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Voorwoord 
Christa Hendriksen

Beste inwoner van Vijfheerenlanden,

Wat goed dat u zich verdiept in de partijen die 
straks in de gemeenteraad van Vijfheerenlanden 
zullen komen om u te vertegenwoordigen. In dit 
verkiezingsprogramma vindt u onze ideeën voor de 
nieuwe gemeente. Ik ben er trots op dat ik als lijsttrekker 
het verkiezingsprogramma van D66 Vijfheerenlanden 
mag uitdragen.

Bij D66 zeggen wij: Alle politiek is lokaal! En D66 
Vijfheerenlanden is dan ook een lokale partij. Een lokale partij die zich baseert op de 
richtingwijzers die alle D66ers in ons land verbinden en waarvan u achterin een overzicht 
vindt. Steeds meer keuzes die direct invloed hebben op de leefomgeving van de inwoners 
worden niet meer in den Haag, maar op gemeentelijk niveau gemaakt. En dat betekent 
dat wij, als lokale partij, het antwoord moeten vinden op belangrijke vragen. Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Wordt de zorg voor ouderen en kwetsbaren op 
maat geleverd? Worden er voldoende woningen gebouwd voor iedereen? Kunnen inwoners 
in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruitziet? Wij geloven dat het 
kan.
De afgelopen acht jaar heeft D66 in Vianen al namens de inwoners over deze vragen 
meegedacht. Het vertegenwoordigen van inwoners neem ik heel serieus. Dat betekent veel 
praten met inwoners, belangengroepen, bedrijven, scholen en met andere politieke partijen. 
Praten om te kijken op welke manier belangen het best gediend kunnen worden. Soms 
maken we gebruik van onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten of de Tweede 
Kamer. Zodat wij als lokale partij wel de power van andere overheden kunnen inzetten als 
dat nodig is. Maar vooral het directe contact met u is voor ons belangrijk. Elke mail, elk 
telefoontje wordt dan ook door mij of mijn collega’s beantwoord. Omdat ik het belangrijk 
vind dat uw betrokkenheid bij de lokale politiek wordt aangemoedigd. Wij zitten er tenslotte 
voor u.

Voor de komende periode mag u dezelfde toewijding verwachten van al onze kandidaten. 
Kandidaten die met twee benen in de gemeenschap staan. We zorgen dat we weten wat 
er leeft in de dorpen en wijken. We beseffen dat wat in de gemeenteraad besloten wordt 
veel invloed heeft op uw directe leefomgeving. De lokale politiek ís echt heel dichtbij. En dus 
willen onze kandidaten ook dichtbij zijn. Bereikbaar en aanspreekbaar. Omdat wij een lokale 
partij zijn!
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Groen, realistisch en ambitieus!

D66 Vijfheerenlanden is groen, realistisch en ambitieus. 
Groen, omdat we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. We koesteren 
de natuur en het landschappelijke karakter aan de rand van het Groene Hart. 
D66 wordt ook wel eens de partij van het gezond verstand genoemd. Daar zijn 
we trots op. We gebruiken dat gezonde verstand om realistisch te kijken naar 
maatschappelijke vraagstukken en daar passende en betaalbare oplossingen voor 
te bedenken. Daar betrekken we het liefst zoveel mogelijk mensen bij. Ongeacht 
hun afkomst, geloof of wat voor ‘hokje’ ook. Maar D66 Vijfheerenlanden is bovenal 
ambitieus: we willen vooruit! We hebben uitdagende plannen, bijvoorbeeld op het 
gebied van duurzaamheid, cultuur en de zorg.
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Natuur, duurzaamheid en recreatie
De gemeente Vijfheerenlanden grenst aan de topregio Utrecht: een van de meest 
succesvolle regio’s in Europa. D66 Vijfheerenlanden vindt dat we elkaar iets te bieden 
hebben. Utrecht biedt kansen op werk, scholing en innovatie. Vijfheerenlanden biedt 
de ruimte om te ondernemen, te wonen en te recreëren. Het groene en historische 
karakter van Vijfheerenlanden is onze kracht. 

Een groen en schoon buitengebied
D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat onze gemeente groen en schoon blijft. 
Zowel de woonwijken als het buitengebied moeten hun groene uitstraling behouden of 
(terug)krijgen. Onze partij richt zich daarom op een vitaal bomenbestand. Dit creëert 
niet alleen een beter woonklimaat, ook wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd en 
wateroverlast verminderd. Met het juiste onderhoud kunnen vaak drastische maatregelen 
worden voorkomen. D66 Vijfheerenlanden wil de mogelijkheid onderzoeken om extra 
bomen of zelfs een heel bos aan te planten. Daarmee creëren we een gezondere 
leefomgeving en meer recreatiemogelijkheden. Zo kunnen langs de snelweg bomen 
geplaatst worden, om de snelweg te verbergen en geluidshinder en fijnstof tegen te 
gaan. Tevens ijveren we in het buitengebied voor de bescherming van de bestaande 
wilgen en grienden en stimuleren we extra aanplant – dit soort bomen hoort bij het 
erfgoed van de Vijfheerenlanden. 
D66 Vijfheerenlanden meent dat woningbouw allereerst binnenstedelijk (binnen 
de zogenoemde ‘rode contouren’) moet plaatsvinden, waardoor het buitengebied 
daadwerkelijk buitengebied blijft. Ook moet altijd de mogelijkheden voor herbestemming 
worden bekeken. Leegstaande kantoren kunnen bijvoorbeeld worden omgebouwd tot 
woningen voor starters en/of senioren. 
Lichthinder is een grote bedreiging voor nacht- en dagdieren. Ook mensen kunnen 
flink last hebben van felle verlichting, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van grote LED-
reclameborden.
Dat is niet alleen vervelend of gevaarlijk, het is ook weinig duurzaam. D66Vijfheerenlanden 
pleit daarom voor een groener lichtbeleid. Daarnaast willen we dat de openbare 
ruimte beter wordt beheerd. Zwerfvuil moet vaker worden opgeruimd, groen beter 
onderhouden en op sommige plekken moet er betere verlichting worden aangebracht. 
Een goed onderhouden omgeving versterkt ook het gevoel van veiligheid.
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Groene keuzes
Onze economie groeit, maar we kunnen niet langer gebruik maken van oprakende 
grondstoffen. Volgens het Energieakkoord moet in 2020 14 procent van de energie 
worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. D66 Vijfheerenlanden wil dit simpelweg 
halen! Daarvoor willen we onder andere onze prachtige, krachtige Lek gebruiken 
om waterkracht om te zetten in energie. Particulieren en bedrijven moeten worden 
aangemoedigd om zonnepanelen te gebruiken. 

Wij staan voor een bio-based economy, volledig gericht op recycling. D66 
Vijfheerenlanden streeft naar de meest groene manier van afvalscheiding, waarbij de 
mogelijkheid van nascheiding zeker dient te worden onderzocht. We gaan voor een lage 
CO2-uitstoot en zorgvuldig water- en landgebruik. Hiervoor zal D66 Vijfheerenlanden de 
lokale regelgeving onder een vergrootglas leggen en groener maken waar dat mogelijk 
is. Uiteindelijk moet het aantrekkelijker zijn om een groene keuze te maken dan om 
dat niet te doen. Dat kan bijvoorbeeld door minder leges te heffen voor een aanvraag 
waarbij rekening is gehouden met verminderen van energiegebruik of het versterken van 
de groene uitstraling. Daarnaast willen wij het maken van een groene keuze stimuleren 
door fondsen, aantrekkelijke leningen en andere stimuleringsmaatregelingen in te 
zetten. Samen met ondernemers en bedrijven binnen de gemeente bekijken we welke 
mogelijkheden er zijn. Ons vertrouwen in een duurzame toekomst leunt op kennis, 
innovatie en creativiteit.
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   Recreatie en sport 
 Om recreatiemogelijkheden verder te ontwikkelen willen wij wandel- en fi etsroutes 
ontwikkelen en bestaande routes veiliger en ruimer maken. Op sommige plekken 
moet de auto te gast zijn en moeten fi etsers en wandelaars de ruimte krijgen. Door 
deze routes minder aantrekkelijk te maken voor auto’s, hoopt D66 Vijfheerenlanden 
sluiproutes tegen te gaan. De stads- en dorpskernen moeten autoluw worden. 

Daarnaast wil D66 Vijfheerenlanden sporten en spelen in het buitengebied stimuleren 
door duurzame fi tnessapparaten en creatieve bewegwijzering langs recreatieroutes 
te plaatsen en natuurlijke speelparken en kindvriendelijke fi ets- en wandelroutes op 
te zetten. Als kinderen meer in de natuur spelen beleven ze deze natuur ook meer, 
waardoor ze bewuster worden van onze omgeving. 
Sport is goed voor de gezondheid en brengt mensen dichter bij elkaar. Sport is dus 
onmisbaar voor een vitale samenleving. Voor D66 Vijfheerenlanden is het dan ook 
belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te sporten. Daarom zijn we voorstander van 
het jeugdsportfonds. Ook vinden we het belangrijk om sportclubs zo goed mogelijk 
te ondersteunen, bijvoorbeeld door het moderniseren van de sportaccommodaties. 
Hierbij denken wij onder meer aan het omzetten van (veld-)verlichting naar led-
verlichting en het verstrekken van renteloze leningen voor de verduurzaming van 
sportaccommodaties. Dit zorgt voor een grote kostenbesparing bij sportclubs op de 
vaste lasten, waardoor de clubs meer fi nanciële middelen hebben om te investeren in 
de sport zelf.               
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Kunst, cultuur en erfgoed
D66 Vijfheerenlanden vindt dat kunst, cultuur en erfgoed van groot maatschappelijk 
en economisch belang zijn. Monumenten, musea en kunstpodia zijn niet alleen 
leuk en leerzaam. Zij versterken het gevoel van saamhorigheid en zorgen voor 
toeristische bedrijvigheid. Daarom willen wij dat de gemeente Vijfheerenlanden 
een bruisende cultuurregio wordt. Om dat voor elkaar te krijgen is het vooral zaak 
om bestaande organisaties en netwerken binnen het culturele veld te versterken, 
ruimte te geven aan culturele initiatieven en cultureel ondernemerschap in brede 
zin te stimuleren. Dat vraagt in de eerste plaats om een doordacht beleids- en 
investeringskader. 

Levendig erfgoed en aantrekkelijke musea
In het verleden is niet altijd zorgvuldig omgegaan met lokaal erfgoed. D66 
Vijfheerenlanden bepleit een gemeentepolitiek met oog voor de kracht en waarde 
van onze geschiedenis. De ideeën van de historische verenigingen moeten daarom 
altijd zorgvuldig worden meegewogen in de politieke besluitvorming ten aanzien van 
monumenten of historische grond. Meer inspanningen moeten worden verricht om de 
rijke geschiedenis van de gemeente Vijfheerenlanden meer zichtbaar en ‘beleefbaar’ 
te maken. D66 is er bijvoorbeeld een groot voorstander van om de historische tuinen 
van kasteel Batestein te Vianen in hun oude luister te herstellen. 

Leegstand moet te allen tijde worden voorkomen. Dat geldt helemaal voor leegstand 
van historische panden. Waar mogelijk moet de gemeente helpen om ongebruikt 
monumentaal erfgoed een passende herbestemming te geven. Door het voor cultureel 
ondernemers extra aantrekkelijk te maken om in de panden te investeren bijvoorbeeld, 
of door te bemiddelen tussen eigenaren en nieuwe gebruikers met goede ideeën. 

De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden beschikt over verschillende bijzondere musea. 
Het Glasmuseum in Leerdam en het Stedelijk Museum Vianen dienen een voortrekkersrol 
te vervullen in de cultuurhistorische profilering van de regio. Door op slimme manieren 
samen te werken – met elkaar, andere cultuurpartners of bedrijven – kan een grotere 
maatschappelijke en economische waarde worden gecreëerd. Vooral voor scholen en 
toeristen moet het (nog) aantrekkelijker worden gemaakt om de tentoonstellingen en 
de Vijfheerenlanden te bezoeken. Het gemeentelijke subsidiebeleid moet beide musea 
helpen om aantoonbaar een bredere doelgroep te bereiken.
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Sterke podia voor kunstenaars 
D66 Vijfheerenlanden pleit voor een sterke podiumfunctie voor theater, dans en (pop)
muziek in de regio. Theaters als Go Leerdam en Stadshof Vianen hebben al laten zien 
dat zij in staat zijn om een breed publiek te bereiken. Wij dragen het nieuw te bouwen 
theater bij Helsdingen (Vianen) eveneens een warm hart toe. Samen spelen zij een 
onmisbare rol in het regionale cultuurklimaat.  
In onze nieuwe gemeente wonen veel (amateur)kunstenaars. D66 Vijfheerenlanden 
ziet graag dat zij meer mogelijkheden krijgen om hun werk voor een breed publiek te 
etaleren. De gemeente dient hier een faciliterende en bemiddelende rol in te spelen. 
Door publieke gebouwen te sieren met het werk van regionale kunstenaars bijvoorbeeld, 
maar ook door leegstand actief te lijf te gaan met het creëren van (pop-up) galeries of 
oefenruimtes. 

Ruimte voor culturele initiatieven: het Vijfheerenlanden Cultuurfonds 
In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden worden jaarlijks tal van culturele evenementen 
georganiseerd. Denk daarbij aan de eeuwenoude paardenmarkten in Ameide en 
Vianen, de Nationale Sleepbootdagen, de Oldtimerdag en de Toneelroute in Vianen, 
of de Glas- en Keramiekbeurs en de Nationale Glasdagen in Leerdam. Stuk voor stuk 
waardevolle en prachtige evenementen, waar heel veel mensen van profiteren. De 
gemeente dient er zorg voor te dragen dat ze in de toekomst hun unieke karakter 
behouden en, indien wenselijk, kunnen blijven groeien. 

Het is niet aan de politiek om de inhoud van de culturele evenementen te bepalen: 
dat is voorbehouden aan de inwoners. Het is wel de taak van de gemeente om 
voorwaarden te scheppen waarbinnen inwoners worden uitgedaagd en geholpen om 
hun ideeën op dit vlak vorm te geven. Ook om die reden pleit D66 Vijfheerenlanden 
voor de oprichting van een gemeentelijk fonds waarmee culturele initiatieven van 
vrijwilligersorganisaties deels kunnen worden bekostigd. Het doel van dit fonds is om 
projecten te ondersteunen waarmee Vijfheerenlanden als culturele regio op de kaart 
wordt gezet. Aanvragen dienen te worden beoordeeld op hun artistieke kracht, bereik 
en maatschappelijke meerwaarde. 
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Wonen en werken
De gemeente Vijfheerenlanden wordt rap grijzer. Tussen 2015 en 2025 verdubbelt 
het aantal 65-plussers. Jongeren hebben daarentegen de neiging weg te trekken. 
D66 Vijfheerenlanden wil dat onze jongeren altijd als starter een geschikte woning 
kunnen vinden en dat onze ouderen nooit de gemeente hoeven te verlaten omdat er 
te weinig geschikte woningen zijn. Wanneer we de problemen van een vergrijzende 
samenleving voor willen zijn, zullen we de jeugd aan Vijfheerenlanden moeten 
binden. Ook bereikbaar onderwijs en een toegankelijke banenmarkt zijn daarvoor 
van essentieel belang.

Huizen voor jongeren
Een belangrijke voorwaarde voor jongeren om zich ten volle te kunnen ontplooien 
is dat ze een eigen plekje kunnen vinden op de woningmarkt. Momenteel wordt 
er vooral gebouwd voor ofwel de doorstromers op de woningmarkt (duurdere 
eengezinswoningen) of voor de sociale huurmarkt. Betaalbare koopwoningen zijn 
nu zeer schaars in het nieuwbouwaanbod, maar essentieel om de jongeren voor 
Vijfheerenlanden te behouden. 

Veel jongeren willen in eerste instantie wel in hun eigen stad of wijk blijven wonen – in 
de buurt van vrienden, familie en werk – maar als er geen passend woningaanbod 
voor ze is, trekken ze noodgedwongen weg. Dat is niet goed voor de jongeren zelf en 
zeker ook niet voor de stad en regio. D66 Vijfheerenlanden zet zich daarom in voor 
een gemeentelijk grond- en bestemmingsplanbeleid dat een evenwichtige mix van 
nieuwbouw voorstaat. Dat betekent meer ruimte voor betaalbare starterswoningen, 
die overigens ook voor veel andere doelgroepen geschikt zijn.
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Daarnaast zullen deze starterswoningen ook, meer dan ooit, voorbereid moeten zijn 
op de energietransitie van fossiele- naar hernieuwbare brandstoffen. Het huidige 
kabinet stelt nu al dat het aardgas in 2050 uitgefaseerd zal zijn als manier om , 
onder andere, woningen te verwarmen. Netbeheerders staan in veel gebieden ook 
terughoudend tegenover nieuwe investeringen in gasleidingen (waaraan iedereen 
via de aansluitkosten en vastrecht meebetaalt) omdat ze weten dat die niet meer 
de volle afschrijvingstermijn zullen halen. De weg naar een gasloze woonomgeving 
zal waarschijnlijk gepaard gaan met verdere taxatie op fossiele brandstoffen, zoals 
aardgas. Gas zal in de nabije toekomst een stuk duurder worden. Het is alleen de vraag 
wanneer dat precies zal gebeuren. D66 Vijfheerenlanden wil daarom dat in ieder geval 
onze jongeren optimaal voorbereid zijn, door ervoor te zorgen dat nieuwe woningen 
niet of nauwelijks meer afhankelijk zullen zijn van gas voor verwarming. Zo houden we 
de betaalbare koopwoning ook in de woonlasten voor onze jongeren betaalbaar!

De gemeente kan ook dit in haar grond-, bestemmingsplan- en uitgiftebeleid 
sturen. Helaas gebeurt dit nu niet of nauwelijks. De huidige duurzaamheidsplannen 
van de gemeente voor nieuwbouwlocaties zijn in dit opzicht ontoereikend. Betere 
energetische prestatie-eisen dan de huidige (achterlopende) ‘Bouwbesluit 2012’-eisen 
voor nieuwbouw worden door de huidige colleges niet gepromoot, terwijl dat nota 
bene in direct omliggende gemeenten wel gebeurt. Dat is niet alleen een gemiste kans 
voor onze jongeren, maar ook voor onze lokale economie. Vijfheerenlanden kent vele 
innovatieve bedrijven die nu al met de energietransitie te maken hebben of dat gaan 
krijgen.

Scholing en arbeidsmarkt  
Werk en opleiding moeten op elkaar aansluiten. Wanneer we een diverse samenleving 
willen, waar jong en oud zich thuis voelt en elkaar helpt, zullen er voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden moeten zijn voor de jeugd. We hebben het dan over 
onderwijs dat aansluit bij de wensen van jeugdigen, maar ook bij de behoeftes van de 
in Vijfheerenlanden aanwezige bedrijven. Alleen wanneer jonge mensen een opleiding 
kunnen volgen die ‘matcht’ met de vraag van lokale werkgevers, zullen zij zich hier 
willen vestigen. 
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Gelukkig heeft Vijfheerenlanden een scala aan bedrijven die voor een groot aantal 
mensen een werkplek bieden. Tijdens de gesprekken die D66 Vijfheerenlanden heeft 
gevoerd met diverse bedrijven in de regio kwam naar voren dat het niet eenvoudig 
is om goede vakmensen (mbo-geschoold) aan te trekken. Dit komt onder andere 
doordat geschikte mbo- opleidingen niet in de buurt zitten. D66 Vijfheerenlanden zou 
graag samen met werkgevers een rol spelen in het aantrekken van opleidingen die 
jonge mensen voorbereiden op de arbeidsmarkt binnen onze gemeente.

Hulp aan herintreders
Met de ontwikkelingen in de huidige economische situatie is het voor sommige groepen 
in de samenleving moeilijk om weer terug te keren op de arbeidsmarkt. Leeftijd, kennis 
en kunde spelen hierin vaak een belangrijke rol. Hoe langer de situatie van werkloosheid 
duurt, hoe moeilijker de terugkeer wordt.
D66 Vijfheerenlanden wil zich graag voor deze groep mensen inzetten om de kans op 
de arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor willen wij projecten opzetten met een duidelijk 
kader en tijdsduur. Deze projecten moeten deze doelgroep de mogelijkheid geven om 
werkervaring te behouden en de juiste kennis en kunde op te doen om de kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten. Bijvoorbeeld in de vorm van ondersteunende projecten 
voor detailhandel, bedrijfsleven of cultuurorganisaties, waarin werkzoekenden hun 
capaciteiten inzetten om geen gat in hun cv te krijgen, werkervaring te behouden of 
op te doen en hun kennis en ervaring te delen. 

Ondernemen in de binnensteden
D66 Vijfheerenlanden wil meer vrijheid geven aan ondernemers die in de binnensteden 
gevestigd zijn. Dat is hard nodig. De maatschappij verandert in hoog tempo. De 
afgelopen twintig jaar werd het straatbeeld sterk gedomineerd door de detailhandel. 
Op dit moment ontstaan er scheuren in dit beeld: ons winkelgedrag verandert en 
de leegstand neemt toe. In deze tijd van internetwinkelen moeten de fysieke winkels 
zichzelf als het ware opnieuw uitvinden: een ander soort ondernemerschap is nodig. 
D66 Vijfheerenlanden vindt dat daar ruimte aan moet worden gegeven. Bijvoorbeeld: 
de grenzen tussen verschillende vormen van bedrijvigheid vervagen in rap tempo. 
Op dit moment staat wet- en regelgeving het nog niet altijd toe dat winkels een kop 
koffie aanbieden. Datzelfde geldt voor horecagelegenheden die aan detailhandel willen 
doen. Voor die ondernemers moet het juiste ondernemingsklimaat worden geschapen. 
Door bijvoorbeeld vergunningen snel te verlenen en gesprekspartner te zijn vanuit de 
gedachte: kunnen we het mogelijk maken? 
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Om de leefbaarheid en het verblijfsklimaat van binnensteden en dorpscentra 
aantrekkelijker te maken, vindt D66 Vijfheerenlanden het belangrijk om voldoende 
parkeergelegenheid te creëren aan de randen van de winkelgebieden, waardoor het 
winkelgebied autoluw gemaakt kan worden. Ook zien we graag dat de stads- en 
dorpscentra van onze gemeente gratis wifi krijgen. Internet is een basisvoorwaarde 
voor een moderne en gastvrije binnenstad. Het stadswifinetwerk geeft toeristen 
bijvoorbeeld toegang tot informatie over de regiogeschiedenis en het lokale erfgoed. 
Het creëert tevens meer mogelijkheden voor ondernemers om zichzelf te profileren. 
Bovendien biedt gratis toegang iedereen de mogelijkheid om gebruik te maken van 
internet, ongeacht de dikte van zijn of haar portemonnee.

Zondagopenstelling
D66 Vijfheerenlanden is voor de verruiming van winkeltijden. Ondernemers moeten 
zelf kunnen bepalen wanneer zij hun zaak openen. Als winkels het hele weekend 
geopend zijn, geeft dat mensen meer vrijheid hun huishouden te organiseren. Ook 
zorgt zondagopenstelling voor hogere inkomsten voor ondernemers en genereert het 
economische groei en banen. Vanzelfsprekend zijn ondernemers vrij om hun winkel 
niet op zondag open te doen. Op die manier kan de ondernemer zelf bepalen wat bij 
hem en zijn onderneming past.
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Onderwijs en zorg
Als onderwijspartij heeft D66 Vijfheerenlanden in de afgelopen jaren nauw contact 
onderhouden met de scholen in de omgeving en zich succesvol ingezet voor het 
mogelijk maken van ontwikkeling en groei van onderwijsinstellingen. Dat zullen we 
blijven doen. Ook maken we ons sterk voor toegankelijke zorg in de buurt, zonder 
bureaucratische drempels. 

Excellente, brede scholen
Kwaliteit van onderwijs wordt bepaald door de docent en het schoolbestuur. Wij 
hebben vertrouwen in deze professionals. De rol van de gemeente zien we daarom 
vooral in de ondersteuning van schoolbesturen bij het verwezenlijken van kwalitatief 
hoogstaand onderwijs. Dit betekent goede voorzieningen, deugdelijke gebouwen 
en het bevorderen van samenwerking tussen iedereen die bij het kind betrokken is. 
Eenvoudige zaken, zoals een conciërge in elke school zorgen ervoor dat docenten 
zich volledig kunnen richten op dat waar zij goed in zijn: het geven van onderwijs. 
 
De jeugd is zeker geen zaak van scholen alleen. D66 Vijfheerenlanden ziet graag 
een intensieve samenwerking tussen scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en 
waar nodig jeugdzorg. Bijvoorbeeld in de vorm van brede buurtscholen. Voor ouders 
ontstaat zo een overzichtelijk aanspreekpunt. Door kortere communicatielijnen wordt 
voorkomen dat instanties langs elkaar heen werken en kunnen beslissingen sneller en 
effectiever worden genomen, met alle partijen aan tafel.
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Laaggeletterdheid
In Vijfheerenlanden wonen naar schatting tussen de 5000 en 6000 mensen die 
ondanks het volledig doorlopen van de middelbare school onvoldoende kunnen lezen 
en/of schrijven. De Rijksoverheid heeft al veel gedaan om in het onderwijs aandacht te 
besteden aan het voorkomen van laaggeletterdheid. Hier ligt echter ook een taak voor 
de gemeente. D66 Vijfheerenlanden erkent deze verantwoordelijkheid. We zien in dat 
het antwoord niet alleen ligt in preventie, maar dat er ook oplossingen moeten komen 
voor al bestaande situaties. Dat kan door bewustmaking, taboedoorbreking en het 
ondersteunen en faciliteren van lokale en regionale initiatieven. Wij zien hier belangrijke 
partners in scholen en bibliotheken. 
  

Gezondheidszorg
Gezondheid is voor ons meer dan gezond zijn. Gezondheid gaat ook over het vermogen 
om mee te doen, actief te zijn en het hebben van voldoende sociale contacten. Goede 
professionele zorg is een belangrijke verantwoordelijkheid waarover goede afspraken 
moeten worden gemaakt met zorgverleners. Hierbij moet het belang van de zorgvrager 
altijd centraal staan. Ook ondersteuning die door niet-professionele organisaties of 
individuen wordt geboden moet goed zijn. 

Mensen die zorg nodig hebben moeten zo veel mogelijk zelf de regie kunnen 
hebben en zelf keuzes kunnen maken. Daarom is het van belang dat er goede, 
duidelijke informatie voorhanden is. Dat is een taak voor de gemeente. Daarnaast 
vindt D66 Vijfheerenlanden dat het ondersteunen en faciliteren van mantelzorgers, 
welzijnsorganisaties en iedereen die niet professioneel betrokken is bij de zorg van 
mensen die dat nodig hebben, ook een taak is voor de gemeente. Wij maken ons 
sterk voor goede programma’s om schulden tegen te gaan, ouderen te ondersteunen, 
eenzaamheid te verhelpen, jongeren die problemen hebben op weg te helpen en ál die 
andere zaken die niet direct met ziek of gezond zijn te maken hebben.

Jeugdzorg
Ook jeugdzorg is een taak die bij de gemeente is komen te liggen. Op dit vlak zijn al 
grote stappen gemaakt en veel loopt goed. Bij het samengaan van drie gemeenten 
is continuïteit wel een punt van aandacht. D66 Vijfheerenlanden vindt dat hier streng 
op moet worden gelet, zodat er geen kinderen tussen de wal en het schip vallen. 
Daarnaast heeft D66 Vijfheerenlanden aandacht voor achttienjarigen die met jeugdzorg 
te maken hebben. Op het moment dat een kind achttien wordt, stopt de jeugdzorg. 
Maar de verantwoordelijkheid van de gemeente stopt ons inziens niet. Een goede 
overdracht naar volwassenenzorg is belangrijk. Waar nodig moeten jongvolwassenen 
ook ondersteund worden op het gebied van bijvoorbeeld schuldhulp, financieel beheer 
of studiekeuze.
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Overheid en lokale voorzieningen
D66 Vijfheerenlanden is voortdurend in gesprek met een groot aantal 
maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers en individuen. Op die 
manier voeden we ons met de ideeën en wensen die er in Vijfheerenlanden leven. 
Wij denken dat een gemeente voortdurend in contact moet zijn met de samenleving: 
weten wat er speelt door er concreet naar te vragen. Waar loopt men tegenaan als 
men iets wil? Wat kan de gemeente doen om daarin te ondersteunen? 

Toegankelijke overheid
D66 streeft naar een overheid die makkelijk toegankelijk is voor iedereen. Tegenwoordig 
regelt vrijwel iedereen zijn zaken online. De gemeente kan nog grote stappen zetten om 
haar online dienstverlening te verbeteren. Zo willen wij dat de gemeente met een app 
komt waarop alle informatie over de gemeente eenvoudig te vinden is, of aanvragen 
en meldingen gedaan kunnen worden. Met behulp van een chatfunctie kunnen 
eenvoudige vragen snel beantwoord worden, of kan men worden doorverwezen naar 
de juiste personen. Voor de mensen die geen gebruik van de digitale service kunnen 
of willen maken, moeten ook andere supportfuncties komen. Aan de telefoon en de 
balie moeten mensen snel en correct worden doorverwezen. D66 Vijfheerenlanden wil 
een steward voor gemeentelijke diensten. Naast het inzetten op meer digitalisering 
en meer verschillende kanalen om burgers van informatie te voorzien, willen we ook 
kiezen voor een persoon die als taak heeft vragen van inwoners te beantwoorden en 
mensen de weg te wijzen naar het juiste adres. 

Een transparante, open en eerlijke overheid is erg belangrijk. Het bijwonen van de 
raadsvergaderingen moet daarom laagdrempeliger worden gemaakt. De openbare 
vergaderingen van de gemeenteraad moeten met beeld en geluid worden opgenomen 
en online beschikbaar worden gemaakt, zodat deze ook thuis (her)bekeken kunnen 
worden.
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 Een sterk kernenbeleid
Krachtige steden en een vitaal platteland. Dat vraagt om heldere ruimtelijke keuzes 
voor een aantrekkelijk, duurzaam en economisch krachtig Vijfheerenlanden waar 
mensen prettig en gezond kunnen leven. 

Vijfheerenlanden bestaat uit drie steden en dertien dorpen. Dat zijn de kernen van de 
gemeente. Al deze kernen hebben een eigen karakter en identiteit. En dat moeten we 
zo houden. Met zo veel kernen is dat niet gemakkelijk. Het betekent dat beleid altijd op 
maat moet zijn. In een dorp als Kedichem of Tienhoven spelen hele andere dingen dan 
in een splinternieuwe gemeenschap als Hoef en Haag. Dat betekent dat zij simpelweg 
niet over dezelfde kam geschoren kunnen worden. De kleinste stad Ameide heeft een 
heel ander karakter dan de grotere steden Leerdam en Vianen. Dat vraagt een andere 
aanpak. Dat moeten we zien en dat moeten we meenemen in het beleid. Wij denken 
dat het belangrijk is dat alle kernen, stedelijk én dorps, vitaal blijven. Dat het mogelijk 
blijft om hier te wonen en eventueel te werken, op te groeien, oud te worden, zorg 
te krijgen. Dat kan als we de kernen zichzelf laten zijn en gebruikmaken van de vaak 
hechte gemeenschappen in de kleinere kernen. Het is belangrijk dat we de eigen 
inbreng van elke stad en elk dorp in het beleid zo groot mogelijk laten zijn.

Bij een sterk kernenbeleid hoort ook een goede samenwerking in de regio. 
Omdat de gemeente Vijfheerenlanden straks in de provincie Utrecht komt, zullen 
samenwerkingsverbanden in de regio Vijfheerenlanden en Alblasserwaard mogelijk 
onder druk komen te staan. Voor veel (boeren)bedrijven is dit een punt van zorg. D66 
Vijfheerenlanden vindt het belangrijk dat bestaande samenwerkingen zo veel mogelijk 
worden gecontinueerd en dat er aandacht is voor de belangen van (boeren)bedrijven 
bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen. 

Hoog voorzieningenniveau
Voorzieningen zijn cruciaal voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp of stad. Goede 
verbindingen, scholen, sportvoorzieningen, een winkel voor dagelijkse boodschappen. 
Het is de uitdaging om samen met de gemeenschap na te denken wat nodig is voor 
de vitaliteit van de kernen en hoe je samen die voorzieningen in stand kunt houden of 
kunt creëren. D66 Vijfheerenlanden voelt zich daar verantwoordelijk voor.
Binnen de Vijfheerenlanden dient per kern te worden bepaald welke voorzieningen 
mogelijk, wenselijk en nodig zijn. Niet iedere kern heeft bijvoorbeeld een 
bibliotheekgebouw nodig. Het moet tegelijkertijd wel voor iedereen mogelijk zijn om 
van een bibliotheek gebruik te kunnen maken. Door te luisteren naar wat er leeft in de 
verschillende kernen kunnen voorzieningen beter op maat worden gemaakt. Welke 
voorzieningen wenselijk zijn wordt vaak het beste door de bewoners zelf ervaren. D66 
Vijfheerenlanden staat voor een financieel verantwoord beleid dat ruimte laat voor de 
wensen en initiatieven uit de verschillende kernen.
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In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden leven volop goede ideeën en plannen. Bij de 
gemeente, inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven. Alleen samen kunnen 
wij al onze kernen vitaal maken. Dat vraagt ook om daadkracht. Wij willen ‘gewoon 
doen!’. Samen met partners in de gemeenschap goede plannen sneller tot uitvoering 
brengen en daarvoor ook de gegroeide ambtelijke kracht inzetten. 
De gemeente Vijfheerenlanden bundelt de krachten van drie gemeenten. Dat levert 
meer denk- en uitvoeringskracht. D66 Vijfheerenlanden omarmt die kracht én wil de 
onderlinge betrokkenheid en de lokale ideeën van de dorpen en wijken benutten. Dat 
vraagt om slim bestuur op drie niveaus. Met andere gemeenten in de regio, op het 
niveau van de nieuwe, grotere gemeente Vijfheerenlanden én op dorps- en wijkniveau.

Om alle kernen van Vijfheerenlanden vitaal te houden maken wij ons sterk voor:
• Budgetten waaruit initiatieven uit de samenleving kunnen worden ondersteund

• Nauw contact met organisaties uit de kernen, om de snelheid van besluitvorming 
te kunnen bewaren

• Een gemeente die lokale initiatieven faciliteert op alle mogelijke terreinen

• Nauwe contacten met scholen, sportverenigingen en jeugdorganisaties, om 
ook jongeren te betrekken bij de toekomst van Vijfheerenlanden.
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Groot denken, lokaal doen 
Wij zijn een toekomstgerichte en pragmatische partij die democratische 
waarden hoog in het vaandel heeft staan. D66 waakt voor hokjesdenken 
en uitsluiting. Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen. Iedereen 
moet kansen krijgen om mee te doen, te denken, te besturen. Zo krijgen 
slimme ideeën de ruimte om te groeien en kunnen grote ambities worden 
verwezenlijkt.
Onze kandidaten zijn door deze filosofie gevormd. Als raadsleden 
hebben zij altijd met beide benen in de samenleving gestaan. Door te 
luisteren naar betrokken burgers, op werkbezoek te gaan, benaderbaar 
te zijn. Ook op andere vlakken hebben onze kandidaten zich ingezet voor 
een vitaal Vijfheerenlanden. Als vrijwilliger, bestuurder of steunfractielid 
hebben zij de handen uit de mouwen gestoken om hun woonplaats nog 
mooier te maken. En dat zullen zij blijven doen. Met oog voor ons motto: 
groen, realistisch en ambitieus!
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 Successen van de D66 fractie 
  
 We hopen dat je het programma met aandacht en interesse gelezen 
hebt. We hopen vooral dat het je aanspreekt. Om je een idee te geven 
van het nut en de noodzaak van het uitbrengen van je stem willen we 
nog even je aandacht vragen voor wat die stem betekenen kan voor de 
toekomst van de Vijfheerenlanden.

Een krachtige D66 fractie kan namelijk heel veel!

Er volgen hier 3 voorbeelden van belangrijke zaken die de D66 fractie 
in Vianen de afgelopen vier jaar heeft bereikt. Ondanks dat D66 in de 
oppositie zat heeft de fractie door actief optreden, samenwerken en 
originaliteit een aantal mooie successen geboekt.
 

  
   Borgen van de democratische waarden 
  

  
   Waterkrachtcentrale Hagestein 
  

  
   Parkwachter Sportpark Blankensteijn 
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Borgen van de democratische 
waarden
D66 heeft een natuurlijke drang om de democratische waarden te 
beschermen en te verdedigen. Toen in 2014 dit college aantrad werden 
die democratische waarden bedreigd door de constructie waarvoor 
het college gekozen had. Omdat de grootste partij Lokaal Alert (thans 
VHLlokaal) geen wethouder kon leveren nam de fractievoorzitter van 
die partij deel aan de vergaderingen van het college. Dat lijkt misschien 
onbelangrijk, maar dat heeft wel wat consequenties. Een van de 
kerntaken van de gemeenteraad is het controleren van het college. Als je 
als raadslid actief meepraat over het beleid in de collegevergaderingen 
wordt die controlerende taak wel heel erg vertroebeld.  Bovendien 
heeft dit raadslid een informatievoorsprong op de andere raadsleden/
fracties. Het duaal systeem, dat juist is ingericht om een duidelijke 
taakverdeling aan te brengen tussen de gemeenteraad (kaders stellen 
en controleren) en het college (uitvoeren en dagelijks bestuur), kwam 
door de constructie ernstig onder druk te staan. D66 Vianen heeft de 
constructie vanaf dag 1 gehekeld en hiertegen geprotesteerd. Toen 
dit niet leidde tot een aanpassing van de constructie heeft de fractie 
van D66 in de Tweede Kamer hierover vragen gesteld aan de minister 
van Binnenlandse Zaken. Pas toen ook de minister (Plasterk, PvdA) de 
constructie afkeurde is de uitnodiging van de Burgemeester aan de 
fractievoorzitter van Lokaal Alert om aan de collegevergaderingen deel 
te nemen ingetrokken. 
De lokale afdeling van D66 Vianen heeft als oppositiepartij dus tegen 
het zittende college en daarmee de meerderheid van de raad in bereikt 
wat zij wilde: een open en transparant democratisch systeem voor het 
bestuur van de stad.

20180928171931_5741.adpro.indd   21 9/28/2018   5:20:03 PM



Waterkrachtcentrale Hagestein
De stuw van Hagestein zou zeer geschikt zijn voor een waterkrachtcentrale 
waarmee een hele wijk van energie kan worden voorzien. Al jaren werd 
gesteggeld over ingebruikname, maar er gebeurde niets. Rijkswaterstaat, 
die eigenaar is van de stuw, was onvoldoende overtuigd om de enorme 
ambtelijke molen op te starten en er waren ook praktische bezwaren. 
Te veel mensen hadden te weinig informatie en de informatie die er 
was werd niet gedeeld. Het was D66 Vianen al jaren een doorn in het 
oog. In januari 2016 brachten wij dan ook samen met (toen nog) Tweede 
Kamerlid Stientje van Veldhoven een bezoek aan het stuwcomplex om 
daar te spreken met Rijkswaterstaat over de knelpunten. Toen ging het 
balletje rollen. Het blijft een ambtelijke molen. Er moet veel geregeld 
worden voordat zo’n omvangrijk project kan worden afgerond. Maar 
dat het project loopt is een feit. De waterkrachtcentrale van Hagestein 
zal volgens de huidige planning in 2019 in gebruik worden genomen. 
De lokale energiecoöperatie e-Lekstroom werkt hiervoor samen met 
andere organisaties en zal met behulp van een visvriendelijke turbine 
straks energie kunnen leveren voor zo’n 2000 huishoudens. Dat is meer 
dan het dorp Hoef en Haag.
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Een Parkwachter voor Sportpark 
Blankensteijn
Nadat in 2015 Sportpark Blankensteijn in Vianen volledig was heringericht 
met nieuwe kunstgrasvelden, verlichting en omheining werd er door de 
sportverenigingen overlast ervaren van jongeren die na sluitingstijd op 
de velden verbleven. De angst ontstond dat de nieuwe velden al snel stuk 
of ernstig bevuild zouden raken. D66 Vianen heeft een motie ingediend 
om te laten onderzoeken of een parkwachter zinvol en haalbaar zou zijn. 
Zo’n parkwachter zou dan kunnen zorgen dat de velden goed worden 
afgesloten als de sportverenigingen niet meer aanwezig zijn en dat 
eventueel achtergebleven sport attributen veilig worden opgeborgen. 
Ook zou een parkwachter klein onderhoud kunnen verzorgen en toezicht 
kunnen houden op het park. Het was onze wens dat deze parkwachter 
iemand zou worden die moeilijk aan werk kon komen door leeftijd, 
beperking of opleiding. De motie werd aangenomen. In 2016 werd 
een parkwachter aangesteld die is aangebracht vanuit de regionale 
organisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening 
WIL. 
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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 en ontwikkeling 
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. 

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. 

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.  

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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   Het verkiezingsprogramma van D66 

Vijfheerenlanden is met de grootste 

zorg ontwikkeld en geschreven. Heb je 

opmerkingen of vragen neem dan gerust 

contact met ons op.  

  Wil je ons helpen?  

 Leuk! Stuur een mailtje naar  

 hendriksen.D66@gmail.com  

 en we nemen contact met je op. 

 https://vijfheerenlanden.d66.nl 

 @D66VHL 

 @D66Vijfheerenlanden 

 d66_vijfheerenlanden 
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