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> Voorwoord

Woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Montfoort een
nieuwe gemeenteraad. D66 Montfoort moedigt iedereen aan die mag
stemmen om dat ook te doen. In de gemeenteraad worden namelijk
beslissingen genomen die het dagelijks leven direct beïnvloeden.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Montfoort. Hiermee
presenteren wij een nieuwe manier van samenwerking tussen de
gemeente en haar inwoners. D66 gaat samen met de inwoners van
Linschoten en Montfoort de komende raadsperiode het te voeren
beleid bepalen. Er komen heel veel veranderingen op ons af in onder
meer de zorg, werkbegeleiding en jeugdzorg. Samen kunnen we die
veranderingen het hoofd bieden.

Niemand weet nog hoe de veranderingen er precies uit gaan zien; in
politiek Den Haag wordt daar nog elke dag over gesproken. Flexibel
inspelen op een zich snel ontwikkelende en veranderende samenleving,
vraagt om een snelle en flexibele aanpak. Daarom legt D66 Montfoort
zich niet nu al vast op details in haar verkiezingsprogramma, maar
geven we richting en kaders hoe we de toekomst tegemoet gaan treden.

En dat is even wennen. Want u treft hier geen uitgebreid verhaal met
de mooiste plannen. Geen pagina’s met loze beloftes. Alleen heldere
visies op onze gemeente en onze toekomst. En de uitnodiging om die
visie samen de komende jaren vorm te geven. Want wie zich samen
weet aan te passen in een steeds veranderende wereld, blijft stabiel.

Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Paul de Jonge
Lijsttrekker D66 Montfoort
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19 Maart 2014, u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen
vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat
u bij de gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen. Voor D66 is het
essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken.
Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het
is in ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de mens centraal staat.

D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich
inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en
rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook
voor onze naasten, onze leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van iedereen, bijvoorbeeld via
het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar
nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de
belangrijkste maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van
mensen, individueel en samen.

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

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

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

Alexander Pechtold
Fractievoorzitter D66 Tweede Kamer
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Omgeving
Montfoort is en blijft een Groene Hartgemeente. Het groen blijft
behouden en is aantrekkelijk voor recreanten, toeristen en
dagjesmensen. Groei wordt bereikt door de bestaande ruimte
beter te benutten. De inwoners van Linschoten en Montfoort zijn
veilig, thuis en op straat.

Samen
De gemeente luistert naar de inwoners en gaat de dialoog aan. De
raadsleden van D66 zetten elke maand thuis de koffie klaar om te
luisteren naar en te praten met mensen uit Montfoort en
Linschoten. De gemeente houdt enquêtes bij ingrijpende
onderwerpen en er is en blijft een gemeentekantoor waar burgers
hun zaken kunnen regelen.

Onderwijs
Onderwijs krijgt veel aandacht en de gemeente streeft naar brede
scholen. Er is voor iedereen passend onderwijs en iedereen kan
zijn leven lang leren. Door elkaar al lerend te stimuleren en te
versterken, stijgen de capaciteiten en daarmee de kansen van de
inwoners van Montfoort.

Geld
In Montfoort wordt verstandig en verantwoord omgegaan met
geld. Dat betekent een huishoudboekje dat op orde is en geen
angst voor lastige keuzes. De financiële zaken van de gemeente
zijn voor alle inwoners inzichtelijk.

De visie van
D66 op
Montfoort
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Bestuur
Er zijn niet meer wethouders dan nodig is. Dat betekent maximaal twee fulltime of drie
parttime wethouders. De gemeente houdt de inwoners op de hoogte van wat er speelt
binnen de gemeente en de gemeenteraad. Hierdoor zijn inwoners betrokken bij de lokale
politiek en de invloed daarvan op het dagelijks leven.

Zorg
In de zorg wordt uitgegaan van de behoefte van inwoners. Zorginitiatieven door inwoners
worden omarmd en ondersteund. De veranderingen vanuit het Rijk worden eerlijk
doorgevoerd. D66 Montfoort heeft de expertise om dat mogelijk te maken. In Montfoort is
onder meer dagopvang voor elke doelgroep, een laagdrempelig informatiecentrum en
passende woonruimte. Huisartsen zijn de toegangspoort tot de zorg.

Duurzaamheid
De gemeente werkt zelf aan duurzaamheid. Bij nieuwbouw of verbouw van gemeentelijk
vastgoed wordt er gekeken naar reductie van energieverbruik (bijvoorbeeld via isolatie en
slimme verlichting) en eigen energieopwekking (bijvoorbeeld via zonnepanelen). Ook bij
het inkopen van producten en diensten loopt de gemeente op het gebied van duurzaamheid
voorop.

Kernen
De kracht  van de gemeente is de
gezamenlijke kracht van Montfoort en
Linschoten. Allebei gelijkwaardig, maar niet
gelijk. Linschoten heeft een sterk culinair en
cultureel karakter. Montfoort is sterk als
winkelstad.

Verbanden
Met omliggende gemeenten zijn sterke
samenwerkingsverbanden. Deze
samenwerking is een essentieel onderdeel
van de slagkracht van de gemeente.

Ondernemen
In Montfoort wordt duurzaam
ondernemerschap gestimuleerd.
Bedrijventerreinen worden op een slimme
manier heringericht, zodat bestaande
werkgelegenheid behouden blijft en er
ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijven.



Verkiezingsprogramma D66 Montfoort 2014 - 2018

6

D66
Montfoort

Kandidaat-raadsleden

Paul de Jonge
Anne-Marie van de Poll
Nicolet Rorije-Wouts
Ewoud Modderman
Casper Schrijver
Janny Flierjans
Ben Prins
Ton Hartsink
Hans FerréeKijk voor uitgebreide

beschrijving van de
kandidaten op:

http://d66montfoort-
oudewater.nl/d66montfoor
t-oudewater.nl/wie-wat-
waar

Doe mee!
@D66Montfoort

www.facebook.com/pages/D66-
MontfoortLinschoten/428670120577534

D66MontfoortLinschoten@gmail.com


