoor geen plek meer is op de arbeidsmarkt. Daarom steunt D66
initiatieven om voor hen een waardevolle plek in de maatschappij te
realiseren. Zo willen we de projecten stimuleren die zich richten op
laaggeletterdheid en digitale vaardigheden voor alle Amersfoorters.

14

Zelfstandige
professionals
(ZP’ers) worden
gekoesterd. Zij
bieden bijzondere
kennis en
innoverend
vermogen.

We vinden de zelfstandige professionals in Amersfoort belangrijk
vanwege hun bijzondere kennis en ervaring en hun innoverend vermogen.
Ze zetten hun kennis en ervaring vaak in om de eigen woonomgeving te
verbeteren. D66 wil dat belemmeringen in regelgeving voor zelfstandige
professionals worden weggenomen en het vestigingsklimaat voor deze
doelgroep goed is. We vinden dat de gemeente meer gebruik kan maken
van die professionals door hen in aanbestedingsprocedures nadrukkelijk
ruimte te geven.
Innovatie vraagt om creativiteit en daarvoor kan de gemeente beleid
maken om broedplaatsen, bedrijfsontwikkeling gebouwen en ateliers te
ondersteunen en faciliteren, omdat juist daar vernieuwingen starten. De
zogeheten deeleconomie - het delen van auto’s, woning, gereedschap of
andere spullen via online platforms of apps - wordt steeds normaler. De
gemeente dient deze ontwikkelingen actief te volgen om op tijd te kunnen
bijsturen in belemmerende regelgeving. Daarnaast verwachten we van de
gemeente een proactieve houding door vooraf al te onderzoeken wat de
impact is van de opkomende innovaties en op kleine schaal te
experimenteren met opkomende vernieuwingen.
De klassieke functiescheiding in de openbare ruimte tussen
ondernemen, wonen en recreëren wordt steeds minder duidelijk.
Momenteel vindt een deel van de werkzaamheden plaats in woonwijken,
waaruit blijkt dat verschillende functies bij elkaar en met elkaar kunnen
plaatsvinden. D66 wil daarom een minder strikte scheiding van
bedrijventerreinen, park- en woongebieden bewerkstelligen via flexibiliteit in
bestemmings- en omgevingsplannen.

Inzetten op een
opleidingscampus
zorg & welzijn,
gezonde voeding
en e-health.

D66 wil vol inzetten op een ‘Campus voor Onderzoek & Ontwikkeling’ op
het gebied van zorg & welzijn, gezonde voeding en e-health. In Amersfoort
zijn al een Meander Medisch Centrum, SOMT (University of Physiotherapy)
en bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zoals FrieslandCampina en
Nutreco, gehuisvest. De Hogeschool Utrecht in Amersfoort kent een focus
op de sociaal maatschappelijke beroepspraktijk en op gezondheidszorg.
Food Valley is een buurregio, met de Wageningen University & Research
als kenniscentrum. Het zijn de perfecte ingrediënten om mee verder te
gaan om een campus te ontwikkelen. D66 heeft verschillende
Toekomstfondsen geïnitieerd, waarvan het Innovatiefonds voor Zorg en
Welzijn het meeste in het oog springt. E-health en domotica in zorg en
welzijn zijn de uitdagingen voor de toekomst. D66 vindt dat het Amersfoort
past om een leidende rol te nemen op de gezamenlijk te ontwikkelen
combinatie van onderwijs, zorg & welzijn, gezonde voeding en e-health.

2.6

Stadshart aantrekkelijker maken

Het stadshart van Amersfoort kent veel historische panden en grachten
waar veel bezoek op af komt. Dit krachtige stadshart willen we behouden
en beter op de kaart zetten. Dat kan door het verbeteren van de verbinding
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Fikse opknapbeurt
voor krachtige
historische
binnenstad en de
levendigheid
tussen station en
stadshart
realiseren.

met het stationsgebied naar het stadshart, waardoor mensen die het station
uitlopen zich meteen welkom voelen in de stad en de weg weten te vinden
naar het centrum. Daarbij is één van de mogelijkheden het verplaatsen van
de fietsparkeerplaatsen. We hebben de ambitie het stadshart nog
aantrekkelijker te maken door structureel meer geld voor het leef- en
beleefklimaat uit te trekken. De binnenstad zelf kan wat D66 betreft een
fikse opknapbeurt gebruiken, door vaker te reinigen en straatmeubilair en
groen toe te voegen, bijvoorbeeld door het aanplanten van extra bomen en
via groene muren. We kunnen achterstallig onderhoud aan straatstenen,
straatmeubilair en scheve of kapotte lantaarnpalen voorkomen en
afvalscheiding stimuleren door betere afvalbakken. Zo kunnen we de
beleving van het straatklimaat in de binnenstad verbeteren.
Op verschillende plekken in de stad worden op dit moment plannen
ontwikkeld die gevolgen hebben voor het Stadshart zoals de Kop van Isselt,
Nieuwe Stad en Nieuwe Poort. Vanuit een visie voor het Stadshart kan de
gemeente een meerjarig perspectief opstellen om inzichtelijk te maken wat
wanneer waar uitgevoerd zal worden.
Door te investeren in het aangezicht en het onderhoud van openbare
zaken, met name in het stadshart, voorkomen we versnippering van de
detailhandel. Consumenten kopen steeds meer online. Ook traditionele
winkels spelen hier op in, door producten online aan te bieden. Zij kunnen
echter tegen regelgeving aanlopen die hen verbiedt hun magazijn te
gebruiken voor internetverkoop. D66 wil deze winkeliers tegemoet komen,
door soepel om te gaan met bestemmingen of het via een
paraplubestemmingsplan te regelen. Door te experimenteren met
functievermenging kunnen we de winkelleegstand aanpakken, zolang er
geen sprake is van oneerlijke concurrentie. D66 wil leegstand ook oplossen
door flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig te saneren. Op
die manier stimuleren we aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden. Dat
is in het belang van inwoners en ondernemers.

MKB bedrijven
worden
gefaciliteerd:
minder regels en
meedenken om
kansen voor onze
stad te benutten.

Er kan nog meer gebruik gemaakt worden van de kennis en expertise
van de ondernemers en het MKB over de promotie en verbetering van het
stadshart. Zij kunnen concrete plannen mee-ontwikkelen en adviseren over
de mogelijkheden om de bestaande kwaliteit en het ondernemingsklimaat
van de binnenstad te versterken. Met een substantiële vergroting van de
gemeentelijke bijdrage aan het ondernemingsfonds kunnen we de
slagkracht van samenwerkende ondernemers en organisaties voor het
stadshart vergroten. Zo biedt het ondernemingsfonds meer financiële
ruimte voor nieuwe ideeën en zorgt het voor innovatiekracht. We zien hier
een actief accountmanagement voor de gemeente weggelegd.
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2.7
Minder regels en
betere begeleiding
om mensen sneller
aan een baan te
helpen.

Werk maken van nieuwe banen voor iedereen

We willen dat maatregelen voor de arbeidsmarkt in regionaal verband
worden afgesproken. Alleen door samen te werken kunnen we de kracht
van de regio ten volle benutten. De gemeentegrenzen zijn voor
werknemers en werkzoekenden niet van belang, het zou voor het
aantrekken van nieuwe bedrijven niet uit moeten maken waar in de regio
een bedrijf zich vestigt. We beschreven eerder de ontwikkelingen in de
vraag naar werk die wij zien voor de komende jaren. Deze hebben
gevolgen voor de positie van een werkzoekende op de arbeidsmarkt. Als er
minder traditionele banen zijn, zullen we anders gaan denken over vaste
salarissen en begrippen als maatschappelijke waarde. Want welke waarde
levert iemand die zich inzet als mantelzorger, vrijwilliger, kunstenaar, voor
zichzelf en vooral voor de ander en voor de maatschappij? Deze andere
manier van naar inkomen en output kijken volgen we nauw in de landelijke
discussie over bijvoorbeeld het basisinkomen en het experimenteren met
de bijstand. We willen dat iedereen kan blijven meedoen, in betaald dan
wel in (deels) onbetaald werk, en ongeacht welke afstand tot de
arbeidsmarkt of beperking dan ook. Door betere begeleiding en minder
regels en verplichtingen verwachten we dat mensen sneller aan een baan
geholpen worden, waardoor eigenwaarde, welzijn en geluk positief
beïnvloed worden.

2.8

Toerisme en recreatie, Amersfoort heeft veel te bieden

Amersfoort kent veel bezienswaardigheden naast het monumentale
centrum die veel toeristen aantrekken. Ook het Belgenmonument, Kamp
Amersfoort en de Wagenwerkplaats zijn trekkers voor toeristen en
congresgangers. Hedendaagse monumenten zoals het Rietveldpaviljoen of
de architectuur van moderne wijken als Kattenbroek en Vathorst trekken
ook geïnteresseerden aan. Goed bewegwijzerde loop- en fietsroutes langs
die Amersfoortse parels maken Amersfoort nog aantrekkelijker. Het
industriële erfgoed moet behouden blijven, eventueel met een nieuwe
bestemming. D66 wil in de komende periode investeren in een
aantrekkelijke looproute vanuit het station naar de binnenstad.
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3 Onderwijs: de toekomst zeker stellen

3.1
Ieder kind moet de
kans krijgen zich te
ontwikkelen. Het
beste onderwijs
voor ieder kind.

Kansen voor ieder kind

D66 investeert in kansen voor iedereen. Ons uitgangspunt is dat ieder
kind de kans krijgt zich te ontwikkelen. D66 is zich ervan bewust dat niet
ieder kind hetzelfde is en dat onderwijs makkelijk toegankelijk behoort te
zijn, zodat elk kind het beste uit zichzelf kan halen. Er is extra aandacht
nodig voor kinderen die moeite hebben om mee te komen, maar ook voor
leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat ouders
en onderwijsvernieuwers de ruimte krijgen om, na een kwalitatieve toetsing,
een school in te richten op basis van een andere richting dan de klassieke.
D66 wil middelen vrijmaken indien scholen als zwak worden beoordeeld om
hen te helpen te verbeteren, zodat kinderen niet de dupe worden van
zwakke scholen.
Wat ons betreft mag geen enkel kind achterstanden oplopen. Wij willen
dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand extra ondersteund of
gestimuleerd kunnen worden met voorschoolse of vroegschoolse educatie.
D66 is voorstander van integratie van voorschoolse educatie in de
kinderopvang en vroegschoolse educatie in het basisonderwijs.
Ons uitgangspunt is dat elk kind de beste begeleiding krijgt. Het
integrale beleid zoals geformuleerd in het uitvoeringsprogramma Jeugd en
Onderwijs willen we daarom voortzetten. Blijvende aandacht voor de
verbinding tussen onderwijs en jeugdzorg is nodig om problemen te
voorkomen. Indien een kind extra hulp nodig heeft is het belangrijk dat het
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passend onderwijs aansluit op de (jeugd)zorg. Het is de taak van de
gemeente hier voldoende toezicht op te houden.

3.2

Een leven vol kansen voor jongeren door goed onderwijs

Onderwijs is meer dan enkel het opdoen van kennis en vaardigheden:
het gaat er ook om te ontdekken wie je bent en wat je wilt en om te leren
samenleven met elkaar. Om samenleven en samenwerken tussen jongeren
te versterken kan de gemeente scholen stimuleren samen activiteiten te
ondernemen.

Faciliteren scholen
van 7-tot-7 voor
alle kinderen van 2
tot 12 jaar, samen
met andere
instellingen.

D66 is van mening dat school niet de enige plek is om te leren en is
daarom voorstander van brede 7-tot-7-scholen, waar alle kinderen van
twee tot twaalf jaar terecht kunnen. Daar kunnen kinderen zich verder
ontwikkelen op het gebied van sport, cultuur en natuur. Dit willen we
realiseren door nauwe samenwerkingen tussen scholen, zorg, voor- en
naschoolse opvang, sport- en cultuurinstellingen en welzijnswerk. Zo
fungeert de school als een ontmoetingsplaats in de buurt. De gemeente
speelt daarbij een ondersteunende rol, door contacten te leggen en hulp te
bieden om de samenwerking goed te laten verlopen. We verwachten dat de
samenwerking op het gebied van huisvesting (doordecentralisatie) ertoe
leidt dat scholen ook op deze gebieden gaan samenwerken en kennis
uitwisselen.

3.3

Gezond onderwijs in prettige scholen

Het is belangrijk om genoeg te bewegen, ook voor kinderen. Daarom
stimuleren we sporten voor alle kinderen. We blijven hiervoor gebruik
maken van organisaties als stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds,
maar ook van Toppers op School, waarbij topsporters kinderen uitdagen
om meer te sporten. Met meer financiële ruimte kan D66 zorgen dat
sportactiviteiten worden vergoed en dat de combinatiefunctionarissen en
buurtsportcoaches voor sport behouden blijven.
We willen dat sportclubs hun accommodatie optimaal kunnen benutten
en deze in kunnen zetten voor andere activiteiten. We vragen de gemeente
Amersfoort om dit samen met de Amersfoortse Sport Federatie (ASF) te
gaan onderzoeken om kansen te pakken en belemmeringen weg te nemen.
In een frisse, comfortabele school kun je beter leren. De
doordecentralisatie zorgt ervoor dat scholen financieel verantwoordelijk zijn
voor de schoolgebouwen, zodat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun
gebouwen onderhouden en inrichten om zo klaar te zijn voor de toekomst.
We verwachten goed beheer van de scholen met aandacht voor de
energiezuinigheid en een goed binnenklimaat. D66 is positief over de in de
doordecentralisatie in overleg met de scholen gemaakte afspraken over
investeringen in duurzaamheid. Scholen profiteren zelf immers ook van een
zo laag mogelijke energierekening. Vanuit de gemeente verwachten we
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extra middelen, zodat scholen bij renovatie of nieuwbouw energieneutraal
en aardgasloos kunnen worden. Door een lagere energierekening is er
meer geld voor goed onderwijs.

3.4
Na het halen
diploma houdt het
niet op. De
arbeidsmarkt
verandert steeds,
daarom is een
Leven Lang Leren
nodig.

Een leven lang leren voor optimale mogelijkheden

In de snel veranderende maatschappij stopt het leren niet na het halen
van een diploma. Banen verdwijnen en er komen nieuwe bij, die andere
kennis en vaardigheden vereisen. Dat betekent dat de samenleving, het
onderwijs en het bedrijfsleven er met elkaar voor zorgen dat mensen in
staat zijn om nieuwe beroepen aan te leren. De gemeente kan een rol
spelen in die aansluiting van school en werk. D66 wil initiatieven in het
kader van een leven lang leren en de ontwikkeling van MBOvervolgopleidingen stimuleren.
De gemeente kan de samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen
stimuleren, zodat opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt en er
genoeg stageplekken zijn. D66 ziet mogelijkheden om een
opleidingscampus op het gebied van zorg & welzijn, gezonde voeding en ehealth te ontwikkelen. De aanwezigheid van het Meander Medisch
Centrum, SOMT (University of Physiotherapy) en bedrijven in de
voedingsindustrie zoals FrieslandCampina en Nutreco en de Food Valley
als buurregio, met de Wageningen Universiteit als kern, zijn de perfecte
ingrediënten om een opleidingscampus te ontwikkelen. D66 acht het nodig
dat de gemeente ontwikkelingen in het MBO, HBO en WO-onderwijs
nauwgezet volgt om tijdig in te springen op mogelijkheden voor het
aantrekken en huisvesten van deze opleidingen.
Volgens D66 heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om voortijdige
schoolverlaters te stimuleren om weer naar school te gaan of een
leerwerktraject te volgen. Bijvoorbeeld door zelf het goede voorbeeld te
geven door stageplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden. Een
strakke verzuimregistratie, gevolgd door goede begeleiding, helpen mee
om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Daarbij ligt er een belangrijke
rol voor het wijkteam, indien gezinsproblemen aan het verzuim ten
grondslag liggen.
D66 stimuleert volwassenen- en taalonderwijs, waarbij we speciaal
aandacht vragen voor projecten voor laaggeletterden en digitaal minder
vaardige mensen. De beheersing van de Nederlandse taal en omgang met
computers zijn immers belangrijk om volwaardig deel te kunnen nemen aan
de samenleving en voor de kans op werk. Werk en voldoende inkomen zijn
op hun beurt essentieel in het voorkomen van sociaal-maatschappelijk
isolement en een slechte gezondheid. Voor oudere werkzoekenden moet
de gemeente zich actief inzetten om, in overleg met bedrijven en het UWV,
te zoeken naar maatregelen om de herinstroom van ouderen te
bevorderen, bijvoorbeeld met werkervaringsplaatsen. We willen dat de
gemeente samen met het UWV projecten opzet voor bij- en omscholing
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Projecten opzetten
voor de
omscholing van
55-plussers.

voor 55-plussers nu we steeds langer door moeten werken en de
maatschappij steeds sneller verandert. De gemeente kan haar inwoners
alleen voorbereiden op die veranderende maatschappij en de
consequenties daarvan, door ‘een leven lang leren’ te promoten op alle
onderwijsniveaus.
D66 staat ervoor dat scholen in staat worden gesteld om jonge
nieuwkomers op te vangen, zodat deze goed mee kunnen doen in onze
maatschappij. De overgang van taallessen naar het reguliere onderwijs kan
verbeteren door scholen extra middelen te geven en zo de druk op het
reguliere onderwijs weg te nemen. De gemeente dient organisaties gericht
op vluchtelingen, ROC’s en het HBO te stimuleren en faciliteren specifiek
onderwijs aan te bieden voor volwassen migranten.
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4 Een leefbare en toegankelijke stad voor
iedereen

4.1

De inclusieve stad: iedereen is gelijkwaardig

Amersfoort bouwt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen tot
zijn recht komt. Het maakt D66 niet uit welke culturele achtergrond, gender,
leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. In een inclusieve
samenleving krijgt iedereen op een gelijkwaardige manier de kans deel te
nemen aan de maatschappij en worden mensen aangesproken op hun
mogelijkheden in plaats van hun beperkingen. Het versterken van de
sociale cohesie tussen inwoners, past bij de titel van het vorige
coalitieprogramma, ‘Samen maken we de stad’. Dat is een thema waar we
mee door willen gaan.

Wijkcentra
belangrijk voor
samen leven in de
stad.

Sinds de verzelfstandiging hebben de wijkcentra in Amersfoort het zwaar
door de administratieve regeldruk. Vrijwilligers zijn verplicht allerlei
trainingen en opleidingen te volgen en dat drukt op de begroting. We willen
daar op korte termijn een oplossing voor, zodat wijkcentra zich kunnen
blijven richten op de taak die ze hebben: de sociale cohesie in wijken
vergroten en versterken.
We vinden ontmoetingen tussen de diverse groepen belangrijk en zien
voorlichting op scholen over inclusie en het opheffen van hokjesdenken als
essentieel. D66 zal doorgaan met het wegnemen van vooroordelen in de
maatschappij en ziet scholen hierin als een belangrijke partner.
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Amersfoort, een
stad waarin
iedereen mee kan
doen en
discriminatie wordt
aangepakt.

Meer regie nemen
over het
inburgeringtraject
van statushouders.

Artikel 1 van de grondwet zegt: “Allen die zich in Nederland bevinden,
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan.” D66 wil dat dit actief door de
gemeente wordt uitgedragen: besteed meer aandacht aan LHBTI`ers door
voorlichting en educatie op scholen te stimuleren. Daarnaast willen we dat
de gemeente inwoners actief informeert over het bestaan van netwerken en
meldpunten tegen discriminatie. Daarnaast dient de kennis en sensitiviteit
over LHBTI bij wijkteamleden, medewerkers van welzijnswerk en
politieagenten vergroot worden. Specifieke aandacht vragen we hierbij voor
‘roze ouderen’ en LHBTI-vluchtelingen en asielzoekers, omdat voor hen de
kans op vereenzaming en psychische problemen groter is.
D66 is voorstander van een goede en stabiele opvang van asielzoekers,
waarbij we ze stabiliteit kunnen bieden door ze hier te laten wachten op een
mogelijke verblijfsstatus. Vanaf het moment dat mensen in onze stad zijn,
zijn ze Amersfoorters met dezelfde rechten en plichten als iedereen. Hierbij
worden bij hun integratie vanaf de eerste dag geholpen door zowel NVA centrum voor integratie en participatie, als het informele netwerk van vele
vrijwilligers. D66 verwacht dat de gemeente meer regie neemt over het
inburgeringtraject van statushouders. Voor de inburgering zetten wij in op
integratietrajecten op maat met taalonderwijs, lessen over Nederlandse
cultuur en onze democratische waarden en het zo snel mogelijk vinden van
een passende opleiding en/of passend werk. Ook het doen van
vrijwilligerswerk door statushouders versterkt hun integratie en verkort voor
hen de weg naar opleiding en/of werk. De gemeente werkt bij het
integratiebeleid zoveel mogelijk samen met Amersfoortse initiatiefnemers.
Als blijkt dat uitzetting het enige is wat rest, verwachten we dat het college
empathie toont voor haar vertrekkende medebewoners.
Een inclusieve stad betekent ook dat gemeentelijke gebouwen en
(sport)parken maximaal toegankelijk worden voor gehandicapten, ook voor
mensen met een auditieve of visuele handicap. D66 verwacht dat de
gemeente tevens het voortouw neemt om andere partijen in de stad te
bewegen naar betere en completere toegankelijkheid voor gehandicapten.
D66 heeft in 2017 de Dag van de Aangepaste Sport geïnitieerd
(georganiseerd door stedelijke, regionale en landelijke organisaties). We
willen dat aangepaste sport structureel ondersteund wordt om mensen met
een beperking ook aan het bewegen en sporten te krijgen, zodat hun
gezondheid verbetert en het verwijzen daarheen is een belangrijke taak van
de gemeente, de wijkteams en InDeBuurt033.

4.2

Ruimte om betaalbaar te wonen

D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen om in Amersfoort te wonen.
Dat betekent dat we het scheef wonen willen verminderen en de
doorstroming op de woningmarkt stimuleren. Iedereen die een passende
woning zoekt zou er volgens D66 één moeten kunnen vinden, niemand
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Realiseren van
betaalbare
woningen krijgt
hoge prioriteit.

mag tussen wal en schip vallen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er
voldoende aanbod van koop- en huurwoningen is, ook van de sociale en
middeldure huurwoningen. Met ruimte voor dat type woningen bij
nieuwbouwprojecten kunnen we de doorstroming bevorderen, met blijvende
aandacht voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast
willen we een goede verdeling van woningen in de regio. Amersfoort is een
stad met relatief veel jonge inwoners. Om aantrekkelijk te blijven voor
jongeren, ouderen en jonge gezinnen is een voldoende, passend en
betaalbaar woningaanbod vereist, dat aansluit op de vraag. Daarbij hoort
nadrukkelijk ook het bevorderen van levensbestendig bouwen.

Transformeren van
lege kantoren naar
woningen snel
aanpakken.

Door de schaarste aan grond gaan we ook kijken naar innovatieve
hoogbouw, inbreiding en de transformatie van kantoren tot woningen,
bijvoorbeeld in de Hoef-West. In de Hoef-West denken we aan het verder
integreren van wonen, werken en studeren. D66 wil dat de Kop van Isselt
zich kan ontwikkelen tot een woon- en werkgebied, waarmee het aansluit
op de Nieuwe Stad. Bij inbreiding willen we dat er voldoende groen
behouden blijven, evenals bij de buurt passende voorzieningen. De kaders
daarvoor dienen in een nieuwe Woonvisie te worden vastgelegd.

Uitbreiding van
Amersfoort pas
mogelijk na
gedegen
onderzoek.

D66 verwacht van ontwikkelaars dat ze zich inspannen om omwonenden
en andere betrokkenen vooraf invloed te geven op de plannen, zodat dit
beter gedragen worden. Een dergelijk inspraakproces kan niet zonder
duidelijke kwaliteitseisen vooraf. We willen dat de gemeente een integrale
waardeafweging maakt op basis van de Omgevingsvisie met de ruimtelijke
kwaliteit als maatstaf. D66 wil geen woningbouw in Hoogland-West,
Elisabeth-Groen, Vathorst-Noord en Stoutenburg-Noord. Dit zijn
verbindingszones tussen omliggende natuurgebieden, zoals Arkemheem,
Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei richting de Veluwe. D66 wil
deze waardevolle natuurgebieden in stand houden.

4.3

Overal in Amersfoort duurzame energie

Amersfoort wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dit is een immense opgave,
vooral als je beseft dat de CO2-emissie van Amersfoort de afgelopen jaren
nauwelijks is verminderd. Dat geeft alleen maar aan hoe hoog de urgentie
is om in de komende 4 jaar serieus werk te maken van het opwekken van
duurzame stroom, het energiezuinig en aardgasloos maken van woningen,
kantoren en bedrijven. De afgelopen jaren is gewerkt aan het ruimtelijk
mogelijk maken van zonnevelden en windturbines en zijn besluiten
genomen over aardgasloze nieuwbouw. D66 wil dat hier de komende jaren
echt in geïnvesteerd gaan worden.
De gemeente werkt momenteel aan een plan van aanpak CO2-neutraal
(Operatie Uitstoot), waarbij per wijk een strategie wordt uitgewerkt. Daarbij
kunnen keuzes gemaakt worden voor bijvoorbeeld energieneutrale
woningen (Nul-op-de-meter) of andere manieren om het aardgasverbruik
vergaand terug te dringen. Per wijk is behoefte aan een integrale
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samenhangende set van maatregelen (isolatie, opwekking en distributie),
waarbij inwoners, woningcorporaties, marktpartijen en gemeente
samenwerken aan de realisatie.
Ondanks de goede initiatieven van 033Energie ziet D66 dat de
marktpartijen geen trekkende rol vervullen en dat slechts een beperkt
aantal bewoners zelf initiatieven neemt. D66 wil dat de gemeente daarom
van een faciliterende rol naar een initiërende en trekkende rol gaat om de
energietransitie werkelijk van de grond te krijgen. D66 wil dat de gemeente
een programmaorganisatie in het leven roept met als taak om alle panden
in Amersfoort uiterlijk in 2030 aardgasloos en energieneutraal te maken en
dit voor te financieren vanuit een bestaand en/of op te richten revolverend
fonds.

We investeren in
de transitie van
fossiele naar
duurzame energie.

Amersfoort zit in de top-4 van gemeenten met de meeste opwekking van
zonne-energie. De gemeente blijft daken van openbare gebouwen
aanbieden aan (lokale) energiecoöperaties om zonnestroom op te wekken.
Ook stimuleert de gemeente vastgoedeigenaren met grote
dakoppervlakken om zonnepanelen te plaatsen.
De gemeente dient alleen nog groene energie te gebruiken, die het liefst
in de omgeving van Amersfoort is opgewekt. We verwachten dat de
gemeente het goede voorbeeld geeft door het eigen energieverbruik te
minimaliseren, bijvoorbeeld door openbare en gebouwverlichting versneld
te vervangen door dynamische LED-verlichting.

De energietransitie
zorgt voor nieuwe
banen.

D66 ondersteunt initiatieven van Amersfoorters om zelf duurzame
energie op te wekken. Ons uitgangspunt daarbij is dat deze initiatieven
zichzelf kunnen onderhouden en dat de gemeente de weg naar succes kan
vergemakkelijken door deze initiatieven te verbinden met belanghebbenden
en beslisorganen. Dit doen we onder andere door een revolverend fonds op
te richten dat laagrentende leningen verstrekt. Doordat het geld weer
terugvloeit naar het fonds kunnen we zo steeds nieuwe initiatieven
ondersteunen.
Nieuwbouwwoningen en vastgoed zijn wat D66 betreft minimaal
energieneutraal. Dat is de standaard voor de toekomst en technisch goed
mogelijk. Ons uitgangspunt is dat nieuwe projecten kunnen aantonen
voldoende duurzaam te zijn. We willen, indien de wijk gebouwd gaat
worden, met Vathorst-West de meest duurzame woonwijk van Nederland
op dat moment realiseren. Met huizen die allemaal zonne-energie
opwekken en voorzien zijn van de hoogste isolatiegraad. D66 moedigt
woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren en vastgoedeigenaren aan
om hun vastgoed te verduurzamen. Energiebesparing kan ook bij bedrijven
gestimuleerd worden door bij bedrijvenparkmanagers en -organisaties
hiervoor expliciet aandacht te vragen en waar mogelijk te faciliteren en
stimuleren.
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Doelstelling van D66 is een aardgasvrije gebouwde omgeving. We
zullen in nieuwbouwwijken geen aardgasnet meer aanleggen en bij
transformatie en nieuwbouw na sloop inzetten op aardgasloze oplossingen.
Daarnaast zullen we in samenspraak met bewoners bekijken of bestaande
woningen van het aardgas af kunnen. De gemeente dient een pakket
maatregelen te ontwikkelen om een aardgasvrije gebouwde omgeving
aantrekkelijk te maken.

4.4

Amersfoort schoon en slim bereikbaar

D66 vindt het belangrijk dat inwoners veilig van A naar B kunnen gaan
en dat de wijken ontsloten worden via snelfietsroutes. We streven
daarnaast naar autoluwe zones waar mogelijk, zeker in de binnenstad,
waarmee bijvoorbeeld de Varkensmarkt een ontmoetingsplein wordt.

Veilige fietsroutes
voor Amersfoort.

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. Meer gratis (beveiligde)
fietsenstallingen en goede bewegwijzering stimuleren het fietsen nog meer.
We gaan investeren in een betere handhaving van verkeerd of te lang
geparkeerde vervoersmiddelen. Een deelfietsensysteem kan alleen
gecontroleerd ingevoerd worden, om te voorkomen dat de stad overspoeld
wordt met fietsen van allerlei aanbieders van deelfietssystemen. Er zijn
enkele goede fietssnelwegen in Amersfoort, maar dat kan verder uitgebreid
worden. Een aandachtspunt voor D66 zijn veilige fietsroutes waar kinderen
en jongeren gebruik van maken om naar school te fietsen. Deze worden
minimaal voorzien zijn van rode fietsstroken. Idealiter zijn het vrij liggende
fietspaden, maar deze zijn niet overal te realiseren.
We willen een Park&Bike systeem, met parkeerruimte buiten de stad en
fietsen voor het vervolg van de route naar de binnenstad. Een (high-speed)
e-bike kan bij woon-werkafstanden tussen de 20 en 40 kilometer een
duurzaam, goedkoper en gezonder alternatief zijn voor de auto. Door
inwoners te laten ervaren hoe dit soort vervoersmiddelen werken, kunnen
we het gebruik hiervan stimuleren. Bij de aanleg van nieuwe fietspaden en
fietssnelwegen Het is aan de gemeente om verantwoordelijk met deze en
andere weggebruikers rekening te houden. We vragen daarbij om speciale
aandacht voor de verkeersveiligheid van de high-speed e-bikers, omdat zij
in de bebouwde kom gebruik moeten maken van de rijbaan. Daar waar
mogelijk dient de gemeente veiligere alternatieven dan de rijbaan voor deze
high-speed e-bikers te creëren.

Transferia buiten
de stad bouwen
om overstappen
van auto naar OV
en fiets te
bevorderen.
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In de volgende aanbesteding gaan we voor een 100% emissievrij
openbaar vervoer, zowel voor het streek- als het stadsvervoer. Ter
voorbereiding daarop dient de gemeente intensiever met de Provincie
samen te werken door samen met de regio een OV-visie op te stellen die
de kaders geeft voor de Provincie om te onderhandelen. D66 wil dat het
gebruik van de nachttrein naar Utrecht over enkele jaren kostendekkend is,
door het nu extra aandacht te geven. Bij de ontwikkelingen in het vervoer
blijven we scherp kijken naar de laatste technologische ontwikkelingen en

de gevolgen hiervan voor het aanbod van passagiers. Met transferia bij de
snelwegen kan de gemeente het overstappen van auto op OV of fiets
vergemakkelijken. Ten aanzien van parkeervergunningen ziet D66
mogelijkheden voor een hoger tarief voor de 2e en 3e auto.

100% emissievrij
openbaar vervoer.

We streven naar efficiënt emissievrij transport door mogelijkheden voor
zero-emissie stadsdistributie te stimuleren. Daarnaast willen we elektrisch
rijden en het gebruik van deelauto’s bevorderen, door bijvoorbeeld ruimte in
bestemmingsplannen te reserveren voor laadpalen. Een Amersfoort dat
voorbereid is op de toekomst onderzoekt wat de impact is van zelfrijdende
taxi’s en andere voertuigen voor de inrichting van voorzieningen en de
bereikbaarheid van de stadskern en wijken. De gemeente geeft daarin zelf
het goede voorbeeld, door gemeentelijke voertuigen bij afschrijving te
vervangen door emissieloze alternatieven en te zoeken naar elektrische
mogelijkheden bij de aanbesteding van leerlingenvervoer en vervoer dat
onder de WMO valt. Als het aan D66 ligt, rijdt het college van
Burgemeester en Wethouders alleen nog elektrisch.
D66 ondersteunt initiatieven vanuit de wijken om de straat anders te
gebruiken. We denken hierbij aan initiatieven waarbij de auto een dag de
straat niet in gaat, zodat er op straat gespeeld kan worden of aan het
ontvlechten van verkeersstromen. We willen meer straten inrichten vanuit
de visie ‘auto te gast’ en een autoluwe, op termijn mogelijk een autovrije,
historische binnenstad. We houden daarbij oog voor de gevolgen hiervan
voor bijvoorbeeld de parkeerbehoeften van de bewoners van de
binnenstad. D66 wil de luchtemissie (NOx en fijnstof) van het verkeer
terugdringen door maatregelen als het ontmoedigen van vervuilende 2-taks
brommers en scooters en het bevorderen van het gebruik van emissievrije
binnenstadsdistributie.

Schone lucht
inademen in
Amersfoort.

D66 constateert een groeiende problematiek rond vervoersbewegingen
en verslechtering van de luchtkwaliteit in de stad. De komende aanpak van
knooppunt Hoevelaken zal de doorstroming rondom Amersfoort aanzienlijk
verbeteren. We verwachten een duidelijk plan van aanpak om sluipverkeer
door de stad tijdens de werkzaamheden te voorkomen. Voor de stad is een
integrale bereikbaarheidsvisie, waarbij infrastructurele aanpassingen en
moderne, toekomstbestendige verkeersbesturingssystemen de
doorstroming ten goede komen essentieel. Op basis daarvan kunnen we de
situatie bij de kruising Leusderweg/Kersenbaan aanpakken en
verbeteringen aanbrengen bij de rotonde Nieuwe Poort, het Stationsgebied,
de Stadsring en de toegang tot Vathorst. Uiteraard besteedt zo’n
bereikbaarheidsvisie ook aandacht aan het verbeteren van de noordzuidverbinding tussen Vathorst en de binnenstad. De visie kijkt ook naar de
impact van nieuwe mobiliteitsvormen, zoals zelfrijdende auto’s, op de
infrastructuur van de toekomst.
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4.5
Regels schrappen
zodat het maken
van dakterrassen
en muurtuinen
mogelijk wordt.

Amersfoort, groene stad

Amersfoort is een groene stad. Dat wil D66 behouden en waar mogelijk
versterken. De Groenvisie Amersfoort, opgesteld door bewoners,
raadsleden en ambtenaren, is hierbij leidend. Door bezuinigingen zijn ruim
2000 gekapte zieke bomen in straten en parken nog niet vervangen. D66
wil extra middelen inzetten om deze achterstand de komende periode weg
te werken (circa 3 miljoen euro). D66 wil werk maken van Operatie
Steenbreek door groene privétuinen te stimuleren, daktuinen, muurtuinen
en plantenbakken in de stad te bevorderen en belemmerende, overbodige
regels te schrappen. Als de stad als spons fungeert, gaan we plekken in de
stad waar het altijd een paar graden warmer is (hittestress) en
wateroverlast tegen. Bij inbreiding en nieuwbouwprojecten, zoals VathorstWest, doet het behoud en versterken van het bestaande groen aan de
voorkant mee in de belangenafweging om te komen tot een ontwerp. We
vragen de gemeente om samen met het waterschap werk te maken van de
stresstest die het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voorschrijft. D66 stelt
voor om bij herrioleringsprojecten zorgvuldiger om te gaan met het
aanwezige bomenbestand. Bomen op leeftijd worden nu, zonder aanzien,
geveld waarbij geen rekening wordt gehouden met hun belangrijke
ecologische waarde. Door riolen anders te positioneren kunnen
waardevolle bomen behouden worden. Dit is van groot belang voor een
voor de mens gezonde leefomgeving. Zo behouden we de prettige
leefomgeving, die van Amersfoort zo’n fijne stad maakt.

4.6

Afval is een grondstof

Afval is voor D66 geen restproduct, maar een potentiële grondstof. In de
afgelopen raadsperiode hebben we gewerkt aan een systeem van
omgekeerd inzamelen. Daarmee wordt zoveel mogelijk afval gerecycled. In
de komende periode versterken we de mogelijkheden van afval als
grondstof en de circulaire economie. Om zo min mogelijk beslag te leggen
op de aarde hergebruiken we zo veel mogelijk grondstoffen. Daarbij
ondersteunen we particuliere initiatieven voor circulaire inzameling.
Daarnaast maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om duurzaam
en zo mogelijk circulair in te kopen. Zo maken we gebruik van de
inkoopkracht van de gemeente om een circulaire economie te bevorderen.
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt dan mede gebaseerd op de
laagste totale levensloopkosten, de herbruikbaarheid van grondstoffen in
het product of de CO2-voetafdruk.

4.7

Schone stad

Met regelmaat is te zien dat afvalbakken, in het historische stadscentrum
en andere winkelcentra, in het weekend uitpuilen. Mede daardoor ontstaat
meer zwerfafval. Met verbeterde, meer frequente, lediging van de
afvalbakken kan zwerfafval worden tegengegaan. Daar waar afval gedumpt
wordt verwacht D66 dat de gemeente actief naar oorzaken en oplossingen
zoekt. Uiteraard willen wij dat de veroorzakers van het dumpen van afval
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achterhaald worden om de kosten op hen te verhalen. Zo kunnen we het
uiterlijk van onze gemeente verbeteren.

4.8

Veiligheid in de buurt krijgt hoge prioriteit

Veiligheid overal in
Amersfoort
bevorderen door
inzet wijkagenten.
Camera’s zijn
ondersteunend.

We vinden het belangrijk dat gevoelens van onrust serieus worden
genomen, maar weigeren ons te laten leiden door angst. Voor D66 is
preventie het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. De gemeente
speelt daarbij een belangrijke rol door te zorgen voor schone straten,
zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns. Een nette
omgeving draagt bij aan de vermindering van criminaliteit, vandalisme en
overlast. D66 is van mening dat veiligheid in de buurt begint, samen met de
buren en de fysieke aanwezigheid van wijkagenten. Camera’s kunnen
daarbij helpen, maar dwingen geen gevoel van veiligheid af. We
verwachten een zorgvuldige afweging tussen privacy en veiligheid bij het
inzetten van cameratoezicht.

Voor het reguleren
van wietteelt,
tegengaan van
illegale handel
softdrugs.

D66 is voor het reguleren van wietteelt en uiteindelijke legalisering van
softdrugs. We kunnen daarmee de overlast en criminaliteit die gepaard
gaan met illegale wietteelt tegengaan en de controleerbaarheid in het kader
van de volksgezondheid verhogen. Regulering van wietteelt en softdrugs
gaat wat ons betreft direct samen met goede voorlichting en voldoende
toezicht, ook bij het gebruik van andere drugs. Dat betekent voor
Amersfoort dat we voldoende plekken in de stad vinden om coffeeshops te
realiseren. Daarbij kan gemeente Amersfoort meedoen met het experiment
van wiet telen als de landelijke overheid de mogelijkheden daartoe geeft.
D66 wil dat de gemeenteraad meer inspraak krijgt in de afspraken in
handhaving arrangementen over de inzet op lokale prioriteiten door de
burgemeester, het OM en de politie. We willen dat de verschillende rollen
van politie en gemeentelijke BOA’s in een handhaving arrangement worden
vastgesteld en door de gemeenteraad bekrachtigd.
Wat D66 betreft verbetert het gevoel van sociale veiligheid in
Amersfoort. We weigeren te accepteren dat vrouwen, LHBTI`ers of andere
inwoners van Amersfoort zich onveilig voelen in de stad. D66 is zich ervan
bewust dat niet alle incidenten leiden tot een aangifte, waardoor deze
gevallen niet in de statistieken terecht komen en er een vertekend beeld
ontstaat van het huidige niveau van sociale veiligheid in Amersfoort. Een
mogelijke oplossing hiervoor is een laagdrempelig en eenvoudig meldpunt,
waar ook eventuele doorverwijzing of hulp mogelijk is. We willen met
verschillende partners nadenken over mogelijkheden voor het verbeteren
van de sociale veiligheid, zeker daar waar de problematiek onder het
aangifteniveau ligt.
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5 Zorg, welzijn en sport: iedereen doet mee

Vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen vraagt om
persoonlijke veerkracht, maar in een mensenleven gaat niet altijd alles
goed. De gemeente heeft een belangrijke rol als het gaat om gezondheid,
mentaal welbevinden, kwaliteit van leven en sociaal- maatschappelijk
functioneren van haar inwoners. D66 wil zorg van goede kwaliteit die voor
iedereen toegankelijk is. We gaan uit van positieve gezondheid, waarbij
Amersfoorters in staat zijn om mee te doen, ook als ze sociale, fysieke of
emotionele uitdagingen hebben. Actief zijn, meedoen en het hebben van
sociale contacten is voor ons onlosmakelijk verbonden met welzijn en
gezondheid. D66 wil dat Amersfoort haar bewoners nog meer uitnodigt tot
een actieve, gezonde leefstijl. Bij hulp, ondersteuning of
woningaanpassingen is maatwerk - wat voor dit individu effectief zal zijn voor ons het uitgangspunt.

5.1
Gezond voedsel bij
evenementen en
festivals: goed
voorbeeld doet
volgen.
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Stimuleren om gezond te leven

Iedereen is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een gezonde
levensstijl, een gemeente kan haar inwoners daar goed bij ondersteunen.
Voor D66 is een goede positieve gezondheid belangrijk. Daarom willen we
zo vroeg mogelijk beginnen met het promoten van een gezonde leefstijl.
We roepen organisatoren van evenementen in Amersfoort op de verkoop
van gezond voedsel bij evenementen te stimuleren. Verder kijkt D66 naar
programma's die inzetten op bewegen en gewichtsbeheersing, waarbij
iedere dag op school anderhalve kilometer gelopen, gefietst of gerend
wordt. Dit willen we ook in de wijken introduceren voor ouderen. Daarnaast
kunnen scholen en (sport)kantines nog gezonder. Waar mogelijk helpen we

scholen, sportverenigingen en andere organisaties met programma's voor
ouders en kinderen en iedereen die bewuster wil eten, bewegen en leven.

5.2

Gezond en veilig opgroeien

Ieder kind verdient het om gezond en veilig op te groeien. We hebben
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van
kinderen en jongeren. D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om
de beste versie van zichzelf te worden: iedereen mag in Amersfoort zijn wie
ze zijn.

Versterking van
specialistische
jeugdhulp aan
huis.

D66 verwacht van de gemeente dat ze zich inzet om partijen bij elkaar te
brengen en constant kijkt naar hoe ze de kwaliteit van jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering kan verbeteren. D66 staat een
integrale aanpak voor en wil dat dit leidt tot een bundeling van expertises
en een versterking van de specialistische jeugdhulp aan huis, waardoor
uiteindelijk jongeren met problemen langer een onderdeel van onze
samenleving kunnen blijven. Bij voorkeur heeft het wijkteam hierbij de
regierol. Een van de onderdelen hiervan is de versterking van de
specialistische jeugdhulp aan huis.
Een ander punt van aandacht is de kwaliteit en toegankelijkheid van de
Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie
en het terugdringen van de wachtlijsten. Eén van de eerste stappen daarin
is de versterking van de samenwerking tussen JGGZ, specialistische hulp
in de regio, wijkteams, huisartsen en scholen. Als er sprake is van huiselijk
geweld of kindermishandeling werken de wijkteams standaard samen met
Veilig Thuis Midden Nederland.
Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Dankzij D66 zorgt de
gemeente Amersfoort al vóór het bereiken van hun achttiende levensjaar
dat ze ook daarna niet uit het zicht raken. Om te voorkomen dat jongeren
dak- of thuisloos worden, kunnen zij ook na hun 18e verjaardag
ondersteuning krijgen richting zelfstandigheid, waarbij de afstemming
tussen organisaties wat betreft regelingen verbeterd wordt.

5.3
Langer thuis
wonen voor
ouderen met op
maat gesneden
hulp.

Samen gezond en vitaal ouder worden

Het aantal 65-plussers neemt ook in Amersfoort toe. Ouderen en
mensen met een beperking of chronische ziekte blijven tegenwoordig
langer thuis wonen. D66 biedt hen de mogelijkheid om een gezond en
actief leven te blijven leiden in hun eigen omgeving. D66 vindt het
belangrijk om aandacht te hebben voor hun wensen bij de vraag naar zorg
en ondersteuning.
D66 is voor goede afstemming tussen thuishulp en wijkverpleging als
aanbieders en gemeente en zorgverzekeraars als financiers om de
eerstelijnszorg te versterken en de tweedelijnszorg te verlichten. Zo kunnen
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ouderen langer thuis blijven wonen en vermindert het de druk op de eerste
hulp in het ziekenhuis.
Preventieve gezondheidszorg bij ouderen is gericht op het voorkómen
van kwetsbaarheid, het voorkómen van ziekten en complicaties van ziekten
bij oudere mensen en het faciliteren van sport- en beweegprogramma’s.
D66 staat een integrale visie voor waarbij de gemeente Amersfoort samen
met ouderen en anderen relevante partijen beleid ontwikkelt vanuit
preventie, zorg, welzijn en wonen. D66 denkt daarbij ook aan een
ombudsfunctie voor ouderen, die met een integraal team voor preventieve
ouderenzorg werkt. D66 wil dat Amersfoort ook op het gebied van
preventieve interventies op alle domeinen van ouderenzorg (de individuele
lichamelijke en psychische gezondheid, de sociale omgeving en de
woonomgeving) maatwerk levert samen met de GGD, sport- of
welzijnsorganisaties.
D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden
voor ontmoetingen – ook met jongere generaties. In Amersfoort zijn er veel
voorzieningen voor ouderen, maar regelingen zijn vaak onvoldoende
bekend bij ouderen en er worden hoge drempels ervaren. Hier hebben de
wijkteams en InDeBuurt033 een belangrijke rol. We willen ouderen
specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij
digitalisering. We willen ook dat de gemeente de meeste kwetsbare en
eenzame ouderen – met en zonder beperking – weet te bereiken met een
passend aanbod voor voldoende zorg en ondersteuning; keuzevrijheid voor
senioren op redelijke fysieke afstand is erg belangrijk.
Als het aan D66 ligt stimuleert en faciliteert de gemeente slimme
woonoplossingen om voldoende woningen flexibel en levensloopgeschikt te
maken, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of meer-generatiewoningen
met veel ruimte voor initiatief van bewoners, slimme zorgtechnologie en
digitale gezondheidsoplossingen (e-health).
Langer thuis kunnen wonen houdt in dat woningen toegankelijk gemaakt
worden voor rollators en rolstoelen. Tevens is het belangrijk dat als
seniorenwoningen worden gerealiseerd, deze zoveel mogelijk gesitueerd
zijn dichtbij voor ouderen belangrijke voorzieningen.

De gemeente pakt
mantelzorg op
samen met de
betrokken
instellingen.
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Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel baat bij hulp
en bezoek van vrijwilligers. Er is meer informatie en ondersteuning nodig
voor vrijwilligers die mensen met dementie helpen. We willen stimuleren dat
professionals en bewoners dementie herkennen en experimenteren met
dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin
professionals en vrijwilligers samenwerken. Ook voor dementerende
Amersfoorters is het van belang dat ze zo lang als mogelijk thuis kunnen
blijven wonen in de vertrouwde omgeving met toegepaste voorzieningen.

5.4
Goede
sportinfrastructuur
voor alle wijken
van Amersfoort.

Investeren in sporten en beweging is meer dan gezond

Voor D66 is een goed sportklimaat belangrijk. Amersfoort kent veel
breedtesport. We zien steeds meer sportende ouderen en steeds meer
sporters in de buitenlucht. De looprondjes, die de vorige raadsperiode in
verschillende wijken gerealiseerd zijn, worden goed gebruikt. We vinden
dat breedtesport voor iedereen toegankelijk is door een goede
sportinfrastructuur die evenredig over de wijken gespreid is. Bijvoorbeeld
door outdoor fitnesslocaties te maken met fitnesstoestellen op strategische
plekken in de wijken. In het moderne zwembad Amerena willen wij dat ook
(inter)nationale topsportwedstrijden georganiseerd gaan worden. Waar
mogelijk zullen we initiatieven ondersteunen. Sporten heeft nog een
belangrijke taak in onze stad. Het zorgt voor verbinding tussen mensen met
verschillende achtergronden. Wij zullen ook op dit vlak initiatieven steunen
waar nodig.
D66 vraagt extra aandacht voor sport en spel voor Amersfoorters
met een fysieke en/of psychische beperking. We willen dat de gemeente
sportverenigingen ondersteunt bij het oplossen van technische problemen
die de aangepaste sport in de weg zitten. Het stimuleren van aangepaste
sport en het verwijzen daarheen is een belangrijke taak van de gemeente
en kan onder andere via buurtsportcoaches en wijkteams plaatsvinden.
Extra aandacht vragen we ook voor kinderen in relatie tot sport. D66
vindt dat elk kind zou moeten kunnen sporten, daarom zien we
mogelijkheden voor gratis kennismaking met diverse sporten via het
Jeugdsportfonds en de basisscholen. Basisscholen hebben een
verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun leerlingen, zowel door
gezonde voeding te stimuleren als door sportonderwijs te geven.

5.5
Moderne
oplossingen
vinden voor
maatschappelijke
zorgproblemen.

Zorginnovatie stimuleren

Het Toekomstfonds Innovaties in Zorg & Welzijn dat op initiatief van
D66 is gevormd, zal een belangrijke kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de
zorg op maat. Daarmee kunnen goede technologische ideeën en
initiatieven, van zowel de individuele zorgvragers, als van organisaties en
bedrijven, gerealiseerd worden. We verwachten dat die technologische
ontwikkelingen een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het verhogen van
de kwaliteit, de doelmatigheid en effectiviteit van de zorg. De komende
raadsperiode zullen we nauwlettend volgen welke initiatieven met dit geld
worden gerealiseerd en bij positieve effecten om meer geld voor dit fonds
vragen. Door zorg op afstand mogelijk te maken en het gebruik van slimme
sensoren en slimme communicatie, kunnen we moderne oplossingen
vinden voor maatschappelijke zorgproblemen. Hierbij waken we ervoor dat
dit eenzaamheid in de hand werkt of persoonlijke aandacht tegenhoudt.
Netwerken op het terrein van zorginnovatie, die willen experimenteren,
bieden we de mogelijkheid tot ondersteuning.
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5.6

Sociale omgeving versterken

De samenleving vergrijst, ook Amersfoort heeft daarmee te maken. Het
is een uitdaging voor de gemeente om daarop in te spelen. Het flexibel en
generatiebestendig bouwen, een sterke sociale basis infrastructuur in elke
wijk en de aanwezigheid van voldoende dienstverlening in de zorg en
ondersteuning zijn daarbij noodzakelijk. We vragen aandacht voor de
toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. Zowel fysiek bij de toegang tot
gebouwen, als inhoudelijk als het gaat om de deelname aan activiteiten,
zodat ook senioren sociaal-maatschappelijk kunnen deelnemen aan de
Amersfoortse samenleving.
Nu ouderen langer zelfstandig thuis wonen, verandert de invulling van
de zorg mee. Knelpunten die daarbij ontstaan, zullen actief door de
gemeente aangepakt worden. Naast de professionele zorg zal een
aanzienlijk deel van de zorgvraag door de sociale omgeving van ouderen
moeten worden ingevuld om de zorg betaalbaar te houden. We willen dat
de gemeente stuurt op de rol en effectiviteit van wijkteams om die sociale
basis infrastructuur te coördineren.
We zien een belangrijke rol voor de wijkcentra om sociaal isolement
tegen te gaan. We willen samen met de zelfstandige wijkcentra overleggen
hoe de exploitatie kan verbeteren en op welke wijze de gemeente daarbij
kan faciliteren.

Sociaal isolement
voorkomen door
opvang en juiste
begeleiding.

Dankzij D66 is de positie en ondersteuning van mantelzorgers
verbeterd. We zien graag dat zij nog meer ontlast worden. We willen een
landelijke pilot in Amersfoort om mantelzorgers gedeeltelijk vrij te stellen
van arbeidswerkzaamheden om de zorg in het eigen netwerk te verlichten.
We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. Het
is ook belangrijk dat de samenwerking tussen professionals en
mantelzorgers beter op elkaar aansluit. We willen blijven inzetten op
vernieuwing van respijtzorg en meer respijtzorg door vrijwilligers. We zijn er
trots op dat de gemeente Amersfoort mantelzorg goed ondersteunt en zien
graag dat zij een actieve rol neemt in het stimuleren van
mantelzorgondersteuning bij werkgevers in de stad.
Als centrumgemeente verzorgt Amersfoort maatschappelijke opvang en
beschermd wonen voor de gehele regio. Doordat behandeling steeds meer
buiten de muren van een instelling plaatsvindt, komen steeds meer cliënten
en patiënten op straat. Ook komen dak- en thuislozen uit andere regio’s
naar Amersfoort. Hierdoor ontstaat druk op alle soorten opvang. D66 wil dat
er voldoende opvang is voor mensen die dat nodig hebben. We willen dat
kwetsbare mensen zoveel mogelijk worden opgevangen in hun eigen huis
in plaats van bij de crisisopvang. We vinden dat een vertrouwde omgeving
positief is voor herstel, waarbij 24-uurs-opvang mogelijk is wanneer dat
noodzakelijk is. We willen extra aandacht voor schulden die belemmeren
dat mensen vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen
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doorstromen naar zelfstandig wonen. In Amersfoort accepteren wij niet dat
er gezinnen op straat komen en jongeren op straat slapen. Professionals
krijgen de ruimte om maatwerk te leveren, zodat dak- en thuisloze jongeren
snel weer naar huis kunnen.

5.7

Goede zorg wanneer het nodig is

De aanpassingen in de huishoudelijke hulp hebben veel gevraagd van
de aandacht en zorg aan kwetsbare Amersfoorters. Zorgmedewerkers
hebben steeds minder tijd voor de aandacht en signalering. Aandacht voor
kwetsbaren is vaak het enige sociale contact van de dag. Nog minder
aandacht mag niet leiden tot eenzame Amersfoorters. D66 wil (via een
pilot) zorgverlenende instanties uren geven, die ingezet kunnen worden
voor dat beetje extra aandacht.

Stigma rond
psychische hulp
tegengaan.

Door problemen bespreekbaar te maken en laagdrempelige toegang tot
hulp te creëren wil D66 het stigma rond psychische hulp tegengaan. Door
tijdige ondersteuning voorkomen we zwaardere problemen. Dit vraagt dat
de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk en
omgeving van mensen wordt georganiseerd, in samenwerking met de
huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteams. De privacy staat hierbij
voorop.
D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke
beperking. Voor hen is het in onze huidige samenleving vaak ingewikkeld
om te begrijpen wat er gebeurt, om plannen te maken en afspraken na te
komen. Ook zijn er soms problemen met lezen en schrijven. Deze mensen
worden vaak niet als mensen met een verstandelijke beperking herkend en
komen daarom niet in aanmerking voor hulp. D66 wil dat de gemeente en
organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht verstandelijke
beperking, over wat ze wel en niet kunnen en hoe we ze beter kunnen
signaleren. D66 wil dat mensen met een licht verstandelijke beperking mee
kunnen blijven doen, door ruimte en tijd te bieden bij loketten en instanties.
Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning.
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Amersfoorters meer
regie nemen over de hulp die zij nodig hebben. D66 wil dat de gemeente
bewoners proactiever informeert en ondersteunt wanneer zij willen kiezen
voor een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft. Het PGB
is daarbij een vast onderdeel in de afweging die hulpvragers maken voor
zorgondersteuning.
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6 Goed bestuur: een betrouwbare overheid

Voor D66 is het belangrijk dat de politiek dicht bij de samenleving staat.
Dat maakt de democratie en haar besluitvorming beter en sterker. D66 is
de partij van de nuance, waarin zaken niet zwart-wit worden benaderd met
simpele oplossingen, die vervolgens geen recht doen aan de problematiek
en de mensen. Vanuit deze visie lichten we in dit hoofdstuk
achtereenvolgens de samenwerking met inwoners, de bestuurlijke
vernieuwing, de regionale samenwerking en de kaderstellende rol van de
gemeente verder toe.

6.1
Inwoners mee laten
beslissen via
gelote burgerraad.

Amersfoort maken we samen

Goed bestuur begint met draagvlak van de inwoners voor wat de
overheid doet. We zien een betrouwbare overheid als een gemeente die
haar beleid baseert op feiten, inwoners en private partijen gelijk en
consequent behandelt en haar rol oppakt in de bescherming van haar
inwoners. De gemeente dient op een open en transparante manier te
communiceren met haar inwoners. De roep om bestuurlijke hervormingen
wordt steeds luider, activiteiten op het gebied van vernieuwing van de
lokale democratie steeds talrijker. De vele burgerinitiatieven hebben al
duidelijk gemaakt dat inwoners bereid zijn om mee te denken, maar het is
er tot nu toe onvoldoende van gekomen om hen ook mee te laten
beslissen. En die stap wil D66 de komende raadsperiode zetten.
De representatieve democratie is de leidende regeringsvorm in
Nederland. Er wordt gelukkig steeds meer aandacht besteed aan de
participatie van inwoners. D66 vindt het van groot belang om besluiten die
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inwoners treffen ook daadwerkelijk met de inwoners te nemen. Dat
betekent dat zij vanaf het begin betrokken worden bij het proces. Een goed
voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de Groenvisie in Amersfoort. Ook
’Starten voor de start’ en ’Het goede gesprek‘ zijn waardevolle werkwijzen
die we willen continueren. In de komende raadsperiode willen wij verder
gaan met nieuwe manieren van werken. We juichen experimenten om
samen met inwoners tot goede besluiten te komen toe, zoals een gelote
burgerraad. We willen inwoners niet alleen beter informeren over de
inkomsten en uitgaven van de gemeente, maar hen ook betrekken bij de
totstandkoming van dergelijke documenten. Door een systeem van
participatief begroten of een burgerbegroting kunnen we bedrijven en
inwoners invloed en zeggenschap geven over de prioriteiten van de
gemeente.
Jongeren geven we zelf de ruimte om een organisatievorm te vinden om
te experimenteren met het gevraagd en ongevraagd adviseren van de
gemeente over onderwerpen die hen aangaan. De inzet van projecten
waarbij jongeren kunnen participeren in de raad kan daarbij helpen. Dat
leert jongeren intensief samen te werken en vergroot de kennis van
jongeren over het besturen van de stad.

6.2
Geld vrijmaken
voor lokale
onderzoeksjournalistiek.

Mediabeleid

We hechten aan een goed mediabeleid. Een belangrijk doel hiervan is
de controle van de media op het bestuur: een belangrijke pijler van het
democratische stelsel. We vinden dat de lokale media in Amersfoort nu te
veel versnipperd is. Verdergaande onderlinge samenwerking op
mediagebied bevordert de kwaliteit van de lokale journalistiek. We zijn
bereid om op voorwaarde van die samenwerking meer geld vrij te maken
en zo ook de actuele onderzoeksjournalistiek te stimuleren, natuurlijk met
behoud van de journalistieke onafhankelijkheid.

6.3

Regionale samenwerking

Veel taken van het rijk zijn gedecentraliseerd, waardoor afstemming met
buurgemeenten, de regio en stad en provincie Utrecht noodzakelijk is,
bijvoorbeeld via de Economic Board Utrecht en het Cultuurpact. We zien
Amersfoort hierin als een centrumgemeente met een verantwoordelijkheid
voor de omliggende plaatsen. Om democratische besluitvorming te blijven
garanderen, is het bestuur in Nederland eigenlijk aan een grondige
herziening toe, maar dat proces verloopt geleidelijk.
De raad moet bij bovenregionale opgaven haar kaderstellende rol
kunnen vervullen. Daarmee bedoelen we dat de raad tijdig en volwaardig
kan aangeven wat zij belangrijk vindt voor vraagstukken die Amersfoort met
andere gemeenten en/of provincies afspreekt. We vinden het belangrijk dat
we bij het aangaan van deze nieuwe samenwerkingen niet meteen
teruggrijpen op controle vanwege de nieuwigheid, maar de samenwerking
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inrichten op basis van eigenaarschap van de betrokken partijen. Daarom
willen we experimenteren met bijvoorbeeld een raadscommissie Verbonden
Partijen of raadslidrapporteurs om de democratische controleerbaarheid
van samenwerkingsverbanden te vergroten.

6.4
Bereikbaarheid
Amersfoort krijgt
hoge prioriteit.

Regiovisie

D66 vindt het belangrijk om samen met onze buurgemeenten en de
provincie tot een visie te komen voor onze regio. Deze regiovisie is
belangrijk voor de ontwikkelingen op talrijke gebieden, zoals energie
(windenergie en zonnepanelen/-velden), woningbouw, economie,
onderwijs, het sociaal domein, jeugdzorg, bereikbaarheid en digitalisering.
Er kan meer samenhang in de regio ontstaan als het contact met de
buurgemeenten versterkt wordt. Daarin zoeken we de overeenkomsten, in
plaats van onze verschillen te benadrukken. . Hier zijn goede voorbeelden
van in Nederland, zoals de werkwijze in het U10 of het Drechtsteden
model.
De Economic Board Utrecht is volgens D66 een belangrijke partner voor
de gemeente Amersfoort. Met elkaar kunnen we synergie genereren als
vraagstukken op de terreinen als de economie, cultuur, recreatie,
werkgelegenheid, innovatiekracht of bouwen van woningen aan de orde
zijn.

6.5

De kaderstellende rol versterken

D66 staat voor een open en beschaafd politiek debat. We willen de
kwaliteit van de besluitvorming verbeteren. Dat doen we met een
verstandig en doordacht verkiezingsprogramma, kundige kandidaten voor
de D66-fractie, een verbeterde ondersteuning door de griffie en een open
en beschaafd politiek debat in en buiten de raad. We vinden dat de huidige
werkwijze van de Raad de kaderstellende rol van de raad beperkt. Teveel
en te vaak gaat het over ad hoc onderwerpen en niet over de kaders voor
een beleidsveld. We roepen alle gekozen fracties op om bij het begin van
de raadsperiode samen met de griffie te bepalen hoe de kaderstellende rol
meer inhoud gegeven kan worden. Daarbij hoort een heroverweging van de
huidige werkwijze van de gemeenteraad en de rol van het presidium.
We willen geen afrekencultuur, maar verantwoordelijkheidsbesef voor
goed en betrouwbaar bestuur. Als er ergens in het functioneren van de
overheid iets fout gaat, willen we daar niet automatisch op afrekenen, maar
leren van de gemaakte fouten. Het vertrek van de wethouder brengt de
oplossing niet altijd dichterbij. Aan aantoonbaar verwijtbaar handelen zijn
natuurlijk consequenties verbonden.

6.6

Digitalisering, privacy en deregulering

Er ligt voor colleges van B&W een enorme uitdaging op het gebied van
digitalisering. De overheid heeft als taak ervoor te zorgen dat de inwoner
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centraal blijft staan, dat de ongelijkheid tussen inwoners niet toeneemt en
dat zij zich dankzij de digitale mogelijkheden kunnen ontplooien en
ontwikkelen. Digitalisering van de overheid verdient volgens ons een
hogere urgentie: de informatiesamenleving ontwikkelt zich razendsnel en
de gemeente Amersfoort dreigt de boot te missen. D66 is er van overtuigd
dat digitalisering juist kan bijdragen aan de vermindering van bureaucratie
met minder formulieren en snellere processen. Ook zien we veel voordelen
in het integraal aanpakken van thema’s en problemen. Dat betekent dat de
werkwijze in het stadhuis zal veranderen. Niet langer vanuit hokjes denken,
dus sectoraal handelen, maar de inwoner met zijn vraag centraal stellen.

Investeren in
digitale privacy.

De overheid krijgt vanuit haar rol veel persoonlijke informatie van haar
inwoners. Als D66 vinden we dat de gemeente een belangrijke zorgplicht
heeft in het zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Dit betekent niet alleen
dat er expliciet toestemming wordt gevraagd aan inwoners bij het opslaan,
verwerken of verspreiden van persoonlijke informatie, maar ook dat de
controlemechanismes op het proces van verwerken en verspreiden van
persoonlijke informatie op een goede manier zijn ingevuld bij de gemeente.
De nieuwe privacyregels samen met de toenemende digitale
dienstverlening vragen om extra investeringen en een visie op ICTsamenwerkingsverbanden. Dit speelt bijvoorbeeld bij het delen van
gegevens tussen zorgorganisaties en gemeenten in de regio.
D66 gelooft dat de overheid er is voor de inwoners en niet andersom.
Daarom willen we de kwaliteit van dienstverlening voor onze inwoners
verbeteren door de klantreismethodiek gemeentebreed in te zetten. Deze
methodiek onderzoekt de behoeften van de inwoners, hetgeen meer
informatie oplevert voor de verbetering van de dienstverlening dan de
traditionele klanttevredenheidsonderzoeken. Van belang is dat de inwoners
van Amersfoort kunnen volgen en begrijpen wat de gemeente doet en hoe
ze het beleid uitvoert. Dat vraagt om duidelijke taal en minder en
eenvoudige regels: helder uitgelegd en geschreven vanuit de vraag van
inwoners zelf. Het maakt dan niet uit of de communicatie digitaal,
schriftelijk, mondeling, via het loket of telefonisch is. We vinden persoonlijke
aandacht en maatwerk belangrijk. Daarom mag hulp en ondersteuning niet
vastlopen op bureaucratie, zoals ingewikkelde procedures, protocollen en
administratie.
We willen scherp kijken naar overbodige bureaucratie, bijvoorbeeld voor
vrijwilligersorganisaties en in de zorg. We willen constant aandacht hebben
voor het terugdringen van de gevraagde administratieve gegevens: alleen
die informatie opvragen die essentieel is voor het proces. Dat past ook bij
de omgang met privacygevoelige informatie en andere administratieve
processen, waar data-minimalisatie een belangrijke rol heeft. Voor
vrijwilligersorganisaties kunnen VOG-verklaringen wat D66 betreft,
kosteloos zijn, om zo minder belemmeringen voor een florerend
verenigingsleven op te werpen.
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6.7

De toekomst van het Stadhuis

D66 ziet mogelijkheden het stadhuis te ontwikkelen tot ‘Huis van de
stad’. Bij de komende renovatie van het stadhuis willen we de kans
benutten om ruimte te creëren voor multifunctionaliteit van het gebouw en
verdere verduurzaming. Het mogelijk maken van meerdere functies van het
stadhuis vraagt om een visie voor de omgeving van het stadhuis, die de
Nieuwe Poort, de Stadsring en de promenade vanuit het station verbinden
tot een samenhangend geheel. Want wij geloven dat het Stadhuis niet
alleen voor de ambtenaren en het bestuur is, maar vooral van de inwoners.
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7 Financiën

Gezonde financiën zijn de basis voor de activiteiten van de gemeente.
De gemeente Amersfoort is de afgelopen raadsperiode uit een diep dal
geklommen. Jarenlang werd meer uitgegeven dan ontvangen, is ingeteerd
op de reserves en liep de gemeente grote risico’s met onder andere
bouwgrond in Vathorst. Een radicale draai was nodig na de
ondertoezichtstelling van de Provincie. Nu, enkele jaren later, ziet het er
voor Amersfoort een stuk positiever uit, maar we zijn er nog niet. Er is
jarenlang onvoldoende opzij gelegd voor de noodzakelijke
vervangingsinvesteringen in de wijken.

OZB koppelen aan
het nationale
prijsindexcijfer.

In de afgelopen raadsperiode zijn de eerste maatregelen genomen om
voor die vervangingsinvesteringen gelden vrij te maken. Hiermee gaan we
door om het voorzieningenniveau dat past bij deze stad op peil te houden.
We willen niet opnieuw in een financiële crisis belanden. Daarom willen we
de OZB koppelen aan het nationale prijsindexcijfer. We kiezen voor het
nationale prijsindexcijfer, omdat ook de kosten van de gemeente daarmee
jaarlijks stijgen. Zo kunnen we de kwaliteiten van de stad en haar
leefomgeving op peil houden.
De Cultuursector heeft onder impuls van D66 extra gelden gekregen.
De incidentele gelden uit het coalitieakkoord voor economische
ontwikkeling zijn structureel gemaakt en duurzaamheid, innovatie en
onderwijs staan op de gemeentelijke agenda met substantiële bedragen.
Daar zijn we als D66 best trots op. De renovatie van het stadhuis voor de
realisatie van een Huis van de Stad, het nieuwe zwembad, Amerena en de
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Voorzieningen in
stand houden met
gezond financieel
beleid.

noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de wijken kosten de komende
tientallen jaren veel geld. Dat vraagt om een degelijk financieel beleid zoals
wij dat ook de afgelopen jaren steeds hebben geëist.
We willen dat de gemeentelijke uitgaven in het sociaal domein op korte
termijn inzichtelijk worden. Een VNG-rapport noemde de decentralisaties
’sturen in het donker‘, door onvoldoende zicht op basale informatie, zoals
cliëntenaantallen en kosten van de gedecentraliseerde taken. Dit hangt
samen met de financiële huishouding van menig zorgaanbieder die nog niet
optimaal is, waardoor facturen zeer laat bij de gemeente binnenkomen. De
gemeente dient hier samen met de zorgaanbieders aan te gaan werken.
D66 wil dat de gemeente de mogelijkheden onderzoekt om specifieke
leges en heffingen te differentiëren om bijvoorbeeld energiezuinigheid te
stimuleren in relatie tot bouwen en parkeervergunningen. Een uitgangspunt
hierbij is dat de vervuiler betaalt.
We zien mogelijkheden om meer gebruik te maken van revolverende
fondsen in plaats van eenmalige of structurele subsidieverstrekking. We
zien die mogelijkheden niet alleen voor milieuprojecten, maar ook voor
ondernemerschap in cultuur. Een revolverend fonds dwingt de ontvangers
om de activiteiten zo te ontwikkelen dat na een ondersteuning in de
opstartfase de activiteit zelfvoorzienend wordt. Met de retour ontvangen
gelden kunnen we weer nieuwe activiteiten ontwikkelen. Als de gemeente
het mogelijk maakt om gronden in erfpacht uit te geven, kan ze zo
maatschappelijke functies een plek te geven in de stad.
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Tot slot: Amersfoort de mooiste gemeente van
Nederland

Met dit programma streeft D66 naar een Amersfoort waar eenieder zich
thuis voelt. Er wordt ruimte gemaakt voor iedereen om te wonen, werken,
leren en leven. We staan voor een groene stad, een toekomstgericht
bestuur en gelijke kansen voor iedereen en met name voor onze kinderen.
Samen met de Amersfoorters werken we zo door aan onze Keistad, de
mooiste gemeente van Nederland.
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