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D66 krijgt het voor elkaar 
 

 Meer voorzieningen. 

 Meer woningen. 

 Mooier groen. 
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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 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 
plezieriger 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 Bart van Asperdt, lijsttrekker  

“Waarom wil je in Langbroek, Cothen of Wijk bij Duurstede wonen?” Over die 
ogenschijnlijk eenvoudige vraag gaan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 
2018. Onze kiesgerechtigde inwoners kiezen voor een periode van 4 jaar de 19 
leden van de gemeenteraad. In 2014 kwam 
D66 als derde grootste partij naar voren. 

D66 geeft in haar verkiezingsprogramma 
antwoord op de vraag waarom je in gemeente 
Wijk bij Duurstede zou willen wonen, en wat er 
hier moet gebeuren. Omdat we vanuit 
sociaalliberale visie vinden dat talenten en 
kansen moeten worden benut en dat inwoners 
in eerste instantie zelf hun toekomst bepalen. 
Maar zit het tegen en raak je achterop, dan 
laten we in onze gemeente niemand in de 
steek. 

Dat is voor ons, kernachtig verwoord, waar het 
om gaat. 

D66 afdeling Wijk bij Duurstede vormt een hecht team van mensen die willen werken 
aan een goed voorzieningenniveau van onze gemeente. Een levendige gemeente, 
goede voorzieningen met een plek voor iedereen. Het beste onderwijs: zodat talent 
een kans krijgt. Goede sociale voorzieningen: zodat niemand achteropraakt. 
Uitstekende verbindingen: zodat we op duurzame wijze bereikbaar zijn en blijven. 
Hoe we onze lokale toekomst voor ons zien, is te lezen in dit verkiezingsprogramma. 
Maar belangrijker nog: denk, doe en praat als inwoner mee! Onze 
gemeenteraadsleden en kandidaat raadsleden gaan graag met u in gesprek. En ik 
zie ernaar uit om u te ontmoeten tijdens onze campagne en daarna! 

Waarom wil ik zelf in Wijk bij Duurstede wonen? Inmiddels zijn onze kinderen Daan 
(6 jaar), Lucas (8 jaar) en Thijs (10 jaar), mijn vrouw Sandra en ik hier helemaal thuis 
en wonen we hier al meer dan 10 jaar. De ligging van de gemeente, het cultureel-
historische erfgoed, maar vooral de inwoners doen ons goed en we voelen ons 
verbonden met alles wat hier leeft, naar school gaat en werkt. Toen D66 een 
lijsttrekker zocht heb ik me dan ook met volle overtuiging gemeld. Ik ben een 
verbinder en ga graag het gesprek aan. Nu, en in de toekomst. Het liefst over zaken 
die ons allemaal aangaan. In dit programma, waar ik vierkant achter sta, leest u wat 
onze plannen zijn. Ze hebben betrekking op ons allemaal. Doet u met ons mee? 
Stem D66! 

 

Bart van Asperdt 

Lijsttrekker D66 Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek 
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De sociale leefomgeving 

Zorg en welzijnstaken 

In 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, participatie en de 
WMO. De gemeente is daardoor nog belangrijker geworden voor haar 
inwoners. Terugkijkend constateert D66 Wijk bij Duurstede dat ondanks de 
nodige strubbelingen deze decentralisaties over het algemeen goed zijn 
doorgevoerd. In ruil voor meer financiële risico’s, krijgt de gemeente meer grip 
op het beleid. Dat nieuwe beleid wordt nu gevormd; we spreken dan over 
transformatie van het sociale domein. Dat is geen sinecure. 

D66 organiseert het sociaal domein consequent aan de hand van het 
leefringenmodel: 

 

In eerste instantie bepalen inwoners zelf hoe zij hun leven vormgeven. Dat is de 
kracht van de inwoners zelf. Natuurlijk altijd in verbondenheid met anderen: het 
sociaal netwerk. Voor D66 is dat erg belangrijk: geen mens hoeft alleen te leven. 
Vervolgens zien wij voor de gemeente een grote taak weggelegd voor het creëren en 
in stand houden van algemene voorzieningen. D66 Wijk bij Duurstede wil voorkomen 
dat de gemeente Wijk bij Duurstede een “slaapstad” wordt, waar het mooi wonen is 
maar waar niets te beleven valt. Vanuit die gedachte steunt de gemeente het 
verenigingsleven, sportvoorzieningen en allerlei voorzieningen op sociaal-
maatschappelijk gebied. Tot slot kunnen inwoners die achterop of in de knel dreigen 
te raken, rekenen op individuele hulp en voorzieningen. We zorgen voor aandacht en 
voorzieningen om het leven goed te hebben en te houden. 
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Hierbij leggen we de volgende accenten:  

 

 Transformaties 
D66 wil de beste mensen en extra middelen (geld) inzetten, zodat de transformatie 
van het sociaal domein voldoende aandacht krijgt. Voorkomen moet worden dat alle 
middelen en energie in het in standhouden van het bestaande wordt gestopt. 

 Mantelzorgers  
Te veel komt op de schouders van mantelzorgers terecht. D66 wil dat mantelzorgers 
kunnen worden vervangen en dat mantelzorgers gerichter worden ondersteund. D66 
vermoedt dat we niet alle mantelzorgers in onze gemeente goed in beeld hebben en 
wil daarom extra aandacht voor deze groep. Mantelzorgers worden door de 
gemeente ontzien. Zo kan bijvoorbeeld een mantelzorger die is aangewezen op een 
bijstandsuitkering, ontheffing krijgen van allerlei extra verplichtingen in het kader van 
deze uitkering. Het gemeentelijk beleid is er op gericht de mantelzorger te steunen en 
te ontlasten. 

 Niet-volwassenen mantelzorgers 
Dat moeten we niet willen. Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontwikkelen, om 
te spelen en om vooral kind te zijn. D66 wil gericht onderzoek naar jonge 
mantelzorgers en wil hen niet belasten met serieuze zorgtaken. 

 Levendige gemeente 
D66 wil geen “slaapstad” maar een levendige gemeente. Vanuit die gedachte 
steunen wij een uitgebreid en divers algemeen voorzieningenniveau. D66 wil nog 
steeds een volwaardig zwembad en een huisartsenpost binnen onze 
gemeentegrenzen. Nu zijn onze inwoners hiervoor nog aangewezen op de 
voorziening in Houten. 

 Brede buurtscholen 
Voorzieningen gekoppeld aan het onderwijs. Wij willen brede buurtscholen, ook wel 
kindcentra genoemd, waar ieder kind vanaf twee jaar gelijke kansen krijgt door 
uitstekend onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een 
gezond leven. Zo voorkomen wij achterstanden en koesteren wij elk talent.  

 Passende dagbesteding 
Iedereen heeft recht op passende dagbesteding, werk of anderszins. De gedachte is 
dat ieder mens telt. Talent wordt niet verspild. D66 steunt de gedachte van de 
participatiewet die erop is gericht dat iedereen—gegeven zijn of haar talent en 
mogelijkheden—werk heeft wat bij hem of haar past. D66 is geen voorstander van 
nieuw beschut werk, zoals de Rijksoverheid die oplegt aan gemeenten. D66 wil in 
samenwerking met ondernemers, Wijkse Werkplaats, gemeenten, het onderwijs en 
instellingen de handen uit de mouwen steken om iedereen te voorzien van passend 
werk of dagbesteding. 

 Schuldhulpverlening 
Voorkomen en bestrijden van problematische schulden. Door schulden raken 
mensen achterop. De gemeente Wijk bij Duurstede voert actief beleid om (ontstaan 
van) schulden te bestrijden. D66 is voor drempelloze schuldhulpverlening: dus ook 
inwoners met een baan, jongeren, ZZP’ers of ondernemers komen voor schuldhulp in 
aanmerking. 
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Onderwijs 

D66 ziet onderwijs als de motor van welvaart, bedrijvigheid en economische en 
persoonlijke groei. Iedereen heeft recht op kwalitatief hoogstaand onderwijs op 
maat, zodat de jongeren van nu goed voorbereid zijn op de wensen en eisen 
van de arbeidsmarkt. 

De komende jaren vindt een grote omslag plaats in het onderwijs: van klassikaal naar 
individueel. De kwaliteiten van het kind komen centraal te staan. D66 juicht deze 
ontwikkeling toe, want we zijn zuinig op elk talent. 

Individueel gericht onderwijs betekent een omslag in onderwijsmethoden, vraagt 
andere competenties van leraren, andere inzet van ICT, andere begeleiding en stelt 
bovendien andere eisen aan schoolgebouwen. Schoolgebouwen zijn een 
verantwoordelijkheid van de gemeente, en D66 wil hiervoor dan ook extra geld 
uittrekken. Zo investeren we in mensen. 

D66 wil dat basisscholen meer bieden dan alleen onderwijs. Een brede buurtschool 
(kindcentrum) is een school waar alle kinderen van twee tot twaalf jaar terecht 
kunnen. Hierin wordt dus ook gewerkt aan vroeg- en voorschoolse educatie. 
(Taal)achterstanden kunnen zo vroegtijdig worden gesignaleerd en effectief worden 
bijgestuurd, zodat langdurige en complexe problemen op langere termijn zo veel 
mogelijk worden voorkomen. Een goede samenwerking tussen gemeentelijke 
instanties en het basisonderwijs bij het ontwikkelen van de voorschoolse 
educatieprogramma’s zal leiden tot een betere doorstroming naar het basisonderwijs. 

Op een brede buurtschool ontwikkelen kinderen zich op het gebied van sport, 
cultuur, creativiteit, techniek en maken kennis met natuur en duurzaamheid. 
Naschoolse opvang en overblijven zijn altijd mogelijk. Deze school biedt een 
integraal dagarrangement waarin ook aandacht is voor een gezonde leefstijl. D66 wil 
minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool. 

Multifunctionele schoolgebouwen zijn een aanwinst voor de wijk. Het Revius Lyceum 
is een goed voorbeeld van het beschikbaar stellen van ruimte voor evenementen en 
bijeenkomsten. 
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Ontwikkelingsplan 
D66 mist zowel in de huisvesting van het basisonderwijs als bij de (realisering van) 
brede scholen een ontwikkelingsplan, waarin staat wat de functies en doelen zijn 
achter besluiten die worden gemaakt. De gemeente moet kritisch kijken naar de 
coördinatie van brede scholen, waarbinnen vaak verschillende organisaties met 
verschillende arbeidsvoorwaarden en -contracten wordt gewerkt. Indien nodig moet 
de gemeente een externe coördinator aanbieden die ervoor zorgt dat de organisatie 
met en tussen de verschillende organisaties goed verloopt. 

Toekomstcoach 
Er moet ook meer toezicht komen op jeugd die in de problemen komt. Spijbelaars, 
vroege schoolverlaters en jongeren met leer-, sociaal en psychologische problemen 
moeten tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. D66 is voorstander van een 
toekomstcoach die een kind met problemen begeleidt en in samenwerking met het 
wijkteam, zorgverleners, de school, sportvereniging en gemeente handelt in het 
belang van het kind. 

Middelbaar onderwijs 
Wijk heeft een mooie middelbare school met een gloednieuw gebouw, hier kunnen 
we als gemeente trots op zijn. De jonge bevolking moet echter wel groeien anders 
bestaat er de kans dat het middelbaar onderwijs in onze gemeente verdwijnt. 
Daarom wil D66 investeren in vervolgonderwijs. De gemeente moet samen met het 
Revius en hogescholen zoeken naar mogelijkheden om technisch en ICT-
vervolgonderwijs in Wijk bij Duurstede te realiseren. Door ook het bedrijfsleven hierbij 
te betrekken groeit de werkgelegenheid onder hoger opgeleide jongeren in onze 
gemeente, waardoor deze hier kunnen blijven wonen en werken. 

Het is belangrijk dat het onderwijs met de tijd meegaat. Taal, rekenen en kennis 
blijven van belang, maar we zien dat digitale vaardigheden, sociale vaardigheden en 
ook zelfredzaamheid aan belang winnen in het leven. D66 wil dat alle leerlingen op 
school werken aan deze vaardigheden, bijvoorbeeld door maatschappelijke stages in 
het voortgezet onderwijs. Onderwijs gaat niet alleen over het bijbrengen van 
arbeidsmarktvaardigheden. Er wordt ook gewerkt sociaal-emotionele ontwikkeling, 
aan bewustwording van burgerschap, hoe het politiek bestel functioneert en wat 
rechten en verantwoordelijkheden van individuen zijn. Maar ook van de privacy- en 
veiligheidsrisico’s van de digitale samenleving. En er wordt geïnvesteerd in culturele 
en seksuele vorming, waaronder seksuele weerbaarheid en seksuele diversiteit. 

 

  
Leven lang leren 

Met onze plannen voor vroeg- en voorschools onderwijs en voor brede buurtscholen 

zullen we de instroom van jonge laaggeletterden sterk terugdringen. D66 wil ook 

investeren in laaggeletterden en anderstaligen die de school al verlaten hebben.  

D66 is blij dat er in Wijk bij Duurstede een Taalpunt is gestart en wil dat de gemeente 

daarin blijft investeren.  

Ook digitale kennis wordt belangrijker: steeds vaker wordt gevraagd iets via internet te 

regelen, en bij veel banen moet men kunnen omgaan met computers. Sommige mensen 

kunnen deze ontwikkelingen niet bijbenen en hebben daardoor moeite mee te komen. 

D66 wil ook deze digitale laaggeletterdheid bestrijden. Het voorkomen en het bestrijden 

van laaggeletterdheid bevordert gelijke kansen voor iedereen en stimuleert een leven 

lang leren. 
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Cultuur 
Kunst, cultuur en sport bevorderen de sociale samenhang en leveren een 
belangrijke bijdrage aan het lichamelijke en geestelijke welzijn van de burgers.  

D66 wil dat zoveel mogelijk inwoners kunnen deelnemen aan de verschillende 
activiteiten die in onze kernen plaatsvinden, ook bewoners met beperkingen. Het 
huidige niveau van kunst, cultuur en sport in de gemeente Wijk bij Duurstede zou in 
de komende jaren behouden moeten kunnen worden. 
Sinds enkele jaren werkt de gemeente Wijk bij Duurstede met een Cultuurfonds. D66 
wil dit handhaven en er niet op bezuinigen. 

Bij het verstrekken van subsidies wordt cultureel ondernemerschap verwacht, zodat 
binnen een bepaald tijdpad naar volledige zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
toegewerkt wordt. 

D66 hecht aan het meer toegankelijk en beleefbaar maken van de lokale 
cultuurhistorie. Museum Dorestad verhuist in 2018 naar de Markt en de gemeente 
houdt een rol bij het in stand houden van dit museum. 

 

Statushouders 

D66 vindt het normaal dat de gemeente zijn aandeel levert bij de opvang en 
huisvesting van statushouders. Bij een humanitaire crisis zelfs meer dan de landelijke 
taakstelling. Tegelijk werken we eraan om de inburgering een succes te maken voor 
zowel de statushouder als de samenleving. 
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Sport 
Onze gemeente kent een groot aantal sportmogelijkheden en dat is voor een 
groot deel dankzij de vele vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor de bloei 
van deze sportverenigingen. Dat is belangrijk, want sport bevordert de sociale 
samenhang en levert een grote bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van 
inwoners. 

In Cothen wordt bij Fortissimo op hoog niveau handbal gespeeld; bij SVF wordt door 
dames en heren gevoetbald, en is er veel aandacht voor jeugdactiviteiten. 
Langbroekers zijn trots op de omnivereniging SVL, waarbinnen meerdere sporten 
vertegenwoordigd zijn en op zaterdag gevoetbald wordt op een hoog niveau. In Wijk 
bij Duurstede is Mariënhoeve de plaats waar alle verenigingen een goed 
onderhouden moderne locatie hebben en de binnensporten zijn gesitueerd in een 
gloednieuwe, moderne en uitstekend geoutilleerde sporthal. 

Beheer 
In Cothen en Langbroek is het beheer van de sportvoorzieningen in goede handen 
bij de talloze vrijwilligers, maar in de kern Wijk bij Duurstede zijn er op dit vlak nog 
steeds flinke problemen. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft er in het verleden 
voor gekozen om de Stichting Wijksport op te richten en een centrale rol te laten 
spelen in het beheer van het sportcomplex. Een positie tussen de gemeente en alle 
verenigingen in. Dit werkte niet, en heeft ertoe geleid dat de gemeente de afgelopen 
jaren diverse malen financieel moest bijspringen. Op dit moment wordt naar een 
nieuwe vorm gezocht, waarbij een selecte groep van verenigingsvoorzitters een rol 
krijgt. 

Stap terug 
D66 wil dat de gemeente zich als volwaardige regiegemeente gaat gedragen en 
kiest voor professioneel extern beheer. D66 wil dat de gemeente niet wederom in de 
oude fouten vervalt door een complexe constructie op te tuigen. Dit houdt in dat de 
gemeente ondersteunt en faciliteert en de uitvoering overlaat aan professionals in het 
veld en wel zelf betrokken blijft bij het op te leveren resultaat. De gemeente doet dus 
een stap terug in de uitvoering en maakt als volwaardig regisseur en professioneel 
opdrachtgever een overeenkomst met goede afspraken en verantwoordelijkheden en 
goede kwaliteitscriteria waarin de financiële risico’s zijn afgedekt. 

Toegankelijkheid 
De toegankelijkheid van Mariënhoeve moet verbeterd worden. De huidige situatie 
met de ingang uitsluitend via de dijk houdt weinig rekening met de bereikbaarheid 
van de sportvoorzieningen vanuit de stad. Hierdoor ontstaan regelmatig onveilige 
situaties. D66 stelt twee oplossingen voor  

 Bezoekersstromen splitsen 
Tussen extern (van buiten) en intern (vanuit Wijk bij Duurstede). 

 Tweede toegang 
Realisatie van een tweede toegang tot de Mariënhoeve zou wat D66 betreft 
kunnen samenvallen met de herinrichting van de gemeentewerf. Verplaatsing 
van de gemeentewerf naar het industrieterrein is wat ons betreft een logische 
en noodzakelijke stap en past binnen een integrale aanpak. 
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Dit moet er vooral toe leiden dat de veiligheidssituatie verbetert en dat de 
toegankelijkheid toeneemt, in het bijzonder voor doelgroepen zoals ouderen en 
mensen met een beperking. Hierdoor kunnen deze groepen beter meedoen in de 
bestaande verenigingen op Mariënhoeve, of zelf nieuwe activiteiten ondernemen op 
een toegankelijk sportcomplex.  

Sportmogelijkheden voor iedereen 
D66 vindt sportvoorzieningen ontzettend belangrijk. Niet alleen voor topsporters, 
maar ook jongeren, ouderen en mensen met een beperking hebben baat bij goede 
voorzieningen. Daarom is het realiseren van laagdrempelige sportmogelijkheden 
voor D66 een prioriteit. Vrij toegankelijke voorzieningen langs de openbare weg zijn 
hier een goed middel voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan speelgrasvelden, 
beweegtuinen of streetworkout-pleinen. Bestaande voorzieningen moeten goed 
worden onderhouden en er moet samengewerkt worden met de inwoners om, zo 
mogelijk, nieuwe voorzieningen te realiseren zoals speelplaatsen voor de 
allerkleinsten. Ook dient de gemeente te investeren in de natuur om ruimte te 
creëren voor watersport en zwemmen in de open lucht. 

Sportkansen voor de jeugd 
Er ligt een rol voor de gemeente bij kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. 
Zij hebben recht op dezelfde sportkansen als hun leeftijdgenoten. In samenwerking 
met sportverenigingen en (brede) scholen kan de gemeente hier aandacht aan 
besteden in het armoedebeleid. Hier is al een begin mee gemaakt met het 
Jeugdsportfonds en D66 wil dat erop toe wordt gezien dat de kansengelijkheid voor 
kinderen hiermee wordt vergroot.  

 

 

  

Investeren in sport 

 
Uit onderzoek* is gebleken dat onze gemeente vergeleken met andere 
gemeenten relatief weinig geld uitgeeft aan sport.  

 Landelijk gemiddelde Gem. Wijk bij Duurstede 

Bedrag per 
inwoner 

 €62 €35 

 
D66 betreurt dit en wil juist investeren in sport.  
Dat heeft namelijk ook zijn weerslag op de gezondheid van inwoners. 
Het belang van sport moet worden erkend en dus moet er meer geld 
worden uitgetrokken voor sport, evenredig verdeeld over de kernen. 
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Zwembad 

 

D66 is van mening dat een volwaardig zwembad wel degelijk haalbaar is. Uit 
onderzoek is gebleken dat de gemeente Wijk bij Duurstede veel minder aan sport 
uitgeeft dan gemeenten van vergelijkbare omvang. D66 is voor het afgeven van een 
gemeentegarantie, heeft een positievere houding ten aanzien van de inzet van 
vrijwilligers en meer vertrouwen in de cijfers ten aanzien van de onderhoudskosten 
afgegeven door de specialisten. 

Daarom blijft D66 zich onverminderd inzetten voor een zwembad in of nabij de 
gemeente, want met de juiste aanpak en genoeg wilskracht ligt een zwembad wel 
degelijk binnen de mogelijkheden van onze gemeente. Mogelijk in samenwerking 
met een omliggende gemeente. 

  

Achtergrond 

De coalitie van SP, GroenLinks, PCG en PvdA vindt een volwaardig zwembad 

zoals voorgesteld door WijkZwemt financieel onhaalbaar. Men was in de periode 

2014 -2018 niet bereid om t.b.v. de financiering van de noodzakelijke investering 

van ongeveer 4,5 miljoen euro een gemeentegarantie af te geven. Met zo’n 

garantie kon een lening met een lage rente worden verkregen. Zonder garantie 

werden de geraamde financieringslasten ongeveer 100.000 euro hoger en het 

project in feite onmogelijk. Daarnaast had en heeft men onvoldoende vertrouwen 

in de inzet van vrijwilligers, raamde men de kosten voor onderhoud flink hoger 

(vanwege onbekendheid met het nieuwe KNZB-concept), waardoor de exploitatie 

uiteindelijk 150.000 euro negatiever uit zou pakken. 
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Veiligheid 
Wijk is volgens de veiligheidsmonitor een van de veiligste gemeenten van 

Nederland. Toch is de beleving bij veel mensen anders. Vooral inbraken en 

diefstal hebben hun weerslag op het veiligheidsgevoel van inwoners. 

Omdat veiligheid naast opsporing en bestraffing, meer nog om preventie en ook re-
integratie vraagt, wil D66 samenwerking stimuleren van gemeentelijke diensten, 
scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie, 
bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen. Dat zijn samenwerkingsverbanden 
met als doel het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. 
D66 is ervan overtuigd dat het veiligheidsgevoel van mensen niet alleen afhangt van 
de mate waarin criminaliteit voorkomt.  

Een veilig gevoel heeft ook betrekking op: 

 De afwezigheid van overlast 

 De inrichting van de openbare ruimte  

 De mate van verlichting 

 Hulpverlening 

 Het aanspreken van ouders bij jeugdige overlast 

 Het strikt aanpakken van spijbelen 

De uitdaging ligt in een goede samenwerking tussen de politie, Openbaar Ministerie, 
burgemeester, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de bewoners. 

Politie 
D66 wil ook met de Landelijke Politie invloed blijven houden op de inzet van politie 
binnen de gemeenten. Ons uitgangspunt hierbij is een agent die de wijk/het dorp en 
haar inwoners kent. Het integrale veiligheidsplan biedt de gewenste samenwerking 
met diverse maatschappelijke organisaties. Met het oog op een beheersbare 
openbare controle moeten uitwassen en overlast worden tegengegaan. 

Vrijwilligers 
D66 wil ook nadrukkelijk de mogelijkheden van het inzetten van politie-vrijwilligers en 
volontairs bepleiten. In goed overleg met de politie kunnen de randvoorwaarden die 
de minister heeft gesteld voor de inzet op handhaving door politie-vrijwilligers en 
volontairs worden ingevuld. Politie-vrijwilligers en volontairs zullen ook additioneel 
zijn op de reguliere politiezorg. 
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Cameratoezicht 
D66 is terughoudend op het gebied van cameratoezicht: camera’s kunnen immers 
geen boeven vangen. Bij eventuele inzet van camera’s moet de privacy worden 
gewaarborgd en de effectiviteit vooraf en achteraf in de gaten worden gehouden. 

Als je regels maakt, moet je ze kunnen handhaven. Daarom wil D66 dat er meer 
BOA’s worden aangesteld die erop toezien dat regels worden nageleefd. 
Foutparkeren, onopgeruimde hondenpoep en ander asociaal gedrag moet worden 
bestraft.  

In de wijk 
De gemeente moet voor iedereen veilig zijn, een huisartsenpost in de gemeente en 
rolstoelvriendelijke paden horen hier ook bij. Met een steeds ouder wordende 
bevolking is het belangrijk dat er kritisch wordt gekeken naar de inrichting van de 
openbare ruimte. Wijk bij Duurstede is al op de goede weg om een 
dementievriendelijke gemeente te worden en D66 wil dat er breder wordt gekeken 
naar de behoeften die er zijn en wat er beter kan. 
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Bestuur van de gemeente 

Financiën 

D66 wil dat de financiën van de gemeente duurzaam in evenwicht zijn. Tijdens 
de crisis zijn de reserves van de gemeente sterk uitgehold. Nu er weer sprake 
is van meevallers, moet worden gezorgd dat de begrotingsdiscipline in stand 
blijft. Zorgen voor evenwicht betekent ook dat eenmalige of tijdelijke inkomsten 
niet worden gebruikt om normale uitgaven te betalen. In plaats daarvan kunnen 
hiermee de reserves weer worden aangevuld. De gemeente moet een gewenst 
niveau aan reserves vaststellen. Wanneer dit niveau is bereikt, ontstaat ruimte 
voor verdere lastenverlaging. 

Uitgangspunt voor D66 is dat de gemeentelijke belastingen en heffingen (zoals OZB, 
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten) met hoogstens de inflatie stijgen. Wanneer 
landelijk beleid zorgt voor minder inkomsten voor de gemeente, moeten scherpe 
keuzes worden gemaakt over welk beleid essentieel is, en moeten de problemen niet 
worden afgewenteld op onze inwoners. Wanneer er juist extra ruimte komt, kan ook 
lastenverlichting aan de orde zijn. 

Precariobelasting 
De gemeente int precariobelasting op ondergrondse leidingen. Voor een deel wordt 
dit door Vitens en Stedin doorberekend aan onze inwoners. Dit duurt nog tot 2021. 
D66 wil dat alle huishoudens hiervoor gecompenseerd worden gedurende deze tijd. 
Het geld dat daarna overblijft van deze belasting kan worden gebruikt voor 
eenmalige investeringen en om de reserves aan te vullen. 

Verantwoording 
D66 vindt dat de overheid duidelijk verantwoording over haar doen en laten af moet 
leggen. Ook de gemeente moet helder en transparant verantwoording afleggen aan 
de inwoners over de bereikte resultaten, gedane inspanningen en financiële handel 
en wandel. Het moet voor de inwoners duidelijk zijn wat ze terugkrijgen voor hun 
betaalde belastingen. Daarom pleit D66 voor een goede leesbaarheid van begroting 
en jaarrekening, heldere toelichtingen op moeilijke cijfers en een vooruit of terugblik 
op hoofdlijnen. D66 is voorstander van het invoeren van kwartaalrapportages aan de 
raad, om te zorgen dat de raad haar controlerende functie goed kan blijven 
uitoefenen. Nu is een begroting vaak al achterhaald op het moment dat deze wordt 
vastgesteld. 

Armoedebeleid 
D66 wil geen inkomenspolitiek voeren via de gemeente, maar is wel voorstander van 
een verantwoord armoedebeleid. Daarbij zijn we scherp op het voorkomen van de 
zogenaamde “armoedeval”: Het effect dat mensen die vanuit een uitkering betaald 
werk vinden, erop achteruit gaan omdat ze allerlei gemeentelijke vrijstellingen en 
kortingen mislopen. D66 is dan ook voor een glijdende schaal voor 
armoederegelingen, met de hoogste bijdrage van de gemeente op bijstandsniveau, 
en dan aflopend naar 130% van het minimumloon. 
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Zelfstandigheid? 

D66 maakt zich zorgen over de slagkracht van de relatief kleine gemeente Wijk 
bij Duurstede. De kwaliteit en continuïteit van het ambtelijk apparaat staan 
onder druk.  

Uitgangspunt voor D66 is: Wat efficiënt en effectief dicht bij de inwoner kan worden 
georganiseerd, brengen we onder bij gemeenten. Alleen krachtige en slagvaardige 
gemeenten kunnen de dienstverlening voor inwoners goed, betrouwbaar en 
rechtszeker uitvoeren. Door de zogenaamde decentralisaties in de zorg is het 
takenpakket van gemeenten de afgelopen jaren sterk vergroot. De komende jaren 
zorgt de invoering van de Omgevingswet opnieuw voor grote veranderingen, waar 
het ambtelijk apparaat nog niet klaar voor is. 

In de bestuursperiode 2014-2018 mikte het college op een fusie van de ambtelijke 
organisaties van Wijk bij Duurstede en Houten. Daar zou een krachtige en betaalbare 
ambtelijke organisatie uit moeten zijn ontstaan, terwijl de gemeenten wel zelfstandig 
konden blijven. Deze poging is mislukt. 

Voor D66 is het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Wijk bij Duurstede geen 
voorwaarde. Tot nu toe hebben alle andere partijen in de gemeenteraad van Wijk wel 
dit uitgangspunt ingenomen. 
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Gemeenteraad, burgemeester en college 

De raadsvergaderingen beginnen in Wijk bij Duurstede erg laat; daarmee is het 
publieke debat niet echt toegankelijk. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede is 
voorzichtig begonnen met digitaal vergaderen en geluidsopnamen. D66 steunt dat en 
wil meer geld uittrekken om het livestreamen van raadsvergaderingen mogelijk te 
maken. We willen dat geïnteresseerden wereldwijd—live of door terug te kijken—
raadsdebatten kunnen volgen. Uitgangspunt is dat alles openbaar is, tenzij er 
(wettelijk) geheimhouding op de stukken is gelegd. D66 wil af van “vertrouwelijke” 
memo’s van het college van Burgemeester en Wethouders. 

Inwoners centraal 
Inwonersinitiatieven verschijnen in Wijk bij Duurstede niet snel op de raadsagenda. 
D66 wil daarom het burgerinitiatief invoeren. Hiermee kan een voorstel van een 
groep burgers van minstens 25 personen snel op de raadstafel belanden. De 
‘Verordening Burgerinitiatief’ van de gemeente Houten kan hierbij als model dienen. 

Gemeenteraad 
D66 ziet de raadsgriffie als onmisbaar voor de gemeenteraad om haar rol goed uit te 
voeren. D66 is daarom voor versterking van de raadsgriffie. Wil onze lokale 
democratie inhoud en betekenis hebben, dan is een goed daarop toegeruste griffie 
een onmisbare randvoorwaarde. 

De agendacommissie regelt de agenda van de gemeenteraad. D66 wil een bredere 
samenstelling van de agendacommissie, bij voorkeur zijn in de agendacommissie 
alle partijen vertegenwoordigd. 

(Nacht)burgemeester 
De burgemeester is de meest in het oog springende bestuurder bij onze inwoners. 
Daarom heeft hij (naast zijn wettelijke taken) bij voorkeur een bescheiden en niet-
politieke portefeuille. Personeel en Organisatie, digitale dienstverlening en het 
promoten van gemeente Wijk bij Duurstede buiten onze gemeentegrenzen zijn bij 
uitstek taken die passen bij onze eerste burger. De burgemeester besteedt minimaal 
1 dag per week aan lobbywerk om bedrijvigheid naar Wijk bij Duurstede te halen of 
om onze belangen in Den Haag of Brussel naar voren te brengen. Indien de 
gemeenteraad van Wijk bij Duurstede op zoek moet naar een andere burgemeester, 
dan is D66 er voorstander van om de inwoners te betrekken bij het samenstellen van 
het profiel van de nieuwe burgemeester. 

De burgemeester heeft ook een ceremoniële functie. 
D66 wil dat de burgemeester een deel van zijn taken kan overdragen aan een 
gekozen nachtburgemeester, deze kan de sociale taken als lintjes doorknippen, 50-
jarige huwelijken bezoeken en evenementen openen op zich nemen. Tegelijkertijd 
kan de nachtburgemeester een fris en kritisch geluid op het gemeentebestuur geven 
en eigen initiatieven starten, bijvoorbeeld op het gebied van jongerenparticipatie of 
cultuur. En natuurlijk wil D66 dat deze burgemeester met het mandaat van de 
inwoners zijn taken kan volbrengen en dus dat hij gekozen wordt, door de leden van 
de gemeenteraad of liever nog door rechtstreekse verkiezingen door kiesgerechtigde 
inwoners. 
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Economie, ondernemerschap en toerisme 

Binnenstad 

De binnenstad van Wijk bij Duurstede heeft te kampen met leegstand van 
winkels, maar heeft aan de andere kant op cultureel en ook op historisch 
gebied veel te bieden aan haar inwoners en toeristen. In het algemeen bestaat 
er veel consensus over de toekomst van de gemeente. De gemeente moet erop 
inzetten om verder te groeien als een toeristische trekpleister, waar 
dagjesmensen ook een hotelovernachting gaan boeken en uitgebreid genieten 
van de historie, cultuur en natuur.  
Tegelijkertijd hebben we de wens om onze jongeren vast te houden, door ze 
kansen te bieden om hier te blijven wonen en werken. 

Gemeente, inwoners en ondernemers (al dan niet vertegenwoordigd in aparte 
verenigingen) hebben veel ideeën en plannen, maar een integrale visie ontbreekt. 
Parkeren is voor de ene groep wel een probleem en voor de andere groep juist weer 
niet. Ook parkeren op de markt blijft een voortdurende strijd. Over het algemeen durft 
de gemeente geen keuzes te maken, en het ene plan is nog niet uitgevoerd of het 
volgende wordt gepresenteerd.  

Integrale aanpak binnenstad 
D66 wil daarom een integrale aanpak van de binnenstad, waarbij bestaande en 
nieuwe plannen in een integraal plan worden samengevat. Om de binnenstad 
aantrekkelijker te maken moet in de eerste plaats de parkeerproblematiek opgelost 
worden. Parkeren in de nabijheid van de binnenstad moet mogelijk blijven, maar D66 
wil een autoluwe binnenstad zodat er meer ruimte komt voor historische en culturele 
evenementen, en voor fietsparkeerplekken. Het parkeren op de Markt en het 
Walplantsoen moet vervangen worden door ondergronds parkeren zoals onder het 
gemeentehuis al mogelijk is gebleken. Ondergronds parkeren in combinatie met het 
te ontwikkelen nieuwbouwproject op de locatie ‘Oude Postkantoor’ lijkt mogelijk. 
Uiteraard dient de haalbaarheid grondig onderzocht te worden. Belangrijk wordt of 
deels betaald parkeren past, en of een en ander in een Publiek Private 
Samenwerking (PPS) is te gieten.  
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Herstel historie 
Ook de binnenkomst in Wijk bij Duurstede mag mooier. Dan gaat het niet alleen over 
de groenvoorziening die veel beter kan. D66 is voorstander van uitvoering van de 
Shared Space-plannen die voor de Zandweg zijn gemaakt. De voetganger en fietser 
wordt hier centraal gesteld, en de auto wordt de gast. 

Als het over de binnenstad gaat moeten we ook naar het water kijken. Wijk staat met 
de rug naar het water en het is jammer dat de mogelijkheden hier niet worden 
onderzocht. D66 wil het Walplantsoen in ere herstellen en de haven terugbrengen. 
Het recreatieve vaarverkeer moet straks vanaf de Lek, over het Walplantsoen naar 
Cothen kunnen varen. We geven de natuur haar ruimte terug en nodigen toeristen uit 
zich te verwonderen over het Wijkse, Cothense en Langbroekse cultuurhistorisch 
erfgoed. 
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Agrarische bedrijvigheid 

Onze gemeente heeft een typisch regionale economie. De agrarische sector 

zorgt voor werkgelegenheid en trekt toeristen en bezoekers naar onze 

gemeente. Evenementen als de Langbroekse Schapenmarkt en het Cothense 

Kersenfestival zijn de trots van de inwoners. 

Helaas staan de fruitteelt, land- en tuinbouwbedrijven al jaren onder grote druk. Vele 

bedrijven zijn nu nauwelijks in staat te overleven. D66 vindt dat onderzocht moet 

worden hoe deze sector duurzaam versterkt kan worden. We juichen de benadering 

voor de inzet van lokale seizoenarbeiders in deze sector toe, zeker in de huidige 

economische situatie. D66 ondersteunt de initiatieven die de sector zelf onderneemt, 

bijvoorbeeld voor biologische landbouw. 

Uitgangspunt in de veeteelt is en blijft dat veehouderijen grondgebonden zijn. We 

onderzoeken of bouwvergunningen gekoppeld kunnen worden aan de Maatlat 

Duurzame Veehouderij. 

In de nieuwe Omgevingsvisie worden groeimogelijkheden gekoppeld aan 

beleidsdoelen uit de omgevingsvisie, zoals duurzaamheid en innovatie. Dit past goed 

binnen de D66-visie voor het buitengebied. 

 

  



Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Wijk bij Duurstede 
 

21 
 

Ondernemerschap 

We moeten de uitdagingen van deze tijd onder ogen zien, ook in Langbroek, 

Cothen en Wijk legt de vergrijzing druk op de gemeente. In combinatie met de 

uitstroom van jonge mensen lijkt de toekomst iets om bezorgd over te zijn. D66 

ziet kansen voor de kernen in de hedendaagse trends. Om de gemeente sterk 

en vitaal te houden is het tijd voor een verbindend toekomstplan. Geen wirwar 

aan deelplannen die niet op elkaar aansluiten, maar één integrale visie die de 

kracht van elke kern weet te verbinden.  

Het economisch beleid moet erop gericht zijn om dagjesmensen en toeristen langer 

vast te houden. In de omgevingsvisie die de gemeente samen met Houten en Bunnik 

heeft opgesteld wordt al een mooi begin gemaakt voor het buitengebied. Het moet 

makkelijker worden om economische nevenactiviteiten in het buitengebied te 

realiseren, de boer moet bijvoorbeeld ook een ijsje kunnen verkopen. 

Kansen voor jonge mensen 

De gemeente moet nieuwe initiatieven faciliteren en de samenwerking tussen de 

verschillende sectoren stimuleren. In 2017 is een motie van D66 unaniem 

aangenomen, waarbij de gemeente wordt opgeroepen het voortouw te nemen in de 

oprichting van een regionaal startup-centrum. In dit nieuwe centrum kunnen 

ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven samen met jonge mensen een initiatief 

starten voor hun eigen onderneming. Ook het overzichtelijk maken van de 

gemeentelijke regels, en het openbaar maken van gemeentelijke informatie (open 

data), kan beginnende ondernemers een steun in de rug geven. 

Koopzondag 

Het is een kwestie van tijd tot ook Wijk bij Duurstede gaat geloven aan de 

zondagopenstelling van winkels. Bij het lokale bestuur is dit al bekend, de afgelopen 

jaren is het aantal koopzondagen al stilletjes verder uitgebreid. D66 wil dat de 

gemeenteraad officieel de kaders voor de zondagopenstelling vaststelt, waarbij 

ondernemers de vrijheid krijgen om tussen op zondagen tussen 12:00 en 18:00 uur 

hun zaak te openen. Om lokale ondernemers te steunen is het van belang dat hun 

klanten op zondag niet naar buurgemeenten uitwijken om hun boodschappen te 

doen. 
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Vitale buurtcentra 

In de huidige maatschappij wordt van ouderen gevraagd dat ze langer zelfstandig 

blijven wonen, daarom is het belangrijk dat de algemene voorzieningen op peil en de 

woonkernen leefbaar blijven. 

Buurtcentra zijn de spil in de sociale samenhang van een wijk en moeten volgens 

D66 dan ook meer voorzieningen krijgen dan die voor de dagelijkse boodschappen. 

Een kop koffie, een sociale ontmoeting, is onmisbaar om de eenzaamheid onder 

ouderen tegen te gaan. D66 drong er de afgelopen jaren op aan om buurtcentra in 

samenwerking met bewoners in te richten. In het plan voor winkelcentrum de Horden 

is al een groot plein opgenomen, maar vooralsnog lijkt er geen buurt- of koffiehuis te 

komen. 

D66 wil dat de gemeente ruimte schept voor sociale ontmoetingsplekken en 

investeert in de wijken. In omgevingsplannen kunnen buurtfuncties worden 

vastgelegd. 
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De fysieke leefomgeving 

Duurzaamheid 

De gemeente Wijk bij Duurstede streeft ernaar in 2030 een klimaatneutrale, 

duurzame gemeente te zijn. D66 hecht veel waarde aan de voortgang van deze 

transitie. Als we niet snel een groter deel van onze energie halen uit duurzame 

bronnen als wind en zon schuiven we een groene rekening door naar volgende 

generaties. Daarnaast wordt door verder te gaan op de oude weg onze 

economie kwetsbaar voor de grillige en stijgende prijzen van grondstoffen en 

fossiele brandstoffen. 

Om dat te bereiken zullen we in 2018 al beginnen. D66 wil als gemeente grootschalig 

inzetten op isolatie van bestaande bouw; zowel eigen gebouwen, particulier vastgoed 

als sociale woningbouw. Hier ligt een enorm verbeterpotentieel, dat veelal 

economisch aantrekkelijk gerealiseerd kan worden, maar in de praktijk toch blijft 

liggen. Omdat de energiekosten voor gezinnen met een laag inkomen een groot deel 

van de uitgaven uitmaken ligt in woningisolatie een sleutel voor het verbeteren van 

de economische positie van deze groep. Verdergaande samenwerking met 

woningcorporaties is hierbij erg belangrijk. Deze activiteiten leiden niet alleen tot 

verduurzaming, maar zorgen ook direct voor lokaal werk en voor verlaging van 

woonlasten. 

Bij nieuwbouw wordt nul-op-de-meter de standaard 

Gemeente 

D66 wil op termijn dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt en voldoet de landelijke 

norm. Dit betekent dat alle producten en diensten die door de gemeente worden 

ingekocht voldoen aan de landelijke duurzaamheidscriteria. Hierbij worden de kosten 

over de gehele levensduur van een product, gebouw of installatie meegewogen en 

niet alleen aanschafkosten. Daarmee zal de gemeente kiezen voor oplossingen die 

op lange termijn het meest economisch en duurzaam zijn. 
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Vernieuwing 

Daarbij ziet de gemeente er ook op toe dat toegepaste grondstoffen en producten 

voor later hergebruik geschikt zijn. Zo ondersteunen we de omvorming naar een 

circulaire economie. Door zogenaamd "functioneel aanbesteden" biedt de gemeente 

de ruimte om de innovatiekracht van lokale en kleinere bedrijven aan te spreken.  

De gemeente streeft naar zoveel mogelijk hergebruik van afval. Hiermee wordt onze 

samenleving duurzamer, maar kunnen ook afvalstoffenheffingen omlaag. De 

gemeente haalt hiertoe afval gescheiden op en loopt in haar eigen activiteiten voorop 

in hergebruik. D66 wil dat restafval op steeds meer plaatsen via ondergrondse 

straatcontainers wordt verzameld. Zo krijgen mensen die goed scheiden een 

beloning door minder afval naar de container te hoeven brengen, de gemeente houdt 

de kosten voor het ophalen in de hand, terwijl de opbrengsten door meer recycling 

stijgen. 

Leefomgeving 

Duurzaam gebruik van de Wijkse leefomgeving en een gezonde economische 

ontwikkeling kunnen elkaar versterken. Om maximale synergie te krijgen vindt D66 

het vanzelfsprekend dat economische zaken en milieu door dezelfde 

portefeuillehouder behartigd worden. 

D66 ziet een rol voor het lokaal produceren van duurzame energie in samenspraak 

met bewoners en ondernemers. Lokale initiatieven juichen we toe. 
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Woningbouw 

D66 vindt de tijd rijp voor duurzame en integrale ontwikkeling op het gebied van 

bouwen, wonen, werken, forensen en leven rondom de gemeente Wijk bij Duurstede.  

Met de huidige economie is de wens voor 1000 extra woningen wellicht op zijn 

plaats. Daarmee blijft het inwonertal op peil, ondanks de toenemende vergrijzing. Dat 

is belangrijk om voorzieningen in Cothen, Langbroek en Wijk te kunnen behouden. 

D66 streeft ernaar in de verdeling van soorten nieuwbouw demografische 

ontwikkeling leidend te laten zijn. De ontwikkeling van De Geer III, compleet met het 

omleggen van de Geerweg (N229), heeft prioriteit boven de ontwikkeling van de 

locatie Zuidwijk. 

Mobiliteit 

De bouw van een groot aantal nieuwe woningen is van invloed op verkeer van 

en naar Wijk bij Duurstede. D66 wil met de komst van de geplande nieuwbouw 

de leefkwaliteit en bereikbaarheid niet uit het oog verliezen.  

Naast de beoogde lichte inwonersgroei wil D66 ook meer aandacht voor de 

bereikbaarheid van de gemeente door in samenwerking met Rijk en Provincie 

aandacht te hebben voor de opwaardering van een aantal structurele verbindingen. 

Naast de N229 zijn er een aantal verbindingen die nu nog onvoldoende voor het 

voetlicht worden gebracht, zoals de verbinding richting Houten, Driebergen, 

Amersfoort en Maarsbergen. 

De fiets 

D66 wil het gebruik van de fiets stimuleren. Het doel hiervan is o.a. om naast de 

recreatieve impuls, het gebruik van de auto binnen de gemeente te beperken en 

zodoende de druk op het parkeren van auto’s in en rond de binnenstad te 

verminderen. De maatregelen om het gebruik van de fiets te stimuleren zijn te vinden 

in meer, betere en veiligere fietsenstallingen, verlichting en fietsroutes.  

Om het voor toeristen aantrekkelijk te maken de historische binnenstad, de haven en 

het kasteel te bezoeken, is uitbreiding van al dan niet gratis elektrische oplaadpunten 

in de binnenstad een pluspunt.  

Ook in het buitengebied krijgt de fietser de ruimte. Ofwel door wegen fietsvriendelijk 

in te richten of door nieuwe en veilige fietspaden aan te leggen. We werken aan de 

aansluiting op fietssnelwegen richting Utrecht, Amersfoort en Wageningen. 

Fietssnelwegen zijn routes waarbij alle hindernissen voor fietsers zijn weggehaald, 

zodat het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer wordt bevorderd. 
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Openbaar vervoer 

D66 is voor optimalisering van het openbaar vervoer waardoor het gebruik van de 

auto kan worden teruggedrongen. Goede en frequente busverbindingen met Utrecht 

en Amersfoort staan hierbij voorop. Met de plannen voor toekomstige infrastructuur 

wordt het ook mogelijk om nieuwe bushaltes te plaatsen, omwille van de 

bereikbaarheid van de industrieterreinen vindt D66 dat dit gerealiseerd moet worden. 

 

Parkeren 

D66 is tegen het invoeren van betaald parkeren, met uitzondering van betaald of 

beperkt parkeren op de Markt in Wijk bij Duurstede en toekomstig ondergronds 

parkeren. D66 denkt dat het verstandig is om tijdens de vele evenementen, die door 

een groot aantal bezoekers van buiten de gemeente worden bezocht en soms 

parkeerproblemen geven, tijdelijke, goed bereikbare parkeerplaatsen buiten de 

kernen met gratis vervoer per bus of fiets te verzorgen. 
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Groenbeheer 

De beeldkwaliteit van de openbare ruimte kan op sommige plekken omhoog. Maar er 

zijn veel plekken waar een wilde berm juist prima past. Bij het onderhoud wordt waar 

mogelijk duurzaam gewerkt. 

Zelfbeheer geeft inwoners de ruimte om zelf de eigen omgeving te beheren. Dit is 

niet goedkoper dan beheer door de gemeente, maar het geeft mensen de 

mogelijkheid om in hun directe omgeving een hogere kwaliteit te realiseren. Daarom 

zal de gemeente bewoners hierbij ondersteunen. 

Buitengebied 

Ons prachtige buitengebied kent vele functies en de nieuwe omgevingswet laat toe 

om binnen de regionale visie ruimhartig om te gaan met initiatieven van burgers, 

agrariërs en andere ondernemers. Bij de evaluatie van de nieuw Omgevingsvisie 

houden we in de gaten dat er genoeg waarborgen zijn om de open ruimte te 

behouden. 

Biodiversiteit 

Om de snelle teruggang van biodiversiteit tegen te gaan dient extra areaal 

beschikbaar te komen voor natuurontwikkeling in het Kromme Rijngebied en langs de 

Rijn en Lek. Particulier initiatief hierin wordt toegejuicht. 

Geopark 

D66 ondersteunt het burgerinitiatief om voor de hele Heuvelrug en de natte 

randgebieden de Unesco-kwalificatie Geopark te verkrijgen. Geopark is het meest 

alomvattende concept voor een gebied: de geologie/ontstaansgeschiedenis en de 

mede als gevolg daarvan ontwikkelde natuur en cultuurhistorie. Daarmee is de 

kwalificatie Geopark een welkome aanvulling voor het Nationaal Park Heuvelrug, en 

dus een verrijking van de positie van iedere betrokken gemeente. Er wordt hard 

gewerkt aan dit initiatief. 

 

 

Meer info: 

www.geopark-heuvelrug.nl 

 

http://www.geopark-heuvelrug.nl/
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Bosscherwaarden 

D66 staat positief tegenover het particuliere initiatief om de Bosscherwaarden te 

gebruiken als respectievelijk zandwinninggebied, slibstortgebied en uiteindelijk 

natuurontwikkelingsgebied. De huidige Bosscherwaarden vormen een ratjetoe van 

oude afvalstort, akkers waar veevoer wordt geteeld, weidegrond en snippers natuur 

rond de oude steenfabriek. Ook beleid op provinciaal en landelijk niveau wil 

aaneengesloten natuurontwikkeling in de uiterwaarden stimuleren. Het is een lange 

route om tot natuurontwikkeling te komen (10 jaar), maar het eindresultaat is de 

moeite waard. Wel zijn heldere afspraken met de initiatiefnemer nodig om hinder 

voor de omwonenden te minimaliseren en het zo nodig stopzetten van het project 

mogelijk te maken. 

Recreatie 

Het particuliere bedrijf dat dit project wil oppakken, wil de gemeente compenseren 

met de aanleg van een recreatiestrand naast de haven in de Lunenburgerwaard. 

Hierbij zal ook de vuilstort in de Lunenburgerwaard opgeruimd dienen te worden. 

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om meer natuurontwikkeling in de Gravenbol te 

stimuleren en vooral recreatie in de Lunenburgerwaard te stimuleren. Dichterbij de 

bebouwde kom van Wijk. 
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In het kort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Meer voorzieningen 

Een goed algemeen voorzieningenniveau houdt onze gemeente leefbaar. 

Een volwaardig zwembad, een huisartsenpost en koopzondag horen daarbij. 

We investeren in onderwijs, met een doorlopende leerlijn van kinderopvang tot 

brede scholen. 

 Algemene zondagsopenstelling 
tussen 12:00 en 18:00 uur  

 Volwaardig zwembad in of nabij de 
gemeente 

 

 Bouwen voor alle generaties  

  Opwaarderen van N229 en 
verbindingen met Houten, Driebergen, 
Amersfoort en Maarsbergen 

 

 Investeren in onderwijskwaliteit en 
huisvesting 

 Meer geld naar sport voor alle 
kernen 

 

Meer woningen 

Jong en oud horen de mogelijkheid te hebben om in Cothen, Langbroek of Wijk 

te blijven wonen. We bouwen voor alle generaties en vergroten de 

bereikbaarheid van onze gemeente. Met een Start-Up Centrum en integrale 

aanpak in de Wijkse binnenstad behouden we werkgelegenheid. 

 Verduurzaming in de vorm van zonne-of 
windenergie en andere (hernieuwbare) 
vormen van energie 

 Nul-op-de-meter woningen bij nieuwbouw 

 

 Start-Up Centrum en technisch/ICT 
vervolgonderwijs realiseren 

 Masterplan voor integrale aanpak in 
Wijkse binnenstad 

Mooier groen 

Het groenonderhoud moet de komende jaren worden verbeterd.  

En bij de ambitie voor een klimaatneutrale gemeente in 2030 horen investeringen. 

Duurzaam beleid is noodzakelijk. Zo laten we een betere wereld achter voor onze 

kinderen en kleinkinderen. 

 De gemeente koopt 100% 
duurzaam in 
 

 Investeren in groenonderhoud 
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Richtingwijzers D66 

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘richtingwijzers’. Deze geven 

richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet 

de status van dogmatische waarheden.  

 

 

 

  

Vertrouw op de eigen kracht 

van mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. 

Daarom zien we de toekomst met optimisme 

tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 

harmonieuze samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet 

treden met respect en mededogen. 

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. 

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. 

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. 
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Eigen werk 
 

Contact met de afdeling? 

info@d66wijkbijduurstede.nl 

Contact met de fractie? 

rijk.d66@xs4all.nl 

 
Onderzoek naar sportuitgaven per gemeente*, p.11 
Dool, R. van den, & Hoekman, R. (2017) Sportuitgaven van gemeenten: een 
overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016), Utrecht: Mulier Instituut. 
 
  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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@D66Wb

D 
D66 Wijk bij Duurstede 

D66WijkbijDuurstede 

wijkbijduurstede.d66.nl 

Word lid  

Als u D66 Wijk bij Duurstede wilt steunen, zijn er 

diverse mogelijkheden. U kunt lid worden van D66, 

dan bent u als inwoner van Cothen, Langbroek of 

Wijk bij Duurstede ook gelijk lid van deze afdeling. 

Leden kunnen meebeslissen over het programma 

en kandidaten kiezen – of zelf kandidaat worden.  

Steun ons 

Als u geen lid wilt worden, maar wel de afdeling wilt 

steunen, kunt u ook een donatie doen op onze rekening 

NL87RABO0130919098 t.n.v. D66 Wijk bij Duurstede. 

Wilt u specifiek onze campagne voor de verkiezingen 

van 21 maart 2018 steunen? Kijk dan op: 

www.crowdfunding.d66.nl/wijk-bij-duurstede 


