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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker

Het is goed wonen in Montfoort. Ik ben inwoner van 
onze mooie gemeente sinds 2007. In dat jaar zijn mijn 
vrouw en ik in Linschoten komen wonen. Meer dan 
tien jaar later heb ik twee kinderen en veel nieuwe 
vrienden. We zitten midden in de rust en ruimte van 
het Groene Hart en zijn binnen no time in de reuring 
van een stad.

Als mijn kinderen over 20 jaar vragen: papa wat heb 
jij gedaan aan het redden van de aarde? Dan wil ik 
kunnen zeggen: alles wat ik kon. Maar ik merk dat dat 
wel lastig is, je kunt in je eentje maar kleine stappen 
maken. Het zou mooi zijn als het makkelijker wordt om zelf iets te doen aan een beter 
klimaat. Denk aan eenvoudiger afval scheiden, stimuleren van fietsen en openbaar vervoer 
en hulp bij het verduurzamen van gebouwen. 

Overal in de gemeente ontmoet ik mensen die met net zoveel plezier in Montfoort wonen. 
En al die mensen hebben ideeën hoe het nog beter kan. Hoe het nog beter kan voor 
ondernemers, voor ouderen, voor kinderen, voor nieuwkomers en voor hulpbehoevenden. 
Ik wil voor iedereen dezelfde kansen, ik wil dat iedereen net als ik kan genieten van het 
Montfoortse leven en ik wil het voor iedereen makkelijker maken om gezonde en duurzame 
keuzes te maken.

Daarom heb ik, samen met het team van D66 Montfoort, geluisterd naar al deze ideeën en 
hebben we het  verkiezingsprogramma hierop gebaseerd. Behalve voor een goed klimaat wil 
ik me de komende jaren in het bijzonder inzetten voor goed onderwijs en een goed bestuur. 
In dit verkiezingsprogramma leest u er veel meer over.

Rest mij alleen nog u op te roepen om 21 maart te gaan stemmen. Op D66 uiteraard!

Casper Schrijver
Lijsttrekker D66 Montfoort
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De vijf sociaal-liberale richtingwijzers
Gedreven vanuit een vijftal waarden maken D66-politici hun keuzes. In dit 
verkiezingsprogramma vindt u concrete oplossingen voor vraagstukken die 
nu in onze gemeente spelen. Maar de dagelijkse praktijk van het werk in de 
gemeenteraad is gevarieerder dan wij nu kunnen voorspellen. Daarom hebben wij 
onze uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf ‘richtingwijzers’. Deze hanteren 
D66-vertegenwoordigers bij het nader invullen van toekomstige politieke keuzes.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de 
toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw 
zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij 
mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij 
staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat we doen, vragen 
we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen 
dat Europa steeds meer ons binnenland wordt.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid 
voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor 
een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen 
de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen 
manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel 
mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar 
worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen 
we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat 
geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van 
ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen 
van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het 
behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.
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Koester de grondrechten en gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid 
van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 
herkomst. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en 
een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect 
voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden 
zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van 
onszelf en anderen.
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1. Economie en ondernemen
Zoals in de vijf sociaal-liberale richtingwijzers al is vermeld, zijn mensen niet 
gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid 
ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid 
voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend presteren 
daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving 
waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen 
zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Voorts vinden wij het vanzelfsprekend 
om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen 
in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal 
beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Twee kernen en buitengebied
D66 wil een visie ontwikkelen op de economische groei in beide kernen. Hoewel 
Linschoten geen uitgesproken industrieel karakter heeft, kent Montfoort wel een 
industriële ontwikkeling en heeft distributiebedrijven. Dat vereist toegankelijke 
industrieterreinen en scholing. De kern Linschoten is meer een forensendorp met 
vooral dienstverlenende bedrijven.

Ondernemen
D66 wil dat de gemeente zorgt voor een goed ondernemingsklimaat met een goede 
(digitale) infrastructuur. Het glasvezelnetwerk wordt verder uitgebreid voor bedrijven. 
Inwoners kunnen daar aan meedoen. Daarnaast wil D66 bij werkzaamheden in de 
openbare ruimte goede inspraak, overleg en communicatie met ondernemers. Hiertoe 
wil D66 dat de coördinator voor ondernemers structureel in verbinding blijft staan met 
ondernemers en belangengroepen.

D66 wil de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen verbeteren en verduurzamen. 
Duurzaamheid is de standaard. D66 wil dan ook winkels en bedrijven stimuleren om 
keurmerken voor veilig, maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen te 
halen. Nieuwbouw dient CO2-neutraal te geschieden.

D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. 
Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om 
te starten of uit te breiden, gaan we eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. 
D66 wil meer ruimte voor ondernemers door minder regels. Verder wil D66 leegstand 
oplossen door te stimuleren dat er flexibel omgegaan wordt met bestemmingen voor 
leegstaande panden (denk aan pop-upwinkels en cultuuruitingen).
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Detailhandel en toerisme
De detailhandel in Montfoort is bedoeld voor de inwoners van beide kernen en het 
aanliggende buitengebied. Gelet op de ontwikkelingen in online shopping, krijgen 
kleinere detailhandelszaken in de stad Montfoort het erg moeilijk. Met zijn ligging aan 
de Hollandse IJssel, zijn karakteristieke stadspoort en kasteel heeft de stad Montfoort 
toeristische kwaliteiten. Het loont de moeite deze elementen met elkaar te verbinden 
om daarmee de aantrekkelijkheid en het winkel- en horeca aanbod te verbeteren. D66 
is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. Toerisme is 
een verrijking voor de economie en terrassen zijn een verrijking voor de stad.

Toerisme is een sector die groeit in het Groene Hart en die aansluit bij de sterke kanten 
van de gemeente. Daartoe dient de gemeente Montfoort de toeristische verbindingen 
over water, wandelpaden en fietspaden tussen beide kernen, goed aan te geven en 
eventueel uit te breiden.

D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de 
vrijheid hebben om zelf hun openingstijden te bepalen. D66 ziet functievermenging als 
een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken, mits er 
geen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Buitengebied, kunst en cultuur
Het buitengebied van de gemeente heeft zowel economisch/agrarisch als qua natuur en 
recreatie grote waarde. D66 heeft vijf prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid 
van agrarische activiteiten: duurzaamheid, volksgezondheid, diervriendelijkheid, 
recreatie en behoud van het Groene Hart. D66 wil dat (agrarische) ondernemers de 
ruimte en kansen krijgen om (nieuwe) activiteiten te ontwikkelen op het gebied van o.a. 
energietransitie en recreatie met inachtneming van voornoemde criteria.

D66 pleit ervoor om kunst/cultuur laagdrempelig en dichter bij de bewoners te 
brengen. Daartoe wil D66 eigenaren stimuleren ruimten (bijv. leegstaande panden) ter 
beschikking te stellen aan creatieve kunstondernemers tegen een geringe vergoeding. 
Zo krijgt de omgeving een impuls en stimuleert de gemeente de lokale economie.

Werkgelegenheid
Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Daarom willen wij werkgelegenheid voor alle inwoners die willen 
en kunnen werken. Daartoe wil D66 met ondernemers en Ferm Werk, werken aan 
arbeidsintegratie van mensen in de bijstand, statushouders en jongeren met een 
beperking.
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2. Zorg, welzijn en inkomen
D66 wil kansen voor iedereen om mee te doen in de samenleving, op basis 
van talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. We stimuleren 
zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de 
eigen regie van inwoners. D66 wil o.a. dat inwoners betrokken dienen te zijn bij hun 
eigen ondersteuningsplan. Mensen hebben vaak zelf goede ideeën over hoe hun 
ondersteuning en zorg moet worden ingericht. Verder willen we dat ondersteuning 
dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving voorrang heeft.

D66 wil zorg en ondersteuning ook verbeteren door te innoveren. D66 gaat uit 
van een brede benadering van gezondheid. D66 vindt laagdrempelige toegang tot 
algemene voorzieningen belangrijk. We willen inwoners en zorgprofessionals actief 
betrekken bij voorzieningen, verenigd in de Participatieraad. Deze raad krijgt wat 
D66 betreft een grotere invloed op het beleid.

Eén loket
D66 heeft de afgelopen periode gepleit dat het voor inwoners duidelijk is waar ze met 
hun zorgvraag terecht kunnen. Dit betekent voor ons één loket voor alle zorgvragen en 
een soepele overgang van jeugdzorg naar zorg voor volwassenen. We willen daarmee 
ook bereiken dat inwoners die vragen hebben over zorg (WMO, jeugdzorg en/of 
participatie) beter geholpen worden. Daartoe worden ook op onze gemeente-website 
de bestaande loketten voor zorg en jeugdhulp samengevoegd tot één loket.
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Wij willen dat eenmaal ingezette hulp optimaal is en goede oplossingen niet belemmerd 
worden door bureaucratische regels. Dit betekent meer ruimte voor maatwerk waarbij 
problemen en (toekomstige) kosten zoveel mogelijk worden beperkt.

D66 wil het gebruik van een persoonlijk budget eenvoudiger maken, o.a. om informele 
zorg in te zetten of zorg buiten de gemeente af te nemen. Wij vinden dat een 
onafhankelijk cliëntenondersteuner een belangrijke rol kan spelen om minder mondige 
burgers bij te staan bij het verkrijgen van zorg die ze nodig hebben.

Bij acute zorgvragen vindt D66 het belangrijk dat snel en adequaat zorg verleend 
wordt. Regels en financiële kaders mogen hieraan nooit in de weg staan.

Preventieve zorg
D66 wil een inloophuis dat een plek moet zijn die bijdraagt aan de sociale samenhang, 
waar ook inwoners basisvaardigheden zoals lezen en schrijven en omgaan met 
computers kunnen leren en waar maatschappelijke activiteiten zoals een SWOM-diner 
of een integratiediner kunnen plaatsvinden. Een plek waar eenzame inwoners een 
praatje kunnen maken of een kaartje kunnen leggen. Het inloophuis kan daarnaast 
ook een bibliotheek-functie vervullen. We gaan er van uit dat zo’n inloophuis zoveel 
mogelijk gedreven wordt door vrijwilligers.

D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken 
aan zijn of haar gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners 
zijn minder snel aangewezen op zorg. Richting jongeren heeft de gemeente een 
belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om 
seksualiteit, seksuele gezondheid, seksuele diversiteit, ongewenste zwangerschap, 
maar ook om alcohol en drugs. De voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we 
dan ook verbeteren.

D66 wil dat kinderen die opgroeien in armoede, d.w.z. in een gezin met een zeer laag 
inkomen, dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier 
nadrukkelijk een taak. D66 wil ook snelle hulp bij schuldproblematiek om verslechtering 
van de situatie te voorkomen. D66 volgt hierin de aanbevelingen van de Nationale 
Ombudsman en andere deskundigen. Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en dat 
willen we dan ook koste wat kost voorkomen, ook als dat onorthodoxe oplossingen 
vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties. D66 wil daartoe ook 
meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen. 
We vinden het hierbij ook belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede.
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Er is in Montfoort op de middellange termijn behoefte aan meer appartementen voor 
starters, eenpersoonshuishoudens, ouderen en mensen met een zorgvraag. Wij willen 
hiervoor betaalbare toekomstbestendige appartementen laten bouwen met een goede 
mix van (sociale) huur en koopappartementen.

Werk
D66 vindt het hebben van een arbeidsplaats erg belangrijk. Werk biedt mensen de 
kans zich te ontplooien. Voorts leidt het hebben van werk tot zelfredzaamheid en 
draagt bij aan geluk. Op de eerste plaats geven we hierbij werkgevers de ruimte om 
te ondernemen. Voor mensen die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap 
verder, door hen te helpen om zelf de baan te vinden die bij hen past. Daarbij is een 
goede samenwerking tussen en met UWV, ´Ferm Werk´ en (lokale) bedrijven belangrijk.

Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt langs scholing, 
vrijwilligerswerk en andere vormen van participatie. We gaan daarbij uit van wat iemand 
wél kan en wil, in plaats van te kijken wat iemand niet (zou) kunnen. We willen dat 
iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkeloos zijn en mensen die niet 
kunnen werken.

D66 wil inwoners met een bijstandsuitkering helpen om een arbeidsritme op te bouwen, 
door parttime en ander tijdelijk werk te stimuleren en door (her-)aanvraagprocedures 
te verkorten. Daarnaast wil zij ook instrumenten zoals proefplaatsingen en 
sollicitatiecursussen inzetten of een vergoeding toekennen voor het behalen van 
certificaten (bijv. een heftruckcertificaat).

Jongeren
Iedereen tussen de 18 en AOW-leeftijd krijgt structuur en dagbesteding aangeboden. In 
de visie van D66 krijgen ook kinderen vanaf 16 jaar die niet op school zitten, een aanbod. 
Het Rijk beperkt de instroom naar de Wajong en ook de toestroommogelijkheden 
naar het onderwijs nemen sterk af. Daarom zal de gemeente met een lager budget 
meer jongeren met een zwakke arbeidsmarktpositie moeten helpen. D66 wil dat de 
gemeente actief blijft samenwerken met werkgevers bij het zoeken naar mogelijkheden 
voor stage, werkervaringsplaatsen etc. Indien mogelijk worden bijstandsgerechtigden 
omgeschoold of ondersteund in aanvullende opleidingen.

D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het 
ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, 
schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden 
o.a. leerprestaties. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze 
problemen op te lossen. De school is de aangewezen plek om kinderen te helpen. D66 
wil inzetten op preventie. Ook problemen van jongeren uit families van vluchtelingen 
worden in deze aanpak meegenomen.
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3. Sport, cultuur en onderwijs

Onderwijs
In het afgelopen raadsprogramma is er een projectplan voor de vernieuwing van het 
Scholencomplex aan de Van Damstraat opgenomen. D66 wil dat nu gaan realiseren. 
D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de huisvesting voor nieuwbouw en kan (duurzaamheids-) eisen verbinden aan 
subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. D66 wil dat scholen niet 
alleen duurzaam zijn maar ook multifunctioneel (brede buurtschool) en een prettig en 
gezond binnenklimaat hebben.

De laaggeletterdheid is in het hele land een probleem. D66 wil dat laaggeletterdheid op 
tijd wordt gesignaleerd en dat er wordt doorverwezen. Het eerdergenoemde inloophuis 
met bibliotheekfunctie kan hierin een rol spelen.

Verenigingen en integratie
In toenemende mate dreigen groepen in de bevolking van elkaar te vervreemden, 
bijv. de nieuwe ‘statushouders’. Verenigingen beschikken naast scholen over prima 
mogelijkheden om een positieve verbindende rol te spelen.

D66 wil toe naar een andere manier van het subsidiëren van verenigingen. Wij vinden 
dat degenen die dat kunnen betalen een eerlijke kostprijs moeten betalen voor hun 
lidmaatschap. Inwoners die die kosten niet kunnen dragen, komen in aanmerking voor 
een bijdrage. Deze aanpassing vraagt om een zorgvuldig proces. We gaan dan ook in 
overleg met de verenigingen en onderzoeken voorbeelden van andere gemeenten. Het 
streven is om deze aanpassing kostenneutraal door te voeren.

Sport
D66 wil dat de gemeente initiatieven ontwikkelt voor een betere benutting van het 
stadspark en werk maakt van het campusidee in combinatie met de nieuwbouwplannen 
voor het scholencomplex en de sportaccommodaties. Dit alles kostendekkend.
Zoals eerder toegelicht, vinden wij het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn 
voor jongeren en ouderen om te bewegen. In de gemeente Montfoort hebben we 
hiervoor goede voorzieningen en veel verschillende verenigingen. Tegelijkertijd zien we 
dat er meer op andere manieren gesport wordt in de buitenruimte. Er is in Montfoort 
echt iets te kiezen en dat willen we graag behouden. In het bijzonder willen we de 
buurtsportcoaches noemen die de afgelopen jaren met veel enthousiasme het sporten 
door jongeren hebben bevorderd.
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4. Duurzaamheid en milieu
D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder 
individu de vrijheid heeft om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met 
toekomstige generaties en wil dat ook jonge kinderen van vrijheid kunnen genieten 
en zich kunnen ontplooien zoals ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid is door de 
ecologische aantasting steeds minder vanzelfsprekend. De duurzame ‘kwaliteit van 
leven’ waarbinnen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven, 
staat onder druk. Door klimaatverandering, vervuiling en uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen teren we in op onze reserves. Als sociaal-liberalen geven wij onszelf 
bovendien rekenschap van de effecten die ons (niet-)handelen heeft op mens en 
natuur in andere landen, waar de gevolgen van klimaatverandering soms harder en 
acuter gevoeld worden. D66 staat daarom voor een toekomstbestendige politiek.

De kansen voor groene groei liggen in een nieuwe, circulaire economie, waarin 
door slim ontwerp en hergebruik afval niet meer bestaat. Dit wil D66 versnellen. 
Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat deze transitie 
plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt en met duidelijke regels en 
gerichte stimulering te versnellen, o.a. door zelf het goede voorbeeld te geven.



De gemeente Montfoort ligt in het ´Groene Hart´. Toch is de waardering voor de 
buitenruimte in onze gemeente onder het landelijke gemiddelde. D66 wil het 
kleinschalige en de groene uitstraling van Montfoort koesteren en zodanig verbeteren 
dat de waardering boven het landelijk gemiddelde komt. Voor D66 heeft natuur een 
intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in principe niet aantasten. 
Waar er toch natuur moet sneuvelen, wil D66 dat via een herplantingsplicht of 
natuurcompensatie elders in de gemeente compenseren.

D66 wil ook dat geen woningen en/of industriële gebouwen komen buiten de rode 
contouren en dat ´groene´ recreatiemogelijkheden zoals wandelroutes, bankjes en 
aanplant van streekeigen natuur ruim aandacht krijgen. D66 staat ook voor goed 
dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau en wil aandacht voor bijvoorbeeld bijen en vogels, 
ook in de bebouwde omgeving.

CO2-neutraal en schone lucht
D66 wil ondernemers en burgers zoveel mogelijk helpen als ze hun huis, bedrijf of 
school willen verduurzamen. Soms zijn er regels die hen daarin belemmeren. Door 
een meldpunt voor deze regels in te richten, kan de gemeente ervoor zorgen dat deze 
regels in beeld komen en vervolgens zorgen dat ze verdwijnen.

D66 wil dat er aan nieuwbouw/verbouw duurzaamheidseisen worden gesteld, net als 
bij het verlenen van vergunningen. Ook willen we kijken hoe bedrijven CO2-neutraal 
kunnen worden en hen daarbij stimuleren en/of ondersteunen, bijvoorbeeld door aan 
te sluiten bij ´Green Deal Gas´.

Daar waar het gaat om eigen gebouwen en stadserf wil D66 dat de gemeente haar 
best doet om deze CO2-neutraal te maken, o.a. door alleen duurzame stroom af te 
nemen, geen fossiele brandstoffen te gebruiken, circulair in te kopen, afval te scheiden 
en energiebesparende maatregelen te nemen.

De concentratie van fijnstof in Montfoort is hoger dan het landelijk gemiddelde evenals 
het verbruik van elektriciteit en gas. Intussen is het percentage hernieuwbare energie 
laag.
Om een betere gezondheid voor onze inwoners te garanderen, stelt D66 een aantal 
maatregelen voor:
• allereerst het stimuleren van elektrisch aangedreven vervoer;
• daarnaast een beter openbaar vervoer;
• het stimuleren van deelauto´s;
• het aanleggen van betere voet-/ en fietspaden; en tenslotte
• het autoluw maken van de binnenstad van Montfoort.
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Afval
Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, wil D66 dat er zo weinig 
mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint al bij het scheiden van 
afval bij de bron. Afval scheiden moet zo gemakkelijk mogelijk worden gemaakt. Dat 
betekent meer afvalbakken voor plastic compost, papier en glas. Ook willen we de 
mogelijkheid onderzoeken om een systeem in te stellen waarbij de vervuiler betaalt 
(‘diftarsysteem’) waarbij per kilo afgerekend wordt in plaats van een vast tarief voor 
iedereen.

D66 wil daarbij helpen om minimaal de norm van het rijk (in 2020 75% gescheiden en 
per persoon minder dan 100 kg/jr) te halen. Op korte termijn willen we het restafval 
eens in de vier weken ophalen, GFT en PMD beide eens in de twee weken. Verder 
willen we initiatieven als ‘luierinzamelpunten’ ondersteunen en beter communiceren 
over wat met het afval gebeurt. Ook is het belangrijk om zwerfafval in kaart te brengen 
en daarvoor concrete maatregelen te nemen.
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5. Ruimte verkeer en veiligheid

Veiligheid
D66 is van mening dat alle inwoners van de gemeente veilig gebruik kunnen maken 
van de openbare ruimte. Daar hoort bij dat je je veilig en vlot kunt verplaatsen in en 
rondom Montfoort en Linschoten. Dat betekent:
• dat het onderhoud van voetpaden, straten en wegen op orde moet worden 
gebracht;
• de positie van zwakkere verkeersdeelnemers moet worden verbeterd (bijv. 
mensen die minder mobiel zijn, wandelaars, kinderen, ouderen en fietsers);
• er een verkeersplan voor de binnenstad van Montfoort moet komen;
• dat gevaarlijke knelpunten worden opgelost, eventueel in samenwerking met 
de provincie;
• er wordt gestreefd naar efficiënt en frequent openbaar vervoer; en
• preventie door verkeersonderwijs en voorlichting ten behoeve van 
veiligheidsbewustzijn.

D66 wil dat de binnenstad van Montfoort autoluw wordt gemaakt door middel van 
een verkeersplan (denk bijvoorbeeld aan éénrichtingsverkeer) en een parkeerplan aan 
de randen van de stad. Daarbij wil D66 het stadspark handhaven en de sfeer van het 
winkelhart behouden. Dit alles in overeenstemming met de aanbevelingen en ideeën 
van inwoners bij de kraam van D66 tijdens de verschillende markten.

Handhaving
D66 wil dat regels die door de gemeenteraad zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke 
Verordening uit 2013 worden gehandhaafd. Zowel door de wijkagent, als de BOA aan 
de hand van duidelijke prioriteiten. Wellicht is het nodig om het toezicht van de BOA 
uit te breiden.

Voorkomen is beter dan bestrijden. D66 is van mening dat een goede communicatie 
tussen de politie in de persoon van de wijkagent met “buurt-WhatsApp”, “burgernet” en 
“waaks” (toezicht door hondeneigenaren) nodig is. Dit om de huidige veiligheidscijfers 
te handhaven of te verbeteren.

D66 is van menig dat het “up to date” houden van de vrijwillige brandweer in beide 
kernen een belangrijke plicht is. Daarbij hoort ook het ondersteunen van werving van 
nieuwe aanwas voor de brandweer.

Beleid hondenbezit
D66 beseft dat niet alle inwoners (vooral kinderen) zich veilig voelen in de nabijheid van 
een hond en niet gediend zijn van hondenpoep onder hun schoenen. Daarom dient het 
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beleid op het gebied van hondenbezit zoals in de A.P.V. is vastgelegd, voor iedereen 
duidelijk te worden gemaakt door het plaatsen van borden (zoals bijv. in Woerden). 

Wij willen een aantal gebieden aanwijzen als ´hondenuitrengebieden´. Daarnaast geldt 
in de bebouwde kom een aanlijngebod, dienen hondeneigenaren de directe omgeving 
van scholen te mijden en te allen tijde een hondenpoepzak bij zich te hebben en te 
gebruiken. D66 wil dat de gemeente daarvoor voldoende afvalbakken plaatst. Verder 
dienen zogenaamde ´high risk´ honden buitenshuis een muilkorf te dragen.
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6. Bestuur en Organisatie

Integriteit
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid binnen een samenleving waarin mensen zelf 
bepalen hoe zij hun leven inrichten, “vrij in verbondenheid”. Dat vereist de mogelijkheid 
om te bepalen wie hen bestuurt en wat die bestuurders doen. Daarom is het van groot 
belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en democratisch 
verantwoording afleggen. Daar hoort een goede klachtafhandeling bij. D66 wil een 
onafhankelijk loket voor klachten en een betere monitoring van klachtenafhandeling. 
Te vaak voelen inwoners zich niet gehoord door ambtenaren en politiek. Regelgeving 
is niet altijd begrijpelijk en dient beter te worden gecommuniceerd.

D66 wil een duidelijk integriteitbeleid voor ambtenaren, bestuur, forumleden en een 
gemeenteraad waarvan de leden zelfs de schijn van belangenconflicten vermijden. 
Daartoe dient ook een sterke “klokkenluidersregeling”.

D66 wil dat de coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier is er ruimte voor 
wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel uitmaken 
van een akkoord. Dit maakt het bestuur daadkrachtiger en zorgt ervoor dat er beter 
wordt geluisterd naar de wensen van inwoners. Daar hoort ook bij dat er een logische 
samenhang is van portefeuilles en een efficiënte urenbesteding in het college.

Participatie
Aanpassingen van gemeentelijk beleid hebben vaak een direct effect op het dagelijks 
leven van de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan parkeren, zorg, veilig naar school fietsen. 
Daarom is het van belang dat inwoners goed geïnformeerd en betrokken worden. Het 
praktijkgedeelte van het verkeersexamen basisscholen wordt vanaf 2019 door onze 
gemeente gezamenlijk met de scholen en verkeersouders georganiseerd. Hiervoor 
wordt jaarlijks 1000 euro in de begroting opgenomen.

De gemeente dient goed te luisteren naar haar inwoners, ook omdat inwoners hun 
buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is. Dat verlangt de onlangs 
aangenomen Omgevingswet ook van gemeenten. Voor D66 is het belangrijk dat 
iedereen kan inspreken en participeren. Het gaat hier om het gezamenlijk optrekken 
van de gemeente en haar inwoners. Dit betekent dat in projectteams ook inwoners 
zitting kunnen hebben.

Wanneer inwoners gevraagd wordt te participeren, vindt D66 het belangrijk dat vooraf 
helder is welke ruimte er is voor inbreng van die inwoners. Ook vinden wij het belangrijk 
dat achteraf uitgelegd wordt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.
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D66 wil dat inwoners zelf een raadsvoorstel kunnen indienen, voorzien van dekking van 
een begroting van de kosten en maatregelen die van de gemeente worden verwacht. 
Als er voldoende handtekeningen zijn verzameld, is de gemeenteraad volgens het 
reglement. verplicht dit raadsvoorstel in behandeling te nemen.

D66 wil de kwaliteit van de lokale journalistiek versterken, zonder dat de onafhankelijke 
positie van journalisten hierdoor wordt aangetast. Dit om de lokale politiek naar onze 
inwoners te brengen.

Financiën
D66 wil dat verstandig en verantwoord wordt omgegaan met geld. Dat betekent een 
huishoudboekje van de gemeente dat op orde is en leesbare jaarverslagen. D66 wil 
dat de gemeente een goede opdrachtgever is, ondernemers op tijd betaalt en dat 
aanbestedingen transparant verlopen.

De begroting dient sluitend te zijn. Dat betekent dat er niet meer wordt uitgegeven dan 
er binnen komt en tekorten niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke 
reserves. Waar nodig zullen die gemeentelijke reserves daarom aangevuld of aangelegd 
moeten worden.

Daarnaast willen wij dat de lasten eerlijk verdeeld zijn. Voor veel gemeentelijke heffingen 
(leges, belastingen of heffingen) geldt dat deze kostendekkend moeten zijn. De hoogte 
van gemeentelijke leges of retributies, zoals die voor bouwvergunningen of trouwen, 
moet in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. D66 vindt bijvoorbeeld 
dat de onroerendezaakbelasting (ozb) die door huiseigenaren wordt betaald, niet als 
sluitpost mag worden gebruikt.

Wij zoeken dan ook in eerste plaats naar mogelijkheden om taken efficiënter en 
goedkoper uit te voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele 
bezuinigingen ontzien zoveel mogelijk de kerntaken van de gemeente en waar mogelijk 
dienen de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het invullen 
van) bezuinigingen betrokken te worden.

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom 
voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’ (denk aan restafval). 
Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het mensen bewust 
maakt van de werkelijke kosten van hun gedrag.
Gemeenten mogen van de wet geen inkomensbeleid voeren via belastingen, maar 
mogen wel bepaalde belastingen kwijtschelden. D66 ziet echter liever gericht beleid 
voor armoedebestrijding.
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De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan vaak beter. D66 
wil daarom een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer 
helpt raadsleden en forumleden met het controleren van het college. Vooral binnen 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De verantwoording over zowel de besteding 
van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen deze verbanden moet 
transparant, tijdig en volledig zijn.

Samenwerking met buurgemeenten
De gemeente Montfoort is te klein om alle taken uit te voeren die in het kader van 
de decentralisatie naar de gemeente zijn gekomen. Daarom wordt er gewerkt in 
verschillende samenwerkingsverbanden of wordt externe kennis ingehuurd. De valkuil 
is dat dit kan leiden tot samenwerkingsverbanden waarop we als gemeente geen of 
onvoldoende democratische controle kunnen uitoefenen.

D66 wil door vergroting van de gemeente bereiken dat er een professioneler bestuur 
komt (college en raad) waardoor er minder gestuurd wordt op incidenten maar meer 
op hoofdlijnen.

De komende raadsperiode verkennen we welke gemeenten mee zouden kunnen gaan 
in deze beweging en via welke weg we dit het beste kunnen doen. We denken dan aan 
buurgemeenten als Oudewater, IJsselstein, Lopik en/of Woerden.
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Onze belangrijkste punten
D66 wil kansen voor iedereen. Wij willen samen met jou werken aan 
een betere toekomst. In Montfoort en Linschoten is het goed leven en 
wonen. Dat willen wij ook voor nieuwe generaties. Daarom zorgt D66 
Montfoort voor een groene gemeente met goed onderwijs, geleid door 
een integer bestuur.

Het allerbeste onderwijs
Onderwijs biedt belangrijke kansen en daarom zorgt D66 Montfoort voor 
passend onderwijs voor alle kinderen. We ontwikkelen daarnaast een 
inloophuis met bibliotheekfunctie. We zorgen voor taalles voor nieuwe 
Nederlanders en bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
scholing aan.

Goed wonen in een groene gemeente
D66 Montfoort staat voor een leefbaar en duurzaam Montfoort. We gaan 
klimaatverandering tegen en zorgen voor gezondere lucht. We behouden 
het Groene Hart en verminderen het restafval. Zo blijft de gemeente 
Montfoort een aantrekkelijke plek om te wonen.

Integer en verantwoord bestuur
D66 Montfoort zorgt voor een goede dienstverlening, een integer bestuur 
en een verantwoord financieel beleid. We betrekken inwoners bij besluiten 
en zorgen voor transparantie over procedures. We werken samen met 
buurgemeenten als hiermee de dienstverlening beter of goedkoper kan.




