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Blijven bouwen aan een  

duurzame en veilige leefomgeving 
 

Iedereen die in Montfoort of Linschoten woont, weet hoe ontzettend fijn een prettige en 

veilige leefomgeving is. De gemeenteraad beslist over die omgeving en D66 Montfoort 

wil daar aan blijven bouwen met onze idealen van individuele vrijheid én het omzien 

naar elkaar als uitgangspunten. 

 

Klimaat 

Dat we als gemeente ons steentje moeten bijdragen aan het verminderen van 

klimaatverandering, staat voor D66 Montfoort vast. We kunnen niet meer wegkijken van 

wat er op ons afkomt als we niks doen. Belangrijk daarbij is dat we nù ons steentje 

bijdragen en niet gaan uitstellen. 

 

Een belangrijke maatregel is het verminderen van de CO2-uitstoot door energiegebruik. 

D66 Montfoort wil daarom inwoners stimuleren en waar mogelijk steunen om hun huizen 

te isoleren. Een goed geïsoleerd huis, heeft minder energie nodig om op te warmen of 

af te koelen. 

 

Naast besparen van energie is het belangrijk dat de energie die we wel gebruiken 

duurzaam is opgewekt. Ook hierbij mag onze gemeente haar verantwoordelijkheid niet 

uit de weg gaan. Dat betekent dat D66 Montfoort samen met de regio wil zorgen dat wij 

minimaal de door ons zelf gebruikte energie, duurzaam gaan opwekken. En als we het 

slim aanpakken, kunnen bedrijven, inwoners en de gemeente hier financieel voordeel 

uithalen. 

 

Wonen 

Wie net verhuisd is of op zoek naar een andere woning, ervaart hoe overspannen de 

woningmarkt op dit moment is. Het is daarom noodzakelijk zo snel mogelijk huizen bij te 

bouwen, voor alle groepen mensen. Het bouwen van nieuwe huizen moet op een 

duurzame manier gebeuren. De wijken zelf moeten open en groen zijn, met veel veilige 

plekken om te leven. 
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D66 Montfoort houdt van groen en buiten zijn, dus dat willen we graag beschermen. 

Daarom zijn wij voorstander van bouwen binnen de rode contouren. Als daar niet 

genoeg ruimte is en er moet in het buitengebied gebouwd worden, moet dat 

gecompenseerd worden met de aanleg van nieuwe natuur. 

 

Dorpshuis Linschoten en scholencomplex Montfoort 

Voor alle inwoners spelen sociale, muzikale en culturele activiteiten met familie en 

vrienden een grote rol. Een goede plek voor lokale initiatieven en evenementen is dus 

essentieel. Als dorpshuis De Vaart in Linschoten gesloopt wordt, moet er voldoende 

ruimte blijven voor een buurthuisfunctie, cultuur, recreatie en sport. 

 

In Montfoort moet de spade heel snel de grond in voor de bouw van de nieuwe school. 

Dat heeft al veel te lang geduurd. Daarbij is het van belang de door omwonenden 

verwachte verkeersproblemen serieus te nemen. Samen met hen wil D66 Montfoort 

naar de beste oplossingen zoeken. 

 

Ga stemmen! 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen in onze democratie. 

De gemeente heeft namelijk direct invloed op de levens en omgeving van de inwoners. 

Laat uw stem niet verloren gaan en ga stemmen op 14, 15 of 16 maart! 

 

 

Casper Schrijver, lijsttrekker D66 Montfoort 
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Dit zijn onze belangrijkste programmapunten 
 
 
 

Duurzaamheid 
 Om te voorkomen dat het Rijk gaat bepalen, moeten weer mee gaan doen met 

de regio bij het opwekken van eigen, duurzame energie 
 Groen dat verdwijnt voor gebouwen, trottoirs, fietspaden en wegen moet 

gecompenseerd, voor parkeerplaatsen wordt helemaal geen groen opgeofferd 
 De gemeente geeft het goede voorbeeld, alles wat ze doet is (voor 2030) CO2-

neutraal 
 
 
Veiligheid 

 Overal 30 km/u binnen de bebouwde kom 
 Ruim baan voor de fietser: meer ‘auto te gast’-straten 
 Extra budget voor boa’s 

 
 
Zorg, cultuur, sport en onderwijs 

 Extra aandacht voor jeugdzorg, schuldhulpverlening en ouderenhuisvesting 
 In Linschoten blijft voldoende ruimte beschikbaar voor een buurthuisfunctie, 

cultuur, recreatie en sport 
 Huidige plannen voor bouw van scholencomplex in Montfoort worden zo snel 

mogelijk uitgevoerd, met als resultaat een verkeersveilige omgeving, met veilige 
aanfietsroutes en geen overlast voor de buurt 

 
 
Woningbouw 

 Er komen veel nieuwe, betaalbare, duurzame woningen (huur en koop) die op 
een duurzame manier gebouwd worden 

 Nieuwe huizen waar mogelijk met voorrang voor de eigen inwoners 
 Voorkeur voor uitbreiden in Montfoort langs de Bleek en voor inbreiden in 

Linschoten bij de Laan van Overvliet (voormalige houthandel) 
 Huidige capaciteit sportvelden Linschoten blijft gehandhaafd, ook als er 

woningbouw komt 
 
 
Bestuurlijk 

 Om voor inwoners de lasten te verlichten en de voorzieningen te verbeteren, 
onderzoeken we de mogelijkheden voor een herindeling 
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Duurzaamheid & milieu 
 
 
Gemeente 
De gemeente zet in haar eigen beleid in op CO2-neutraal. Dus bijvoorbeeld zo veel 
mogelijk aardgasloos bouwen, duurzame energie gebruiken en het eigen wagenpark 
elektrificeren. 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. 
 
Inwoners  
D66 wil ondernemers en burgers zoveel mogelijk helpen als ze hun huis, bedrijf of 
school willen verduurzamen. De inzet van de Gemeentelijk Verduurzamingsregeling en 
het platform Duurzaam Montfoort speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
Afval 
Om het restafval te verminderen, moet het scheiden van afval makkelijk zijn. Dat 
betekent meer afvalbakken voor plastic, compost, papier en glas. Waar het kan, willen 
wij ondergrondse vuilniscontainers. 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. 
 
Mobiliteit 
D66 wil schoon vervoer stimuleren door bijvoorbeeld het autoluw maken en houden van 
de binnenstad van Montfoort, het stimuleren van autodeel-projecten, het aanwijzen van 
plekken voor oplaadpalen, fietsstraten aanleggen waar mogelijk en beter openbaar 
vervoer. 
 
Energie 
D66 is voor het zelf opwekken van duurzame energie en wil dat Montfoort zich alsnog 
aansluit bij de regio om gezamenlijk daar in op te trekken. We moeten zo snel mogelijk 
onze eigen energie duurzaam opwekken. Daarbij zijn we aangewezen op de technieken 
die nu beschikbaar zijn. Windmolens  en zonneparken sluit D66 daarom niet uit, maar 
daarvan moet tenminste de helft van de financiële opbrengst lokaal terecht komen.  
 
Groene gemeente 
D66 wil het groen in de gemeente behouden en stimuleren dat er meer groen bij komt. 
Groen dat verdwijnt voor gebouwen, trottoirs, fietspaden en wegen moet worden 
gecompenseerd, voor parkeerplaatsen wordt helemaal geen groen opgeofferd. Het 
vergroenen van voortuinen en platte daken wordt aangemoedigd door middel van 
subsidieverlening. 
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Woningbouw, openbare ruimte,  
verkeer & veiligheid 
  
 
Woningbouw 
Er is in Montfoort en Linschoten een grote vraag naar betaalbare woonruimte. De 
huidige plannen voor nieuwbouw ondersteunen wij. Als er uitgebreid moet worden voor 
nieuwe woningbouwlocaties, dan heeft D66 in de kern Montfoort de voorkeur voor 
uitbreiden aan De Bleek. Daar kunnen veel woningen op een duurzame manier gebouwd 
worden. Op die manier is er aan één uitbreidingslocatie genoeg. In de kern Linschoten 
bestaat een unieke mogelijkheid om in te breiden op het terrein van voormalige 
houthandel De Goederen. D66 vindt dat bij alle woningbouwprojecten goed naar de 
wensen, vragen en zorgen van alle inwoners geluisterd moet worden.  
 
Bouwen buiten de rode contouren 
D66 is in principe tegen bouwen buiten de rode contouren en heeft voorkeur voor 
inbreiden. Als het op specifieke plekken door omstandigheden noodzakelijk is om uit te 
breiden, dan moet er elders groene ruimte gecompenseerd worden. 
 
Stimulerende maatregelen 
Naast de grote woningbouwplannen moet er stimuleringsbeleid komen voor kleine 
projecten. Zo moet het splitsen van woningen eenvoudiger en goedkoper en komen er 
soepeler regels voor voormalig agrarische bedrijfsterreinen. Ook wordt het bouwen van 
tiny houses gestimuleerd en komen er meer mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting. 
 
Groene Hart 
Montfoort is en blijft een Groene Hartgemeente. Het groen blijft behouden en is 
aantrekkelijk voor recreanten, toeristen en dagjesmensen. Als groen moet plaatsmaken 
voor bijvoorbeeld woningbouw, moet dat elders in de gemeente gecompenseerd 
worden. Groei van de gemeente wordt opgevangen door de bestaande ruimte beter te 
benutten.  
 
Verkeersveiligheid 
We willen de positie van zwakkere verkeersdeelnemers verbeteren, bijvoorbeeld door 
de maximumsnelheid in de hele gemeente naar 30 km/u te verlagen. Gevaarlijke 
knelpunten moeten worden aangepakt, door bijvoorbeeld de verlichting of de inrichting 
van de wegen, trottoirs en fietspaden te verbeteren. 
 
Ruim baan voor fietsers 
Aan fietsers dient ruim baan te worden gegeven. Meer wegen worden aangewezen als: 
‘Auto te gast’. Fietsroutes dienen goed te worden verlicht.  
 
Openbaar vervoer 
De bereikbaarheid van de beide kernen per openbaar vervoer moet verbeteren. In 
overleg met de provincie kijken we naar slimme oplossingen voor avonden en 
weekenden. Bij bushaltes in Montfoort starten we een proef met leenfietsen. 
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Veiligheid & handhaving 
De bestaande regels om veiligheid te waarborgen zijn afdoende, maar de handhaving 
moet beter. D66 wil dat de inwoners van Linschoten en Montfoort veilig zijn, thuis en op 
straat. Daarvoor wordt meer budget vrijgemaakt voor handhaving door boa’s. Daarnaast 
is D66 groot voorstander van bewonersinitiatieven als Waaks, buurt WhatsApp en 
Burgernet. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Honden 
De regels rond hondenbezit staan in de Algemene Plaatselijke Verordening. Ze zijn 
alleen niet voor iedereen bekend. D66 wil dat de regels voor iedereen duidelijk zijn, dat 
kan bijvoorbeeld door het plaatsen van informatieborden. Waar nodig komen er nieuwe 
hondenuitlaatplaatsen. 
 
De toestand van de kades en dijken 
Kades en dijken moeten hersteld worden. In overleg tussen eigenaren, provincie, 
waterschap en gemeente moeten herstellingen worden uitgevoerd. 
 
Waterafvoer 
Regenwater kan steeds slechter de bodem bereiken. Daarom wil D66 dat er meer groen 
komt in plaats van tegels, bijvoorbeeld door het bevorderen van buurtgroeninitiatieven. 
Daarnaast wil D66 het stadspark behouden. 
 
Wegenonderhoud 
Er wordt wat D66 betreft niet bezuinigd op wegenonderhoud, want dat kost op  langere 
termijn meer geld. Bestaande plannen moeten ook echt worden uitgevoerd. 
 
 
 

 
Zorg & welzijn 
  
 
Zorg  
In de zorg wil D66 uitgegaan van de behoefte van inwoners met dagopvang voor elke 
doelgroep, een laagdrempelig informatiecentrum en passende woonruimte.. 
Zorginitiatieven door inwoners worden omarmd en ondersteund, bijvoorbeeld de 
plannen van Obliek en Het Oudenhuis. De jeugdzorg is in onze gemeente goed, om 
wachtlijsten te voorkomen, moet naar passende oplossingen gezocht worden. 
  
Armoedebestrijding 
D66 wil dat kinderen die opgroeien in armoede dezelfde kansen krijgen als andere 
kinderen. Wij willen ook snelle hulp bij schuldproblematiek om verslechtering van de 
situatie te voorkomen. We vinden het belangrijk oog te hebben voor verborgen 
armoede. 
 
Eén loket 
D66 wil 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 dat inwoners die vragen hebben over 
zorg beter geholpen worden. Daarom worden op de gemeentewebsite de bestaande 
loketten voor zorg en jeugdhulp samengevoegd tot één loket. 
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Inloophuis 
D66 ziet de toegevoegde waarde van het inloophuis en wil deze daarom verder 
verbeteren, door bijvoorbeeld het openen van gemeentelijke loketten en het aanbieden 
van diverse cursussen. 
 
Preventie 
D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken 
aan haar of zijn gezondheid en sociale contacten. Richting jongeren heeft de gemeente 
een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag. De 
voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren. 
  
Zorg 
Mensen hebben meestal zelf goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg moet 
worden ingericht. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen 
centraal. Wij willen daarom onder meer dat inwoners betrokken zijn bij het opstellen van 
hun eigen ondersteuningsplan. Verder willen we dat ondersteuning dichtbij de eigen 
dagelijkse leefomgeving voorrang heeft. 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. 
 
Zorg voor ouderen en alleenstaanden 
De zorg voor ouderen en alleenstaanden dient niet aan de aandacht te ontsnappen. 
Doorstroming van de grote naar kleinere wooneenheden door ouderen dient te worden 
bevorderd. Voorkomen dient te worden dat ouderen buiten de voor hem vertrouwde 
omgeving worden geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 

Sport, cultuur & onderwijs 
  
 
Sport 
D66 vindt sport belangrijk om zijn sociale functie en om gezondheidsproblemen te 
voorkomen. Wij zien het liefst dat verenigingen zoveel mogelijk samenwerken en dat zij 
de support van onze gemeente krijgen om goed te kunnen functioneren. Door eventuele 
bouw van nieuwe huizen, mag niet een te kort ontstaan aan sportvelden. 
 
Dorpshuis 
In Linschoten blijft voldoende ruimte beschikbaar voor een buurthuisfunctie, cultuur, 
recreatie en sport.  
 
Onderwijs  
Goed onderwijs is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen, maar ook 
voor onze volwassen inwoners. 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.  
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Nieuwbouw scholencomplex Montfoort  
De huidige plannen voor de bouw van het nieuwe scholencomplex in Montfoort moeten 
snel worden uitgevoerd. D66 wil dat de school komt te staan in een verkeersveilige 
omgeving, dat de aanfietsroutes veilig zijn en dat de buurt geen overlast heeft. Het 
groen wat verdwijnt, moet zo dicht mogelijk bij de school gecompenseerd worden.  
 
Cursussen en begeleiding 
In beide kernen biedt een inloophuis bijscholingscursussen. Bijvoorbeeld 
computercursussen, huiswerkbegeleiding en hulp bij het invullen van formulieren. 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur, economie & ondernemen 
  
 
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. D66 wil de betrokkenheid 
bij het gemeentelijk bestuur vergroten. Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van 
open dagen, meeloopmogelijkheden en workshops. 
 
Communicatie 
De gemeente luistert naar de inwoners en gaat de dialoog aan. De gemeente houdt 
enquêtes bij ingrijpende onderwerpen en er is en blijft een gemeentekantoor waar 
burgers hun zaken kunnen regelen.  
  
Economie & Financiën 
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.  
 
Toerisme 
D66 wil het toerisme stimuleren door betere toeristische verbindingen. Er komen meer 
wandel- en fietspaden, zodat er meer toeristische routes worden ontsloten.  
 
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. Wij zijn voor een 
ondernemersfonds, want dat stimuleert het ondernemingsklimaat en de interactie met 
de inwoners 
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Agrarische sector 
Als een agrarisch bedrijf stopt wordt het splitsen van de hoeve eenvoudiger en 
kosteloos en de landbouwgronden gaan terug naar de natuur. Er komen geen 
vergunningen voor nieuwe landbouwbedrijven of nieuwe veeteelt-activiteiten. 
  
Regionale samenwerking 
Waar nodig wil D66 samenwerken met gemeentes om ons heen. We willen er voor 
zorgen dat we in besturen van de samenwerkingsverbanden een belangrijke stem 
hebben. In grote samenwerkingsverbanden, met grote en kleine gemeentes, trekken we 
samen op met de kleinere gemeentes, om die belangrijke stem in de samenwerking te 
behouden.  
 
Als de slagkracht en de financiële positie van Montfoort niet verbetert, is voor D66 een 
herindeling niet uitgesloten. Hiervoor gaan we in ieder geval een gedegen onderzoek 
opzetten, dat zich specifiek richt op de mogelijkheden voor de gemeente Montfoort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

---- 
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