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Voorwoord

D66 krijgt het voor elkaar. 

In de afgelopen jaren zijn er mooie resultaten geboekt. 

Eindelijk is er serieus aandacht voor duurzaamheid. 

Het nieuwe stadshart is bijna klaar. De omvangrijke 

nieuwe zorgtaken van de gemeente zijn voortvarend 

opgepakt en beginnen vruchten af te werpen.

De komende jaren willen we daar nog eens een flinke 

plus op zetten. Er is nog veel meer werk te doen. De 

komende jaren zijn er nog veel uitdagingen.

Duurzaamheid

Het akkoord van Parijs was een eerste stap, het regeerakkoord een volgende. De 

gemeenten zijn nu ook aan zet, alle duurzame opties zijn nodig: windmolens, zonneparken 

en energiebesparing.

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op kansen. Dat vergt goed onderwijs. D66 zet ook lokaal in op goed 

onderwijs. Een conciërge voor iedere school. Door scholen te helpen bij het lerarentekort. 

Door samenwerking tussen scholen te stimuleren. En door zorg en onderwijs beter op 

elkaar te laten aansluiten.

Meedoen

Niemand kiest ervoor om langs de zijlijn te blijven staan. Mensen willen deel uitmaken 

van de maatschappij. Door te werken of door vrijwilligerswerk te doen. Door mensen te 

ontmoeten. Soms is ondersteuning nodig. Wij bieden die hulp, zodat niemand langs de 

zijlijn blijft staan.

Optimisme

D66 kenmerkt zich door positiviteit. We zien in nieuwe ontwikkelingen geen bedreiging, 

maar een kans. We gaan graag in gesprek met onze inwoners, omarmen initiatieven vanuit 

de samenleving en denken niet de wijsheid in pacht te hebben.

In dit programma presenteren we onze ambitie. Een gemeente waarin het goed leven is, 

met kansen voor iedereen. En we gaan het voor elkaar krijgen.

Inge Prins
Lijsttrekker D66 Alphen aan den Rijn
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1 Duurzaamheid, groen en dieren

Parijs, Den Haag, Alphen aan den Rijn…. Op internationaal, nationaal en lokaal 

niveau is het besef doorgedrongen dat we op een andere manier met onze 

grondstoffen en energiebronnen om moeten gaan.

Deze mooie ambities moeten de komende jaren wel voortvarend omgezet worden 

in acties. D66 wil dat Alphen aan den Rijn hard aan de slag gaat met de versnelling 

naar een duurzame samenleving. De gemeente als het goede voorbeeld en als 

aanjager om ook alle inwoners en ondernemers daarin mee te nemen.

De beschaving van de mens is ook af te lezen aan de manier waarop men met 

dieren omgaat. Daarin is in het Alphense nog het één en ander te verbeteren: van 

huisdieren als honden tot zwanen en nertsen.

De duurzame gemeente als aanjager

De gemeente gebruikt haar invloed, naast het geven van het goede voorbeeld, om 

anderen mee te nemen in de duurzaamheidsdoelstellingen. Zij maakt afspraken met 

haar relaties (zoals leveranciers, subsidie-ontvangers, etc.) om echt werk te gaan maken 

van duurzaamheid. Het uitgangspunt is dat instellingen zelf de verantwoordelijkheid 

nemen, maar pakken zij dat niet voortvarend genoeg aan, dan oefent de gemeente 

extra druk uit.
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In de begroting wordt structureel voldoende geld vrijgemaakt voor het stimuleren van 

duurzaamheid, zodat de gestelde ambities gehaald kunnen worden.

De gemeentelijke organisatie dient per 2022 energie-neutraal te zijn. Maar waarom 

daar stoppen? Als er nog verder duurzame energie kan worden opgewekt, dan kan 

het ook meer energie te produceren dan voor het eigen verbruik.

Zolang de gemeente zelf nog niet CO2-neutraal werkt, compenseert zij de CO2 die 

ze zelf uitstoot.

In de openbare verlichting kiezen we voor 100% LED in 2022 en voor het dimmen 

van verlichting waar dat kan om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. 

Voor de openbare ruimte zijn meerdere oplossingen denkbaar, zoals het gebruik van 

bewegingsdetectie, die deels nog experimenteel zijn. Waar mogelijk biedt de gemeente 

de ruimte om oplossingen in te zetten die zowel lichtvervuiling in het Groene Hart 

tegengaan, als ook de veiligheid op de weg garandeert. Dat kan bijvoorbeeld door in 

het buitengebied te experimenten met lichtgevende verf en verlichting in het fietspad.

D66 wil dat de gemeente zich voorbereidt op de verwachte toename van het 

elektrisch rijden, door commerciële aanbieders te stimuleren om extra laadpalen neer 

te zetten. Het plaatsen van nieuwe laadpalen moet standaard worden bij nieuwe 

parkeerterreinen/garages en bij de herinrichting van bestaande parkeerplaatsen.

En natuurlijk verduurzaamt ook het gemeentelijke wagenpark: de personenauto’s van 

de gemeente gaan elektrisch rijden.

Duurzaam wonen

De gemeente maakt bindende afspraken met de woningcorporaties om tot een 

aanzienlijke verbetering te komen qua duurzaamheidslabels van sociale huurwoningen. 

In 2022 dient de gemiddelde score naar minimaal een B te worden gebracht. D66 kiest 

daarmee voor een verdergaande doelstelling dan landelijk is gesteld, zeker omdat op 

dit moment veel huurwoningen in de gemeente nog geen energielabel B (of hoger) 

hebben. Overigens gaat het hierbij naast duurzaamheid ook om het verbeteren van 

het wooncomfort.

Bij het realiseren van nieuwe woningbouw wordt, wat D66 betreft, energieneutraal 

gebouwd, met het doel dat huizen op den duur zelf voldoende energie produceren 

(het '0 op de meter' concept: er hoeft geen energie meer te worden toegevoegd).
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Voor de bestaande koopwoningen en VVE's komt vanuit de gemeente de mogelijkheid 

om een energiescan te laten maken, om te beginnen in de vooroorlogse wijken. Hierin 

wordt samengewerkt met particuliere aanbieders.

D66 wil aansluiten op de landelijke tendens om afval steeds minder als afval te zien, 

maar meer als grondstof. We hanteren ‘cradle-to-cradle’ principe als een belangrijk 

richtinggevend principe voor de toekomst. Ditzelfde principe is ook inzetbaar in de 

woningbouw. D66 wil ruimte om flexibeler te bouwen, door in een experimenteel deel 

van de woningvoorraad te werken met bouwprojecten die verplaatsbaar of aanpasbaar 

zijn en waarbij materiaal hergebruikt kan worden.

Verder gaan we op weg naar gasloze wijken. We willen dat er een plan wordt ontwikkeld 

om het gebruik van gas uit te faseren in bestaande wijken. In nieuwbouwwijken moet 

sowieso geen gebruik meer worden gemaakt van gas.

Groene energievoorziening

De gemeente blijft actief de mogelijkheid aanbieden voor particulieren en VVE’s om 

een beroep te kunnen doen op duurzaamheidsleningen. Deze voordelige leningen 

voor bijvoorbeeld zonnepanelen zijn steeds populairder en dat willen we zo houden.
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We vinden dat de gemeente niet moet afwachten tot inwoners actie ondernemen qua 

duurzaamheid. Veel inwoners willen wel verduurzamen (bijv. d.m.v. zonnepanelen), 

maar hebben een zetje nodig om de stap te maken. D66 wil dat de gemeente actief 

inwoners benadert, hen faciliteert en zo veel mogelijk ontzorgt.

Ook bedrijven moeten door de gemeente actief benaderd worden om een 

duurzaamheidsslag te maken. Met het opwekken van groene energie en het besparen 

van energie,  bijvoorbeeld door isolatie en het beperken/hergebruik van afval, zijn 

grote slagen te maken.

Voor grote duurzaamheidsprojecten bestaan er Green Deals. Deze grote leningen 

moeten toegankelijker worden (minder regels), zodat dit middel beter kan worden 

gebruikt door potentiële initiatiefnemers.

Windenergie levert nog steeds de grootste bijdrage aan groene stroom. Het aantal 

windmolens moet dan ook in meerdere varianten worden uitgebreid. Er zou veel meer 

geëxperimenteerd moeten worden met kleine en stille molens. Er bestaan  inmiddels 

prima alternatieven, die ook in een stedelijke omgeving gebruikt kunnen worden.

D66 blijft voorstander van windturbines langs de N11 in de buurt van de containerterminal, 

waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de omwonenden. Een project, 

waarbij de omwonenden direct profiteren van de opgewekte energie, verhoogt het 

draagvlak en de betrokkenheid.

Andere groene initiatieven, zoals zonneweides, moeten verder worden ingezet en 

nieuwe mogelijkheden moeten worden onderzocht en uitgeprobeerd.

Stads- en dorpsnatuur

D66 wil dat de gemeente buiten de bebouwde kom een groenbeleid “op maat” voert, 

waarbij (herstel van) biodiversiteit en ondersteuning van bedreigde diersoorten het 

uitgangspunt is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inzaaien van bermen en niet maaien, 

zodat een bloeiende berm ontstaat die aantrekkelijk is voor vlinders en insecten, zoals 

bijenvolken. Verder is het wenselijk dat groene verbindingen worden gemaakt tussen 

bestaande bosgebieden. Deze zullen de biodiversiteit bevorderen en beschermen.

De gemeente moet met ondernemers, met name in de Greenport, in gesprek om hen 

bewust te maken van de inzet van bestrijdingsmiddelen en over mogelijkheden om dit 

terug te dringen.
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Agrarische bedrijven in het buitengebied moeten functies kunnen combineren, 

bijvoorbeeld een agrarische functie met horeca, recreatieve of toeristische 

voorzieningen. Zo wordt het buitengebied toegankelijker voor mensen uit de stad en 

is er meer levensvatbaarheid voor de agrariërs.

Ook binnen de bebouwde kom worden, wat D66 betreft, in het groenbeleid keuzes 

gemaakt, waarin biodiversiteit en ondersteuning van (bedreigde) diersoorten centraal 

staan. Het groenbeleid in de gemeente kiest voor een grote diversiteit in aanplant 

en het behoud van waardevolle planten. In het bomenbeleid streven we naar meer 

aanplant van hoogwaardig groen waarbij ook  diversiteit van belang is.

De gemeente voert het groenbeleid uit in samenwerking met wijkbewoners. Ideeën 

die in een wijk leven over het openbare groen worden in de plannen verwerkt. Alleen 

wanneer bewoners er gezamenlijk niet uitkomen, neemt de gemeente het over.

Voorkom vervuiling

Gemeentelijke belastingen en heffingen gaan uit van het principe “de vervuiler betaalt”.

We gaan voor nog betere afvalscheiding. Dat begint bij intensieve voorlichting en het 

gemakkelijk maken van scheiden.
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Vooral voor de hoogbouw met de  vele bewoners moeten de ondergrondse containers 

voor papier, PMD en GFT ten minste net zo makkelijk te bereiken zijn als die voor 

restafval.

Wanneer deze randvoorwaarden in orde zijn, kunnen we goed gedrag belonen door 

de vaste afvalstoffenheffing te verlagen en daarnaast voor restafval te laten betalen. 

Uiteindelijk wordt het daardoor niet alleen gemiddeld goedkoper, maar kunnen we 

echt een slag maken in het hergebruiken van afval/grondstoffen. Betere en continue 

voorlichting is geboden.

De gemeente stimuleert transportbedrijven om tot verduurzaming van de 

bedrijfsprocessen te komen, zoals optimale logistiek in de benutting van de beschikbare 

transportcapaciteit.

Vuurwerk is mens-, dier- en milieuonvriendelijk. D66 vindt dat consumentenvuurwerk 

uiteindelijk zal moeten verdwijnen. Tot die tijd komen er in de wijken vuurwerkvrije 

zones, met het doel kwetsbare locaties te beschermen, zoals verzorgingstehuizen, 

kinderboerderijen, etc. Ter compensatie organiseert de gemeente dan wel een centrale 

vuurwerkshow.

Dierenwelzijn

Honden hebben altijd een bijzondere rol in de gemeente. Zij zorgen voor veel plezier 

voor de één, maar soms voor overlast voor de ander.

Vaak wordt alleen ingezet op het bestrijden van overlast, waardoor hondenbezitters 

zich vaak opgejaagd voelen. D66 vindt dat je overlast kunt tegengaan door voor 

goede faciliteiten te zorgen, waar de honden en hun baasjes terecht kunnen. 

Dat betekent: goed overleg met de hondenbezitters, voldoende en goede 

losloopplaatsen verdeeld over de gemeente en natuurlijk het behoud van de unieke 

hondenspeelplaats.

En de achterhaalde hondenbelasting wordt natuurlijk afgeschaft.

Met het oog op het toekomstige verbod van nertsenfokkerijen verleent de gemeente, 

wat D66 betreft, minimale en alleen wettelijk verplichte medewerking aan deze 

bedrijven. Het stopzetten op kortst mogelijke termijn heeft de voorkeur.

De gemeente wijst zwanendriften binnen de gemeentegrenzen af en treedt waar 

mogelijk daartegen op.
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Dierenhuisvesting in de agrarische sector dient adequaat en natuurlijk te zijn en te 

passen bij de behoeftes van het dier (geen megastallen).

De gemeente moet ervoor zorgen dat de dierenbescherming en dierenambulance 

voldoende middelen (inclusief huisvesting) hebben om hun taken uit te kunnen 

voeren. De kinderboerderij kan naast haar educatieve functie een taak krijgen in het 

beschermen van dieren.
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2 Zorg, welzijn en sport

Problemen, zoals armoede of problemen met kinderen, staan vaak niet op zichzelf, 

maar zijn gerelateerd aan andere problemen. Daarom is D66 voor het doorzetten 

en verder verbeteren van de aanpak met wijkteams.

De grote veranderingen door de decentralisaties hebben voor onrust en 

onduidelijkheid voor cliënten en hulpverleners gezorgd. Nu alles op zijn plek valt, 

wil D66 de komende jaren geen grote wijzigingen meer in het sociale domein.

Wel willen we het zorgaanbod verder uitbouwen en verbeteren.

Goede zorg staat centraal

Belangrijke doelen van de transformatie en het overhevelen van taken naar de 

gemeenten waren om zaken integraal, dichtbij de burger en zonder nodeloze 

bureaucratie te organiseren.

Alphen aan den Rijn heeft, met steun van D66, het lef getoond om te kiezen voor één 

aanbieder voor de sociale participatie ("Tom in de buurt", een samenwerking van acht 

organisaties). De gemeente kan op deze manier het beste de integraliteit, de kwaliteit 

en continuïteit waarborgen, waarbij de kosten beheersbaar blijven.

Hiermee wordt het voor een cliënt ineens mogelijk om uit een groot aanbod aan 

voorzieningen en deskundigen te kiezen. En hulpverleners kregen de ruimte om zaken 

af te stemmen en nieuwe oplossingen te bedenken.
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De beste oplossing voor de cliënt staat voortaan centraal, niet de naam of het aanbod 

van de zorgaanbieder. Zonder indicaties, zonder gedoe tussen organisaties, zonder 

tussen het wal en het schip te vallen. 

Voor de jeugdhulp wordt vanaf 2018 ook met een dergelijke combinatie van 

zorgaanbieders gewerkt (GO! voor jeugd). Daarbij is het van belang om goed aan te 

sluiten bij andere instanties, zoals het onderwijs en Tom in de buurt. Zo voorkom je 

dat kinderen na hun 18e ineens zonder begeleiding komen te zitten.

Wachtlijsten in de zorg moeten worden voorkomen, vindt D66, zeker in de jeugdzorg. 

Bij een crisis moet binnen 24 uur een (tijdelijke) oplossing voorhanden zijn.

Zorg op maat

De zorgvragers hebben ieder recht op een individuele aanpak, maar oplossingen 

hoeven natuurlijk niet individueel te zijn. De zorgaanbieders kunnen ook mensen met 

verschillende zorgvragen bij elkaar brengen, zodat mensen gebruik kunnen maken 

van elkaars kracht.

Bij medische zorgvragen dient de gemeente te garanderen dat iedereen individueel 

wordt onderzocht en een voorziening op maat krijgt toegewezen. Dit onderzoek 

dient naar het oordeel van D66 door een extern medisch adviesbureau te worden 

uitgevoerd.

Voor hen die heel bewust kiezen voor een andere aanbieder, of waarvoor er geen 

goed aanbod op een specifieke hulpvraag voorhanden is, is het PersoonsGebonden 

Budget (PGB) een krachtig middel.

Het goed beheren van een PGB kan ingewikkeld zijn en heeft cliënten in het verleden 

soms in financiële problemen gebracht. Daarom vindt D66 dat men voorzichtig moet 

zijn met het inzetten van het PGB. Samen met de cliënt moet goed gekeken worden 

of men in staat is dit opdrachtgeverschap zelf te doen.

De intake, ook wel het “keukentafelgesprek”, is een belangrijk moment om aan te 

geven wat de zorgvraag is en te ontdekken welk aanbod passend is. Cliënten moeten 

hierin worden ondersteund door iemand uit de eigen kring of door een vrijwilliger, 

zodat hun belangen goed worden verwoord en zij de regie in eigen hand kunnen 

houden. D66 is er voorstander van dat er altijd zo’n gespreksondersteuner aanwezig 

is.

D66 is voor ruimere ondersteuning voor mensen die thuis willen blijven wonen. 

Hiervoor kan men teruggrijpen op oplossingen die in het verleden hun waarde hebben 

bewezen, zoals de inzet van de wijkverpleegkundige,
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maar ook door gebruik te maken van nieuwe technische mogelijkheden (eHealth).

Enerzijds is overdracht van informatie  belangrijk voor een integrale benadering, maar 

aan de andere kant is privacy ook belangrijk. In de zoektocht naar een effectieve 

manier om informatie te delen, vindt D66 dat de privacy van de klanten te allen tijde 

moet zijn gewaarborgd. Door goed met de cliënt af te spreken wie wanneer welke 

informatie mag delen, hoeft privacy geen hindernis te zijn voor goede zorg.

D66 vindt de multifunctionele accommodaties (MFA’s) een waardevolle voorziening. 

De MFA’s moeten deel uitmaken van de leefgemeenschap in de wijken en kernen. D66 

is een voorstander van de verbinding met woningbouwcorporaties om zo ‘huiskamers 

van de wijk’ te creëren en voor een verdere samenwerking met TOM. Het doel is om 

op deze manier de samenhang in de wijken en kernen te bevorderen.

Sport

D66 vindt dat iedereen moet kunnen sporten. Sporten is niet alleen goed voor de 

gezondheid, maar ook sociaal belangrijk. Daarom wil D66 de breedtesport stimuleren. 

Dat kan via traditionele verenigingen, maar ook door het faciliteren van individuele 

sporters, door bijvoorbeeld hardloop- of skateroutes.

13



D66 vindt dat er op tijd geïnvesteerd moet worden in ruimte in sporthallen, zodat bij 

het sluiten van de Rijnstreekhal en Arena voldoende ruimte elders beschikbaar is. Het 

slopen van een sporthal mag niet tot ruimtegebrek leiden en mag pas gebeuren als 

nieuwe capaciteit beschikbaar is.

Bij het bouwen van nieuwe onderwijsfaciliteiten moet de gymzaal zodanig worden 

gebouwd, dat deze niet alleen voor sportonderwijs, maar ook door sportclubs gebruikt 

kan worden.

Voor D66 is het belangrijk dat er voldoende binnen- en buiten-sportruimte is in de 

kleine kernen. Hiervoor moet een slimme verdeling gemaakt worden, zodat duidelijk 

is welke voorzieningen waar beschikbaar zijn.

Sport is nog geen gemeengoed voor mensen met een beperking. Iedereen met een 

geestelijke of fysieke beperking moet kunnen sporten, maar helaas lukt dit nog niet 

altijd. D66 vindt dat de deelname van mensen met een beperking beter kan en wil 

prioriteit geven aan het weghalen van de ervaren drempels. De bekendheid van de 

mogelijkheden moet bij de verschillende doelgroepen vergroot worden. D66 vindt 

dat G-sport meer prioriteit moet krijgen in de huidige en toekomstige afspraken met 

‘Alphen beweegt’.
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3 Onderwijs en cultuur

D66 staat voor gelijke kansen voor iedereen. We zien nog te vaak dat mensen niet 

op een gelijke manier mee kunnen doen in de Alphense samenleving en daardoor 

een gebrek aan perspectief ervaren. D66 wil dat graag veranderen. Het creëren 

van gelijke kansen voor iedereen betekent in de praktijk dat we voor sommige 

mensen een stapje extra moeten zetten.

Onderwijs voor alle kinderen

D66 vindt dat alle kinderen naar school moeten kunnen en dat kinderen nooit thuis 

mogen zitten omdat op school geen passende plek zou zijn. Als kinderen op welke 

manier momenteel niet in staat zijn om te slagen binnen het regulier onderwijs 

dan moeten we ze daarbij helpen. Om dat te realiseren moeten leerachterstanden 

aangepakt worden, jeugdhulp aangeboden worden binnen de school en is een strikte 

verzuimregistratie ook noodzakelijk.

Om kinderen die een moeilijke thuissituatie of andere problemen ervaren zo goed 

mogelijk te helpen wil D66 waar dat kan de zorg binnen de school organiseren. De 

afgelopen jaren heeft de gemeente in de zorg en het sociaal domein geïnvesteerd in 

de integrale aanpak. Met de integratie van onderwijs en jeugdhulp (waar nodig) in de 

scholen kan daarmee een volgende stap gemaakt worden.

15



Docenten zien vaak als eerste dat een kind problemen ervaart en kunnen dus een 

belangrijke rol spelen. Nu ervaren zij de drempel om naar instanties te stappen soms 

als te groot; als deze professionals binnen de schoolgebouwen actief zijn wordt deze 

drempel weggenomen.

D66 vindt dat de financiële thuissituatie niet van invloed mag zijn op de schoolprestaties 

van onze leerlingen. Leerachterstanden moeten in eerste instantie binnen de school 

worden opgelost. Het staat ouders altijd vrij om te kiezen voor bijlessen om hun 

kinderen de beste kansen te bieden. Voor kinderen die geen bijles kunnen volgen 

omdat hun ouders niet de financiële mogelijkheden hebben, moet ondersteuning 

geregeld worden.

Van jong tot oud

Jezelf ontwikkelen stopt nooit, ook niet na het voltooien van een opleiding. De huidige 

maatschappij vraagt dat mensen zich blijvend ontwikkelen. Voor hen die dat nodig 

hebben, investeert/ondersteunt D66 in die blijvende ontwikkeling. Dat betekent dat 

we achterstanden op het gebied van taal, ontwikkeling en digitale vaardigheden 

wegwerken. Dat doen we voor iedereen, van jong tot oud, voor oude en nieuwe 

Nederlanders. Daarbij hebben we extra aandacht voor de statushouders; als we daar 

nu niet in investeren creëren we de toekomstige onderkant van de samenleving.

Naast bovenstaande maatregelen willen wij tevens realiseren dat de overgang tussen 

de verschillende onderwijsvormen, maar ook de overgang naar de beroepspraktijk 

beter op elkaar aansluiten. We constateren te vaak dat de overgang van het voortgezet 

onderwijs naar het beroepsonderwijs een te groot uitvalrisico met zich meebrengt. 

Meteen het gesprek voeren met deze uitvallers en de oorzaken daarvan aanpakken 

voorkomt dat deze groep na vijf jaar bij de gemeente aanklopt voor bijvoorbeeld een 

uitkering.

De gemeente stimuleert het gesprek tussen onderwijs en lokale ondernemers om 

zo optimale aansluiting te realiseren. Om het goede voorbeeld te geven biedt de 

gemeente elk jaar een aantal stageplaatsen, ook voor het praktijk- en middelbaar 

beroepsonderwijs.
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Leeromgeving

Leerkrachten lopen over van het werk. Om te zorgen dat er meer ruimte ontstaat en 

klussen opgepakt die nu blijven liggen willen we dat elke school een conciërge heeft. 

Daarnaast ziet D66 een goede combinatie door deze conciërges te laten ondersteunen 

door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (werkervaringsplekken).

D66 vindt het tijd voor een ‘masterplan’ huisvesting basisonderwijs waarin we 

gezonde scholen met een goed (binnen)klimaat realiseren. D66 wil dat in bestaande 

schoolgebouwen een check moet plaatsvinden op zowel binnenklimaat, een goede 

leeromgeving als duurzaamheidsaspecten.

Ook moet in dit masterplan opgenomen zijn hoe de gebouwen optimaal gebruikt 

kunnen worden. Waar mogelijk moeten zaken als kinderopvang en voorschoolse 

educatie in bestaande schoolgebouwen plaatsvinden. Zodra veel functies voor ouders 

op een overzichtelijke plek bij elkaar zitten en worden ze ook beter gebruikt. Eventuele 

achterstanden worden dan ook sneller geconstateerd en opgepakt.

Tenslotte moet er goed gekeken worden naar de verkeerssituatie bij de schoollocaties. 

Dit kan op veel plekken beter.
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Cultuur bereikbaar voor iedereen

Cultuur is onmisbaar voor een prettige en leefbare gemeente, het wordt meetbaar 

aantrekkelijker en mensen worden er gelukkiger van.

Cultuur is meer dan alleen een bibliotheek en een theater, cultuur is ook kunst, festivals 

of popmuziek. Dit moet wat D66 betreft meer ruimte krijgen en veel zichtbaarder zijn 

op plekken binnen de gemeente.

Er moet budget vrijgemaakt worden bij de herinrichting van de openbare ruimte voor 

kunstuitingen. Niet als toeristische trekpleister, maar om voor de eigen inwoners een 

aantrekkelijkere stad te creëren.

Castellum

Het theater is een onmisbare voorziening voor Alphen aan den Rijn en de gemeente 

moet na jarenlang voor een dubbeltje op de eerste rij te hebben gezeten nu investeren 

in een financieel gezonde toekomst van het theater. D66 ziet het theater Castellum 

als een podium van de stad en heeft een belangrijke positie in het levendig houden 

en maken van het Alphense centrum. Castellum is niet alleen vóór, maar ook ván alle 

Alphenaren en we streven daarom naar een intensiever gebruik van het gebouw, waar 

bijvoorbeeld ook meer ruimte zou kunnen zijn voor oefenruimte voor lokale bandjes.

Bilbliotheek

Voor de locatie van de huisvesting van de bibliotheek is nu een besluit genomen. Bij de 

inrichting moet de veranderende taakstelling van een bibliotheek centraal staan. Het 

gaat in een moderne bibliotheek niet alleen om boeken, maar ook om het faciliteren 

van ontmoeting en het bieden van een studieomgeving. We zien dat jongeren steeds 

vaker niet meer achter het bureau op de zolderkamer studeren, maar ook in een 

prettige omgeving waar leren centraal staat. Die ruimte moet de nieuwe bibliotheek 

faciliteren. Ook vinden wij dat de nieuwe bibliotheek, net zoals het theater open moet 

staan voor de samenleving en inspeelt op behoeftes. Organiseer lezingen en stimuleer 

het debat. Daar zit wat ons betreft de toegevoegde waarde van de bibliotheek.

In de kernen van de gemeente Alphen aan den Rijn moeten voldoende uitgiftepunten 

zijn. Het moet voor iedere inwoner makkelijk zijn om een boek te lenen. Graag zien 

wij de uitgiftepunten van de bibliotheek verbonden worden aan bestaande gebouwen 

waar al andere maatschappelijke initiatieven plaatsvinden, zoals wijkcentra. Ook hier 

staat ontmoeting centraal.
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D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren kennismaken met kunst en cultuur, 

waaronder muziek, op een manier die past bij de leeftijd.

Koppel muziekonderwijs aan gewoon onderwijs, bijvoorbeeld door na schooltijd in 

het gebouw van de school. In een nieuwe subsidietender moet er meer aandacht zijn 

voor muziekonderwijs.

Ook is het Jeugdtheaterhuis bijvoorbeeld een goede vorm van kinderen kennis te 

laten maken met toneel. Dergelijke initiatieven blijven we ondersteunen.

In de afgelopen jaren heeft nieuwbouw het centrum en het stationsgebied een nieuw 

en moderner aanzien gegeven. D66 vindt een verbinding naar het verleden echter 

eveneens belangrijk en is dan ook voorstander van behoud van bepaalde iconische 

gebouwen. De gemeente biedt daarbij ondersteuning bij het onderhoud en zorgt er 

samen met eigenaren voor dat monumenten blijven bestaan.

Archeon is één van de belangrijkste trekpleisters van de gemeente Alphen aan den 

Rijn. Om Archeon levensvatbaar te houden is het noodzakelijk dat het museum de 

ruimte krijgt om te groeien. Met de aanschaf van de Zwammerdam Schepen krijgt 

Archeon er ook een scheepvaartmuseum bij. Een mooie ontwikkeling waar we als 

gemeente best trots op mogen zijn en waar we als gemeente Archeon ook moeten 

faciliteren. 
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4 Wonen en groei

De komende jaren zal de vraag naar woningen in de randstad blijven toenemen. 

Dit zorgt voor een uitdaging en keuzes voor de toekomst. D66 wil een beheerste 

groei van het aantal woningen, zonder veel geweld te doen aan het groene karakter 

van onze gemeente.

Wonen in het Groene Hart

Alphen aan den Rijn is een bijzondere en aantrekkelijke gemeente in Randstad. De 

combinatie van liggend midden in het Groene Hart, goed bereikbaar en met veel 

voorzieningen, is het voor veel mensen een aantrekkelijke gemeente om in te wonen. 

Een stad midden in het groen is een kenmerkende kwaliteit van deze gemeente: 

binnen 5 minuten in het groen.

Volgens de prognoses kan de gemeente tot 2025 nog in zijn eigen woningbouw 

behoefte voorzien met de huidige bouwplannen. Maar daarna zal er een aanzienlijke 

vraag naar woningen overblijven. Op die vraag moeten we een antwoord vinden.
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D66 vindt het behoud van het Groene Hart daarbij van groot belang. Een groene 

omgeving, rust en ruimte voor mensen om te recreëren en ontspannen en het behoud 

van de natuurwaarde, is van groot belang voor het welzijn van de inwoners van onze 

gemeente. Groen moet groen blijven: dit betekent dat wij geen voorstander zijn van 

nieuwe grote ontwikkellocaties in het Groene Hart. Wij kiezen daarom niet voor het 

volbouwen van de Gnephoek.

Om toch te voorzien in de vraag naar nieuwe woningen hanteren we een aantal 

uitgangspunten. Nieuwbouwplannen worden afgestemd op regionaal niveau. Door 

afstemming kunnen niet alleen vraag en aanbod optimaal worden afgestemd, maar kan 

ook samen met andere gemeenten een afweging van mogelijke locaties plaatsvinden. 

De schade aan het Groene Hart wordt tot het minimum beperkt.

Nieuwbouwlocaties

Het zijn wellicht geen grote nieuwbouwlocaties meer, maar er is nog steeds ruimte om 

het aantal woningen binnen de bestaande grenzen uit te breiden, met name in de kern 

Alphen aan den Rijn. Deze zogenaamde verdichting (meer woningen in de bestaande 

ruimte) in de kern Alphen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Parken en 

andere groenvoorzieningen blijven intact. We verdichten door meer gebruik te maken 

van kwalitatief hoogstaande hoogbouw. Bij de realisatie van nieuwe woningen 

zorgen we ervoor dat er evenwichtig wordt gebouwd. We realiseren zowel huur- als 

koopwoningen, maar ook voldoende woningen in de sociale sector. Ook kunnen 

bijvoorbeeld oude bedrijventerreinen worden getransformeerd tot woningbouwlocaties 

of door vermenging van functies, waarbij woningbouw tussen de bedrijven wordt 

toegestaan.

We zijn om twee belangrijke redenen een voorstander van het realiseren van 

woningbouw langs de as Alphen-Leiden langs de Oude Rijn. Op de eerste plaats is de 

impact op het Groene Hart en het verlies aan natuur en groen op deze locaties beperkt. 

Daarnaast sluit het ook goed aan op de stations, inclusief het nog te ontwikkelen station 

bij Hazerswoude Rijndijk en de nabijheid van N11. Daarmee is de bereikbaarheid 

optimaal. Het is uitermate belangrijk dat waar nieuwe woningbouwontwikkelingen 

plaatsvinden, deze goed aansluiten op bestaande infrastructuur.

Tegelijkertijd kijken we ook nadrukkelijk naar de mogelijkheden in de andere kernen. 

Tijdens de economische crisis zijn verschillende concrete plannen in de koelkast 

beland, plannen die al eerder zijn opgesteld en uitgewerkt. D66 is er een voorstander 

van om deze plannen, bijvoorbeeld in Boskoop en bij Hazerswoude Rijndijk en 

Koudekerk aan den Rijn, weer op te pakken en tot uitvoer te brengen.
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Ontwikkelingen in Boskoop passen ook bij de nieuwe stations die zijn gerealiseerd, 

waardoor Boskoop beschikt over een uitstekende ontsluiting door openbaar vervoer.

Selectief bouwen

Bij de kleinere kernen (niet Boskoop of Alphen) kijken we bij de beperkte mogelijkheden 

van nieuwbouw naar soorten woningen waar een tekort aan is, bijvoorbeeld 

starterswoningen of seniorenwoningen in de koop- of huursector. Wanneer een 

locatie beschikbaar komt verleent de gemeente alleen medewerking aan projecten 

die aansluiten bij de vraag uit de kern.

Ondanks de noodzaak tot het realiseren van nieuwe woningen, realiseert D66 zich 

ook terdege dat er grenzen zijn aan de groei. Ongelimiteerde groei kan niet zonder 

ernstige aantasting van het Groene Hart en de leefbaarheid van onze inwoners. We 

kiezen er daarom bijvoorbeeld ook bewust voor om niet de N11 ‘over te steken’.
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Uitdagingen en kansen

Mensen worden steeds ouder en blijven bovendien steeds langer zelfstandig wonen. 

Dat heeft consequenties voor de eisen die we stellen aan onze woningen. Nieuw te 

bouwen woningen willen we levensloopbestendig bouwen, zodat deze niet op een 

later moment óf moeten worden aangepast óf niet geschikt gemaakt kunnen worden 

voor senioren. Immers ook voor senioren geldt dat zij binnen de gemeente en binnen 

de kern waarin zij wonen in staat moeten zijn om een geschikte woning te vinden. 

We gaan samen met onder andere de woningcorporaties proberen ook de bestaande 

woningen geschikt te maken voor senioren.

De nieuwe omgevingswet biedt kansen, ook voor meer vermenging van wonen en 

werken. Dat biedt veel mensen de mogelijkheid om laagdrempelig vanuit huis te 

werken; als zzp-er of als zelfstandig ondernemer. D66 wil dat de gemeente mensen 

daarin meer ruimte geeft en stelt slechts grenzen voor zover het zou leiden tot overlast 

voor andere inwoners.
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5 Mobiliteit en wegen

In de kern Alphen aan den Rijn kennen we gelukkig geen grote verkeersproblemen. 

Maar in de kernen Boskoop en Hazerswoude Dorp is wel een duidelijk 

verkeersprobleem. Hoewel hier geen gemakkelijke oplossing voor handen is, 

moet er nu wel keuzes gemaakt worden om de kwaliteit van leven in deze dorpen 

aangenaam te houden.

D66 kiest voor investeringen in fiets- en OV-voorzieningen, zodat deze manier van 

vervoer aantrekkelijker wordt voor woon-werkverkeer en voor de korte afstanden.

Voorrang aan fietsers

D66 wil voorrang geven aan de uitvoering van het fietsplan (een plan om knelpunten 

in fietsroutes op te lossen) en het verbeteren van fietspaden in het algemeen.

In principe hebben fietsers binnen de bebouwde kom voorrang op de rotondes. 

Daarom wil D66 de voorrangsregeling voor fietsers op de rotondes bij het Raoul 

Wallenbergplein en de Euromarkt aanpassen, zodat de fietsers hier ook voorrang 

hebben.

Scholieren zijn een omvangrijke en belangrijke groep fietsers binnen onze gemeente. 

Wij vinden het dan ook belangrijk om goede en veilige doorgaande fietsroutes te 

creëren naar de scholen.
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D66 maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van fietsers op ’s-Molenaarsbrug 

en Maximabrug. Door de aanleg van fietsstroken en een duidelijke voorrangsregeling 

verbeteren we de veiligheidssituatie.

D66 wil goede en veilige middellange afstand fietsroutes (waaronder wellicht zgn. 

fietssnelwegen) realiseren in samenwerking met onze buurgemeenten en provincie. 

We denken hierbij aan de trajecten Alphen-Boskoop-Gouda, Alphen-Koudekerk/

Hazerswoude-Leiden en Alphen-Bodegraven-Woerden.

Hiermee maak je het aantrekkelijk om ook voor deze afstanden het woon-werkverkeer 

per (elektrische) fiets af te leggen.

D66 wil het fietsverkeer naar het centrum stimuleren en vindt dat er goede plekken 

moeten zijn om de fiets te parkeren in het centrum. Parkeerplaatsen voor de fiets 

moeten er niet alleen zijn aan de rand van het centrum, maar ook juist in het centrum 

zelf bij bijvoorbeeld horecavoorzieningen en bij winkels.

Openbaar vervoer

Alphen aan den Rijn moet qua treinverbinding vol inzetten op dubbelspoor. De 

capaciteit van het spoor is te beperkt en dat maakt de dienstregeling onbetrouwbaar. 

De faciliteiten/comfort (zoals beschutting tegen wind en regen) op het station en de 

knooppunten van bussen moeten worden verbeterd, zodat reizigers comfortabeler 

kunnen wachten op hun aansluiting.

D66 is een voorstander van meer bussneldiensten (voorheen Q-liners), richting Den 

Haag, Rotterdam, Amsterdam Zuid-Oost, ook buiten de spits. Daarnaast dienen alle 

wijken en kernen goede OV-voorzieningen te hebben. Bussen dienen ten minste 

eenmaal per half uur te rijden. Alleen op deze manier wordt het openbaar vervoer een 

volwaardig alternatief voor de auto.

Verder wil D66 wil de bus uit het centrum van Alphen aan den Rijn weren. De busroutes 

die nu dwars door het centrum gaan, moeten worden omgelegd.

Hazerswoude Dorp en Boskoop

De gemeente Alphen aan den Rijn kent twee structurele problemen qua wegen: 

Boskoop en Hazerswoude Dorp. Voor het verkeersprobleem bij Hazerswoude Dorp 

moet een goede structurele oplossing komen, vóórdat de verlengde Bentwoudlaan 

wordt aangelegd. Een tunnel is een mooie maar dure oplossing, waarvoor op dit 

moment geen geld beschikbaar is en waardoor dit niet erg haalbaar lijkt.
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Een andere oplossing is het doorgaande verkeer richting A4 een alternatief te bieden 

door bijvoorbeeld bij Zoetermeer een betere ontsluiting naar de A4 te maken. Ongeacht 

welke oplossing gekozen wordt, de leefbaarheid in Hazerswoude Dorp moet worden 

verbeterd, het verkeer moet beter doorstromen en er mag geen barrière worden 

gecreëerd tussen de Oost- en Westkant van het dorp.

D66 vindt een tweede oeververbinding over de Gouwe ten noorden van bij Boskoop 

noodzakelijk, zodat de Zijde kan worden ontlast en het vrachtverkeer van de Zijde kan 

worden geweerd. Dit zorgt voor een verbetering van verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Alphen aan den Rijn

D66 streeft naar een lange termijn oplossing om de verkeerssituatie bij de Gnephoek 

te verbeteren. Daarbij moeten we op zoek naar een oplossing om het verkeer vanuit 

Alphen naar de Maximabrug te leiden. Een grote rondweg kan helpen om het verkeer 

dat door de stad gaat te verminderen. Wij vinden dat deze weg zo dicht mogelijk langs 

de Heimanswetering moet lopen om het groen te sparen en de polder te behouden.

26



Wij willen Prins Bernhardlaan verkeersluwer maken; deze weg zou alleen voor 

bestemmingsverkeer richting het centrum moeten worden ingezet. D66 wil alternatieve 

noord-zuid routes binnen Alphen promoten, zoals via de N207 of via de Hoorn.

Overlast en veiligheid

Vrachtverkeer in woonwijken levert vaak gevaarlijke situaties op omdat de straten er 

niet op zijn ingericht. D66 wil geen doorgaand vrachtverkeer in woonwijken of in de 

dorpen.

D66 vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid in de omgeving van scholen goed 

is geregeld, bijvoorbeeld door het verder inrichten van schoolzones (zones met 

beperking van snelheid en extra attentiemateriaal).

Parkeren

Wij willen geen gemeenschapsgeld uitgeven aan het gratis parkeren van auto’s bij 

winkelcentra of het centrum. Als het niet mogelijk is om op de fiets naar deze plekken 

te gaan, dan is een bijdrage van de automobilist voor deze dure voorzieningen niet te 

veel gevraagd. Om het elektrisch vervoer te stimuleren zijn wij wel voorstander van het 

gratis parkeren van elektrische auto’s en willen wij laadpalen voor dergelijke auto’s bij 

nieuw aan te leggen parkeerplaatsen. 
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6. Leefbaarheid, veiligheid en 
participatie

D66 wil dat iedereen in de gemeente Alphen aan den Rijn zich thuis voelt en kan 

meedoen. Hiervoor is het noodzakelijk dat inwoners veilig kunnen wonen in hun 

eigen wijk en kern. Maar ook dat men zich betrokken voelt bij elkaar en bij de 

buurt.

Die betrokkenheid is ook belangrijk als het gaat om het nemen van besluiten. D66 

vindt dat inwoners betrokken moeten worden bij besluitvorming in de gemeente 

en zeker waar het hun eigen wijk of kern betreft.

Elkaar kennen

D66 maakt zich sterk voor een open samenleving waarin iedereen kan meedoen en 

mensen zich verbonden voelen met elkaar. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat 

inwoners zich thuis en veilig voelen in leefbare wijken en kernen. De gemeente moet 

hierbij stimuleren dat mensen elkaar kennen en voor elkaar zorgen.

Elk dorp of kern heeft een sterk eigen en herkenbaar profiel. D66 vindt dat deze 

diversiteit moet worden behouden. D66 wil dat de gemeente zich inzet voor het 

behoud van gemeentelijke voorzieningen, verspreid over de wijken en kernen. Denk 

daarbij aan een bibliotheekfunctie (uitleenpunt) of sportvoorzieningen.
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Veiligheid

In de gemeente voelen mensen zich soms onveilig, hoewel uit de cijfers blijkt dat de 

criminaliteit afneemt. D66 wil aan de slag met dit onveiligheidsgevoel door de sociale 

samenhang in de wijken en kernen te versterken. Maar wij willen geen schijnoplossingen 

zonder duidelijke meerwaarde, zoals de huidige inzet van permanente cameratoezicht. 

Immers de veiligheid verbetert (vaak) niet maar het gaat wel direct ten koste van 

privacy en brengt bovendien behoorlijke kosten met zich mee.

D66 wil dat er in iedere wijk een vast en voor iedereen bekend en benaderbaar 

aanspreekpunt is voor vragen en problemen van de inwoners. Ook wil D66 

buurtpreventie stimuleren omdat mensen binnen een wijk nu eenmaal veel beter 

inzicht hebben in de lokale problemen en daar ook continu aanwezig zijn. Hierbij 

is het wel van belang dat de betrokken burgers snel en eenvoudig contact kunnen 

opnemen met de politie en/of gemeente wanneer dat nodig is: inwoners signaleren en 

de overheid onderneemt actie.

Voor D66 is er geen noodzaak om de coffeeshops te sluiten of te verplaatsen. Uit recent 

onderzoek in Alphen aan den Rijn is gebleken dat de overlast van de coffeeshops 

vooral gaat om verkeersoverlast. Wel blijft de spagaat tussen legale verkoop van drugs 

en illegale inkoop ervan een probleem. D66 is er dan ook voorstander van om, samen 

met de andere gemeentes in Nederland, bij de landelijke overheid aan te dringen 

op een oplossing (legaliseren) en actief het voortouw te nemen in experimenten met 

gereguleerde wietteelt.

Inwoners betrekken

Eens in de vier jaar geven inwoners hun vertrouwen aan lokale politici om de gemeente 

goed te besturen. Deze ‘macht’ moet democratisch gelegitimeerd en controleerbaar 

zijn. De overheid moet transparant en duidelijk zijn over het doen en laten en mensen 

oprecht betrekken bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Juist de discussies binnen 

en buiten het gemeentehuis zorgen ervoor dat de democratie zijn werk kan doen.

D66 wil de inwoners van Alphen aan den Rijn betrekken bij de besluitvorming en 

initiatieven ondersteunen. Omdat ieder besluit anders is, moet ook de wijze waarop 

inwoners bij het besluit worden betrokken aansluiten bij de specifieke situatie. De 

betrokkenheid kan hierbij uiteenlopen van actief geïnformeerd worden tot aan het 

daadwerkelijk besluiten (via referenda). De gemeente heeft de verantwoordelijkheid 

om duidelijk te communiceren over de mate waarin participatie mogelijk is en waarom. 

Op die manier worden teleurstellingen voorkomen. Verder is het van belang dat 

participeren laagdrempelig is: iedereen moet kunnen meedoen!
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De gemeente moet er ook voor waken dat alleen de belangen van de mondige burger 

of belangenverenigingen worden behartigd. Toets of de mensen die participeren 

representatief zijn en betrek actief de ondervertegenwoordigde groepen. Voor D66 is 

alleen het inspreken in de gemeenteraad onvoldoende. De nadruk moet liggen op het 

gesprek met (groepen) inwoners om hun ideeën mee te nemen en begrip te krijgen 

voor de genomen besluiten. Bij nieuw te vormen beleid geldt dat het niet alleen over 

de inwoners moet gaan, maar ook van de inwoners is. Beslis niet over de inwoner, 

maar met de inwoner.

D66 Alphen aan den Rijn wil dan ook dat het college van B en W een periodiek 

inwonersspreekuur gaat invoeren, waar inwoners terecht kunnen met hun ideeën, 

problemen en andere onderwerpen.

Uiteindelijk blijven de (gekozen) politici en bestuurders verantwoordelijk voor de 

besluiten, tenzij dit bewust aan burgers wordt overgelaten middels een referendum. 

D66 vindt het referendum een nuttig instrument maar het mag nooit een excuus zijn 

om moeilijke besluiten af te wentelen op de inwoner. Een referendum is met name 

zinvol wanneer het een helder en duidelijk besluit betreft en moet gehouden worden 

onder de direct belanghebbenden. D66 is dan ook een groot voorstander van het 

experimenteren met wijk- en buurtreferenda (bijvoorbeeld mensen in een bepaalde 

buurt besluiten over de inrichting van hun speeltuin).

30



Ideeën voor de eigen buurt

Inwoners hebben vaak goede ideeën om hun eigen wijk of buurt verder te verbeteren. 

D66 wil daarom dat de gemeente initiatieven van inwoners aanmoedigt en ondersteunt. 

Het idee is van de initiatiefnemers en de gemeente helpt waar nodig bij de uitvoering. 

Kortom meer invloed van de inwoner! Dat betekent ook dat de gemeente de 

uitkomsten van een dergelijke initiatief accepteert en dat er verschillen ontstaan 

tussen verschillende buurten en wijken. Deze verschillen vormen geen bedreiging; zij 

zijn een logisch gevolg van de verschillen tussen mensen. De directe leefomgeving 

sluit zo beter aan op de wensen van de bewoners.

Omdat nu eenmaal niet alles zomaar kan, is het is wel van belang om van te voren 

duidelijk te maken welke zaken wel en niet aan de initiatiefnemers kunnen worden 

overgelaten.

D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het veranderen van de cultuur in het 

gemeentehuis. We willen dat de gemeente minder sturend en meer ondersteunend 

is en meer kijkt naar wat er wél kan dan te wijzen op regels waarom iets niet zou 

kunnen. Kortom de gemeente handelt ‘nieuw en anders’. Het veranderen van een 

cultuur is iets van de lange adem en is dan ook niet binnen een paar jaar afgerond. 

Er zijn goede stappen gezet maar D66 wil ervoor zorgen dat deze verandering verder 

wordt doorgezet.

31



7 Werken en ondernemen

D66 staat voor perspectief en kansen voor iedereen. Het hebben van werk is 

daarvoor belangrijk: het zorgt voor inkomen, sociale contacten en sociale binding, 

je hebt het gevoel ergens bij te horen. Voor hen die het nodig hebben, bieden we 

ondersteuning. We zetten in op het tegengaan van armoede.

D66 wil ondernemerschap stimuleren en werkgelegenheid creëren in de gemeente. 

Daarin richten we vooral op bedrijven die iets extra’s brengen in de gemeente en 

stimuleren we nieuwe initiatieven.

Ondernemerschap

Om meer werkgelegenheid binnen de gemeente te creëren stimuleert D66 

ondernemerschap. Procedures bij gemeente duren vaak veel te lang, waardoor lang 

onduidelijkheid blijft bestaan. Wij willen het sneller en eenvoudiger en daarmee niet 

teveel regels voor ondernemers.

Overigens geldt wat D66 betreft dat de medewerking van de gemeente bij het vestigen 

van nieuwe bedrijven afhangt van hoeveel banen het oplevert en/of hoe innovatief het 

is.
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Startende ondernemers moeten de ruimte krijgen aan hun ideeën te werken of hun 

onderneming van de grond te krijgen met daarbij, waar nodig, hulp van de gemeente. 

Bijvoorbeeld door hen te koppelen met andere ondernemers voor praktische 

ondersteuning en tips, maar ook door ruimte te geven aan mensen die vanuit de 

bijstand of re-integratie een bedrijf aan het opstarten zijn. Bij kansrijke initiatieven kan 

de sollicitatieplicht voor deze mensen opgeschort worden.

De gemeente moet samen met het bedrijfsleven het klimaat scheppen waarin start-

ups in een soort ‘broeinest’ ruimte krijgen en gestimuleerd worden.

Bedrijventerreinen

Er moet met een andere blik naar bedrijven en de bedrijventerreinen gekeken worden. 

De ruimte binnen de gemeente is schaars en we willen het Groene Hart niet aantasten. 

Initiatieven moeten dus plaatsvinden op bestaande terreinen, maar op de huidige 

bedrijventerreinen moet nog wel een grote inhaalslag gemaakt worden. We willen geen 

verpauperde stukken grond in de gemeente en daarom zetten we in op een efficiënter 

gebruik van de bedrijventerreinen. We gaan in gesprek met pandeigenaren hoe zij meer 

uit hun pand kunnen halen door bijvoorbeeld ruimtes te delen of te verhuren aan start-

ups en andere ondernemers. Of denk aan het delen van parkeerterreinen; daarmee 

gaan we duurzaam met de grond om. In die gesprekken wordt tevens aangekaart hoe 

verduurzaming van de panden kan plaatsvinden. Voor bepaalde situaties binnen de 

gemeentegrenzen is verplaatsing van de bedrijvigheid de beste oplossing, als dat een 

forse impuls geeft aan de leefbaarheid binnen het gebied. De gemeente heeft daarin 

een faciliterende rol.

Kleinschalige activiteiten kunnen ook in woonwijken plaatsvinden. Dat stimuleert met 

name starters. De overdreven strakke regels mogen best wat soepeler, zolang het 

geen overlast veroorzaakt voor omwonenden.

Werken is meedoen

Naast onderwijs is werk de beste manier om kansen voor jezelf te creëren. Door te 

werken heb je perspectief en lever je een bijdrage aan de samenleving. Meedoen met 

de samenleving is iets waar elke inwoner recht op heeft. D66 vindt dat de discussie 

over de zgn. tegenprestatie ook in die zin moet worden gezien: de tegenprestatie is 

alleen zinvol als een manier om (gemotiveerd) mee te doen, niet als ongemotiveerde 

werkverplichting.
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Iedereen participeert op zijn eigen niveau, we zetten in op wat haalbaar is. Voor 

mensen met een beperkte verdiencapaciteit realiseren we voldoende plekken, met 

begeleiding of beschut. We voorkomen het ontstaan van wachtlijsten.

We schrijven niemand af. Ook na 10 jaar bijstand blijven we investeren in mensen 

om hen terug te begeleiden naar de arbeidsmarkt, al dan niet onder begeleiding of 

beschut. Mensen aan het werk helpen doen we samen: de gemeente werkt samen 

met ondernemers, onderwijs en hulpverleners. Veelal hebben mensen die in de 

bijstand terecht komen meer dan alleen werkloosheid als probleem. We zetten actief 

in om deze problemen op te lossen, alleen op die manier is een langdurige weg terug 

naar de arbeidsmarkt mogelijk.

We investeren in het bestrijden van analfabetisme en laaggeletterdheid. We gaan dit 

actief opsporen bij mensen in de bijstand en bieden ze actief hulp aan. We organiseren 

dat laagdrempelig en dichtbij.

Nieuwkomers gaan vanaf dag één aan het werk, zo leren mensen het snelste de taal 

en de gebruiken in Nederland. Wel dient er ruimte te zijn voor praktische opleiding 

over hoe de Nederlandse samenleving werkt en natuurlijk taalonderwijs; ook hier 

investeren we in.
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De gemeente beloont organisaties en ondernemers die moeilijk bemiddelbare mensen 

aan een (werk)ervaringsplaats aanbieden. Dat kan door positieve publiciteit, maar kan 

ook meespelen bij de beoordeling van een subsidieaanvraag. Wat kan dienen als 

stimulans, bepalen we in gesprek met de ondernemers.

Ten aanzien van re-integratie: we betrekken andere partijen, ook commerciële 

partijen, bij de re-integratie. We letten daarbij scherp op dat er niet wordt gedaan aan 

cherry-picking (het zich richten op makkelijk bemiddelbare mensen). We zetten in op 

duurzame uitstroom en voorkomen een draaideurconstructie.

Armoede

Armoede kan het best bestreden worden door werk. Wel moeten we hierbij oog 

hebben voor de mensen die dat om welke reden dan ook niet kunnen. We zijn 

gebonden aan landelijke regelgeving, maar binnen deze beperkingen voeren we een zo 

sociaal mogelijk armoedebeleid. In een veranderende arbeidsmarkt wordt om andere 

vaardigheden en capaciteiten gevraagd. De groep die moeite heeft om te schakelen 

naar deze situatie moet daarbij geholpen worden. Het creëren van perspectief door 

middel van bij- en omscholing is hiervoor een belangrijke maatregel.

Zo gaan we bijvoorbeeld extra middelen vrij maken voor mensen die al lange tijd 

onder het huidige armoedebeleid vallen en geen enkel perspectief hebben zelf hun 

situatie te verbeteren, zoals chronisch zieken en gehandicapten. Voor deze groep 

willen we een deel van de kosten die te maken hebben met hun ziekte compenseren 

en zo hun situatie verbeteren. Daarnaast rekken we het recht op de regelingen van het 

minimabeleid van de bestaande grens op van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. 

Bij deze hogere grens hebben meer mensen recht om gebruik te maken van bepaalde 

voorzieningen, waardoor we ook de werkende armoede kunnen bestrijden.

Verder willen we slimmer omgaan met het beperkte budget. Duurzame goederen, zoals 

een wasmachine en een koelkast, hoeven niet altijd nieuw te worden aangeschaft, 

maar kunnen ook tweedehands zijn. Op deze manier kunnen we met hetzelfde geld 

meer mensen helpen of dezelfde mensen met meer helpen. Inwoners die dankzij 

één van de minimaregelingen tweedehands duurzame goederen aanschaffen zouden 

bijvoorbeeld ook een beloning kunnen krijgen.
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Voedselbank

Inmiddels is de voedselbank helaas een onderdeel van ons armoedebeleid geworden. 

De gemeente verwijst mensen door naar de voedselbank en ondersteunt deze 

instantie dan ook met een structureel budget. Het doel is om de voedselbank op de 

lange termijn overbodig te maken. Daarom bestrijden we armoede, maar tot de tijd 

dat de voedselbank overbodig is moeten we dergelijke initiatieven ondersteunen. Als 

een dergelijke voorziening instort heeft dat grote consequenties voor de gebruikers. 

De gemeente moet daarom hierin investeren door bijvoorbeeld te faciliteren qua 

huisvesting.

Schuldhulpverlening is een belangrijk middel om mensen duurzaam uit de problemen, 

aan het werk en uit de armoede te helpen. We voorkomen het ontstaan van wachtlijsten, 

zodat mensen direct geholpen worden. Jongeren die zich met schulden melden gaan 

ten allen tijde door met hun studie. We voorkomen dat jongeren door hun schulden, 

en de plicht tot aflossen, hun studie moeten staken (waardoor de kans om uit deze 

situatie te komen alleen maar kleiner wordt).

Vereenvoudiging

Verder vereenvoudigen we de aanvraag van voorzieningen binnen het minimabeleid 

en de schuldhulpverlening. Het is een vreemde en ongewenste situatie dat veel 

mensen die een beroep moeten doen op deze regelingen vaak de mensen zijn die de 

meeste moeite hebben met een dergelijke aanvraag. Daarom dient dit vereenvoudigd 

te worden en waar nodig ondersteund worden.

Ook willen we voorkomen dat mensen jaar-in-jaar-uit dezelfde aanvragen moeten 

doen: bijzondere bijstand, kwijtschelding, etc. Veel cliënten zijn bekend, één aanvraag 

is genoeg. We maken het eenvoudig en ‘klantvriendelijk’.

D66 Alphen aan den Rijn wil een burgernoodsysteem (meldcode) om mensen met 

acute sociale problemen te helpen bij situaties als bijvoorbeeld huisuitzettingen, 

afsluiting van nutsbedrijven of beslagleggingen.
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8 Bestuur en financiën

D66 maakt zich sterk voor gezonde gemeentefinanciën waarbij inkomsten en 

uitgaven in balans zijn en er voldoende reserve is voor tegenvallers. Dat betekent: 

scherp letten op uitgaven (ook in goede tijden) en durven te kiezen. Niet alles kan 

en hoeft door de gemeente betaald te worden. Ons uitgangspunt is dat de lasten 

voor de inwoners en bedrijven niet zwaarder worden.

De overheid moet aansluiten bij de eisen van deze tijd: eenvoudig, transparant 

en laagdrempelig. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom. Dat 

uitgangspunt moet niet verloren gaan in regeltjes en bureaucratie.

Balans

D66 zorgt ervoor dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. Als we ergens extra geld aan 

willen uitgeven, bedenken we ook waar dat geld vandaan moet komen. De inkomsten 

voor de gemeente zijn de lasten voor de inwoners en ondernemers. En omdat we 

onze inwoners niet zwaarder willen belasten, betekent dit dus dat we heldere keuzes 

maken waar we wel en waar we geen gemeenschapsgeld aan willen besteden.

37



We zorgen ervoor dat bij grote onzekerheden en/of grote bedragen er een voldoende 

buffer is om tegenvallers op te vangen (voorzieningen). Daar voorkomen we mee 

dat een onverwachte tegenvaller gelijk tot problemen leidt. Wij kiezen ervoor om de 

woonlasten voor de inwoners niet verder te laten stijgen dan de inflatiecorrectie. Dat 

geldt ook voor de lasten voor onze ondernemers.

Bij (grote) investeringen willen we de inwoners en ondernemers nauw betrekken. Dat 

begint met deze grote bedragen begrijpelijk te maken, bijvoorbeeld door deze kosten 

per inwoner aan te geven. Daarna willen we, waar het kan, dat de gemeente samen 

investeert met anderen. Immers als ondernemers of mensen zelf willen meebetalen, 

dan wordt het ook echt belangrijk gevonden wordt en voelt men zich betrokken.

Subsidies

Keuzes durven maken geldt ook voor de subsidies die de gemeente verstrekt. D66 

vindt (tijdelijke) subsidies nuttig voor startende initiatieven die niet zelf voor voldoende 

inkomsten kunnen zorgen én die bijdragen aan betere omstandigheden voor onze 

inwoners (het zgn. maatschappelijk nut).

Voor de meeste subsidies geldt, wat D66 betreft, dat de financiële ondersteuning 

van de gemeente tijdelijk is; de subsidie is bedoeld om een initiatief van de grond te 

krijgen. Zij wordt in principe voor 3 jaar afgegeven, waarin het bedrag tijdens deze 

periode wordt afgebouwd. Hierdoor krijgt de ontvanger van de subsidie de tijd om 

te werken aan het verkrijgen van eigen inkomsten. Wanneer men nieuwe activiteiten 

ontplooit kan men daarvoor opnieuw subsidie aanvragen.

Voor organisaties die niet voor voldoende inkomsten kunnen zorgen, maar wél een 

duidelijke bijdrage leveren aan de Alphense samenleving is er ruimte voor meer 

structurele subsidie. Ook hier iedere keer voor een periode van 3 jaar om zo de 

onnodige jaarlijkse bureaucratie te beperken.

Ondersteuning vanuit de gemeente hoeft overigens niet altijd met geld. Het kan ook 

in natura, diensten of advies. Het serieus nemen en op tijd betrekken van (vrijwilligers)

organisaties is net zo belangrijk.

38



Belastingen en heffingen

Verder wil D66 de diverse belastingen en heffingen goed tegen het licht houden: zijn 

ze nog nodig en waar zijn ze op gebaseerd?

Wat D66 betreft geldt voor heffingen of belastingen dat:

- de kosten voor de burger niet meer zijn dan de daadwerkelijke gemaakte kosten

- er wel zo veel mogelijk kostendekkend gewerkt wordt

- zij aansluiten bij het uitgangspunt “de vervuiler betaalt”

- deze zo goed mogelijk aansluiten bij de specifieke situatie van de inwoner/ondernemer

- het begrijpelijk en duidelijk is waarvoor men betaalt

Voor hondenbelasting is het wat D66 betreft helder: deze vorm van belasting uit 

de middeleeuwen wordt zo snel mogelijk afgeschaft. Het is oneerlijk, we doen dat 

ook niet voor andere kostenposten of huisdieren. Daarbij staat de opbrengst van 

hondenbelasting niet in verhouding met de kosten voor het registreren en innen 

daarvan.

Voor rioolbelasting en afvalstoffenheffing geldt nu dat een eenpersoonshuishouden 

daadwerkelijk voor 1 persoon betaalt, maar de rest (of je nu met z’n 2-en bent of met 

z’n 5-en) voor 3 personen. D66 vindt dat beter moet aansluiten bij de persoonlijke 

situatie, het liefst ook hier weer volgens het principe: “de vervuiler betaalt”.

Moderne dienstverlening

D66 zet in deze tijd van smartphones, internet en sociale media in op een moderne 

overheid. Dat betekent dat zoveel mogelijk dienstverlening ook digitaal mogelijk moet 

zijn. De rol van de gemeentebalie zal steeds verder verminderd worden.

Daarbij is persoonlijk contact nog wel steeds van belang, zeker bij complexere zaken. 

De mogelijkheid om elkaar op het gemeentehuis te ontmoeten kan worden uitgebreid 

met moderne mogelijkheden als skypen of andere vormen van videobellen.

Ook werk- of openingstijden kunnen innovatiever. Veel contacten kunnen beter in het 

weekend of ’s avonds plaatsvinden. En in plaats van naar de gemeente toe te gaan, 

kan de gemeente ook vaker naar de inwoner toe komen. Dat vraagt om een flexibelere 

houding en inzet van gemeentelijk personeel.
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Moderne middelen kunnen ook helpen om inwoners gemakkelijk te betrekken bij 

besluitvorming en het uitwisselen van ideeën. Wellicht kan er zelfs een ‘Alphen aan 

den Rijn’-app ontwikkeld worden.

Digitalisering brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Beveiliging van 

gevoelige informatie is uitermate belangrijk. IT-professionals geven aan dat men een 

‘hack’ nooit helemaal kan voorkomen. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat de 

schade bij een ‘hack’ beperkt blijft.

Privacy en digitale veiligheid

Verder verzamelt de gemeente veel gegevens voor het eigen gebruik. Deze gegevens 

zijn echter van ons allemaal en dienen dus (geanonimiseerd) beschikbaar te zijn voor 

iedereen. Zo ontstaat er ruimte voor innovaties (denk aan slimme apps), die ons leven 

aangenamer kunnen maken.

Een ander aspect is privacy. Hiervoor geldt dat men altijd goed moet nadenken 

waarom men (persoons)informatie verzamelt en of dit echt nodig is. Daarnaast dient 

data die niet meer noodzakelijk is actief gewist worden. D66 is voorstander om het 

beginsel “Privacy by design” bij nieuwe projecten toe te passen, zodat de privacy van 

de burger goed gewaarborgd blijft.

D66 pleit dan ook voor een portefeuille ‘privacy en gegevensveiligheid’ waardoor dit 

de verantwoordelijkheid wordt van een specifieke wethouder.

Privacy by design

Bij het werken volgens Privacy by Design wordt bij de start van het ontwerpen 

van een informatiesysteem rekening gehouden met privacy. De aandacht voor 

privacy blijft tijdens de gehele levensduur van het systeem bestaan. Het doel 

is de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren. Dat kan al door na 

te denken over de noodzakelijkheid van het opslaan, welke gegevens zijn 

echt nodig en welke niet? Ook moet rekening worden gehouden met de hele 

levenscyclus van de data: opslag, wijziging en verwijdering.

Bron: www.justitia.nl
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Tenslotte dienen we mensen die digitaal niet voldoende vaardig zijn goed te 

ondersteunen. Bijvoorbeeld door samen digitale formulieren in te vullen en het 

aanbieden van cursussen voor basiskennis van digitale middelen.

Informatie

D66 ziet dat de communicatie van de gemeente met haar inwoners nog altijd beter 

kan en moet. De gemeentelijke organisatie moet op allerlei niveaus, van balie tot 

beleidsmaker, eenvoudig benaderbaar zijn. De gemeente is er voor haar inwoners en 

dat moet ook de uitstraling zijn.

Overigens is D66 ook voor het invoeren van een digitale stemindex, zodat duidelijk is 

wat de volksvertegenwoordigers in de gemeente daadwerkelijk stemmen.

Zet informatie in heldere bewoordingen en vindbaar online. Benader actief betrokkenen 

voor een onderwerp en maak deze groep niet te beperkt. Wees niet bang voor de 

mening van de inwoners; het is juist een prima bron van ideeën en het voorkomt 

onnodig mislukte projecten.

Regels

Regels worden tegen het licht gehouden en zo veel mogelijk vereenvoudigd of zelfs 

geschrapt. Processen kunnen vaak eenvoudiger en moeten inzichtelijk zijn voor de 

inwoner of ondernemer die er mee te maken heeft. Denk daarbij aan het steeds weer 

in moeten vullen van gegevens die de gemeente al heeft.

Regels zijn daarbij een hulpmiddel voor een goede oplossing van een vraag en niet 

een doel op zich.

D66 wil dat de gemeente ruim binnen de wettelijke termijnen reageert op aanvragen 

of klachten. De mogelijkheid om beslistermijnen te verlengen moet zo min mogelijk 

gebruikt worden en alleen met een deugdelijke onderbouwing.

Ook dient er beter gereageerd te worden op meldingen van inwoners en bedrijven. Nu 

hangt het te veel af van de behandelende persoon. De reactie op een vraag of melding 

bepaalt voor velen het beeld van (en dus vertrouwen in) de gemeentelijke organisatie.
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Samenwerking in de regio

De charme van Alphen aan den Rijn is o.a. de ligging in de regio. Het is dus niet 

vreemd dat Alphen veel samenwerking zoekt met andere gemeente in de regio. Op 

dit moment zijn er een 10-tal samenwerkingsverbanden waarin Alphen aan den Rijn 

deelneemt.

Samenwerking is goed, maar leidt soms tot een oncontroleerbare bestuurslaag. Zo’n 

instituut heeft de neiging steeds meer taken naar zich toe te trekken en zich steeds 

belangrijker te maken. Dan wordt er geld uitgegeven en besluiten genomen waar de 

eigen gemeente nauwelijks invloed meer op heeft.

Daarom pleit D66 ervoor dat bij alle samenwerkingsverbanden goed wordt 

afgesproken welke taken wel en vooral ook niet gezamenlijk worden gedaan en dient 

ook altijd vastgelegd te worden hoe en wanneer een samenwerkingsverband weer 

wordt beëindigd. Met een duidelijke doelstelling zorg je ervoor dat de meerwaarde 

van samenwerking ook echt tot zijn recht komt.
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Contact met D66 Alphen aan den Rijn?

fractie@d66alphenadrijn.nl

Overige contactgegevens zijn te vinden op alphenadrijn.d66.nl .

Volg ons op:

Internet: alphenadrijn.d66.nl

Facebook: /d66alphenadrijn

Twitter: @D66aadr



 


