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Lokaal betrokken
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Veilig & vriendelijk

D66 krijgt het voor elkaar
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Voorwoord lijsttrekker

Wij presenteren u met veel plezier ons nieuwe 
verkiezingsprogramma. Wij hebben het in samen met 
onze fractie en in samenspraak met onze steunfractie 
en onze Blaricumse leden geschreven.

D66 Blaricum wil met en voor u
werken aan onze toekomst in 't Gooi.
Wij willen meer invloed op de regionale
ontwikkelingen die ons raken. Wij willen
het diverse karakter van heel Blaricum
behouden. Door inwoners uit iedere wijk
te betrekken bevorderen we contact
tussen inwoners en bestuur. Zo werken
we samen aan een veilig en vriendelijk
dorp.

Ons programma is kort en bondig. Niet lang. Wij hopen dat u het even leest! Eventuele 
vragen en reacties horen we graag!

Geef ons uw stem op 21 maart!

Carin Francken
Lijsttrekker D66 Blaricum
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1. Lokale democratie toe aan vernieuwing
Het blijkt dat inwoners meer directe invloed willen hebben op de besluiten die 
binnen hun gemeente genomen worden. Zij willen meer invloed wanneer het gaat 
over onderwerpen die concreet en overzichtelijk zijn. Zoals wonen, groen, natuur, 
duurzaamheid, veiligheid, sociaal beleid, verbinding van de dorpsdelen, wegen en 
vervoer. 

Door de technologie en media - met name het internet als grote informatiebron - 
kunnen inwoners makkelijker een bijdrage leveren aan het bestuur van hun eigen 
directe leefomgeving. D66 wil voor de inwoners instrumenten beschikbaar stellen om 
deze lokale invloed mogelijk te maken.
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2. Herindeling en dorpskarakter 
D66 wil het karakter van heel Blaricum behouden. De diverse sferen in de 
verschillende wijken: de Bijvanck, de Blaricummermeent, het oude centrum, de 
villawijken o.a. Crailo, willen we bewaren.

D66 Blaricum signaleert echter dat onze gemeente te klein wordt voor de grote 
maatschappelijke opdrachten die zij uit moet voeren. De afgelopen vier jaar zijn er 
vele taken bijgekomen: ouderenzorg, ondersteuning mantelzorgers, mensen met 
beperkingen, mensen zonder werk of zonder inkomen en gezinnen met kinderen met 
problemen. We verwachten dat er nog meer taken bij zullen komen. De gemeente voert 
deze taken vaak uit, samen met andere gemeenten zoals sociale zaken in Huizen. 

Als kleine gemeente is onze invloed op beslissingen van deze andere organisaties en 
overheden onvoldoende. Daardoor trekken we soms aan het kortste eind. Bijvoorbeeld 
in de ontwikkeling van het wegennetwerk rond ons dorp. 

Het huidige bestuurlijk apparaat blijkt kwetsbaar te zijn en te klein voor specialisten, die 
op onderdelen onmisbaar zijn. Bovendien is er behoefte aan een kwaliteitsverbetering 
om taken optimaal voor u uit te kunnen voeren. D66 is daarom voorstander van de 
voorgestelde herindeling. En ziet ons in de toekomst groeien naar één grote sterke 
Gooise gemeente. 

D66 wil dat er open wijk- of dorpscommissies worden opgezet, die de inbreng van 
inwoners in eigen woongebied meegeven aan de raadsleden.
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3. Duurzaamheid en energietransitie
We hebben in heel Nederland een groot belang bij het niet verder opwarmen van 
de aarde. Door ongeremde opwarming kan de zeespiegel zover stijgen dat ook in 
Blaricum niet iedereen droge voeten houdt in de toekomst. 

We willen inzetten op onafhankelijke informatie aan inwoners over maatregelen die zij 
zelf kunnen treffen. De grootste winst - voor nu én in de toekomst - is te boeken door de 
energiebehoefte van woningen te verminderen. Daarbij hebben we de betrokkenheid 
van iedere inwoner nodig. 

De energietransitie is het vervangen van fossiele brandstoffen (gas en olie) door 
duurzame energiebronnen. Er is grote noodzaak om de CO2-uitstoot en die van andere 
broeikasgassen te verminderen. 

D66 wil aandacht voor duurzame energie, met o.a. zon, wind en aardwarmte als schier 
onuitputtelijke energiebronnen.
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4. Gezonde en groene leefomgeving
De luchtkwaliteit in en rond ons dorp zou beter moeten worden.  De gezondheidsrisico’s 
door uitstoot van fijnstof als gevolg van houtverbranding, weg- en luchtverkeer 
willen we onder de aandacht brengen van iedereen. Een onprettige waarheid is dat 
houtverbranding, zoals in open haarden, houtkachels en vuurkorven schadelijk is 
voor de gezondheid door de hoge uitstoot van fijnstof. Houtverbranding willen we 
daarom ontmoedigen. 

In dit kader willen we ook het gebruik van de fiets en elektrisch  aangedreven 
vervoermiddelen stimuleren. Laadpalen en meer fietsenrekken helpen daarbij.

De geluidsbelasting voor delen van wijken of buurten is boven de grenswaarde. Het 
is raadzaam om dit te verminderen. De manier waarop willen we met inwoners af te 
stemmen. 

D66 onderschrijft de ambitie van de Rookvrije Generatie. Zij wil opgroeiende kinderen 
beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dit lukt alleen als 
we samen het goede voorbeeld geven. Bijvoorbeeld het rookvrij maken van plekken 
waar  kinderen komen. Wij willen daarom o.a. schoolpleinen, speelplaatsen en 
sportclubs rookvrij maken.

Bewegen is het beste preventieve medicijn om fit en gezond te blijven. We willen 
inwoners stimuleren om meer te bewegen. Het bos, de weilanden, de heide en het 
water  in en rond ons dorp leent zich voortreffelijk voor ontspannen en bewegen in de 
natuur. 

De groene ruimte en de natuurgebieden zijn een kostbaar erfgoed waar we zuinig op  
willen zijn. D66 wil ideeën van inwoners, verenigingen en anderen groepen verzamelen 
en benutten om ons dorp gezond en groen te houden. 
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5. Veilig en vriendelijk dorp
D66 is een partij die handelt vanuit vertrouwen, maar met oog voor misstanden 
en niet te tolereren gedrag. De veiligheidsbeleving is voor ons welzijn van groot 
belang. Daarbij is een betrouwbare overheid een basisvoorwaarde.  

We zijn ervan overtuigd dat we in het dorp meer kunnen focussen op positieve 
veiligheid. Dat gebeurt nu te weinig. Men is de laatste jaren negatief gaan kijken naar 
de definitie van veiligheid. We praten met elkaar vooral over on-veiligheid. In de aanpak 
van veiligheid gaat het alleen nog maar over wetten, regels, bestraffen, beboeten en 
verbieden.
In Blaricum blijken de inwoners een groter gevoel van onveiligheid te hebben dan in de 
rest van Nederland. Een veilige leefomgeving kunnen we bevorderen door meer oog 
te hebben voor elkaar. Door te hulp te schieten waar nodig en zichtbaar en bereikbaar 
te zijn voor een ander. 
Ouderen doen ertoe, ze mogen niet worden afgeschreven. Niet door ons, en niet door 
zichzelf. Veel ouderen hechten aan hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat is 
prima. Maar als de boodschap van zelfredzaamheid ertoe leidt dat zij in eenzaamheid 
hun leven slijten,  omdat ze niets meer aan anderen durven te vragen,  dan doen we 
het niet goed. 
D66 meent dat het hoog tijd is voor een andere aanpak, die we met u samen willen 
ontwikkelen.
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6. Fiets als eerste keus
Door goed en veilig fietsparkeren, fietspaden en fietsroutes kan de fiets het 
vervoermiddel van eerste keus worden in en rond ons dorp.

Daardoor neemt het gebruik van de auto af. Ook maakt het de weg vrij om verder na 
te denken over een autoluw centrum. 

D66 wil dat het fietsverkeer groeit in de komende jaren.
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7. Instandhouden én doorontwikkelen
Blaricum heeft een rijke geschiedenis waarvan het boerenleven, de kermis, de 
erfgooiers en de kunstenaars onderdeel uitmaakten.

De tradities van het dorp worden levend gehouden o.a. door ‘De dag van het 
werkpaard’, ‘De Oranje Vereniging’ en ‘De Dooyewaard stichting’.

Ons dorp is recent uitgeroepen tot kunststad van het jaar 2018. De eigen kunstcollectie, 
waarvan een deel in het gemeentehuis te bezichtigen is, willen we behouden voor de 
toekomst en meer toegankelijk maken.

Daarnaast maakt het dorp altijd nieuwe ontwikkelingen door. Denk aan de moderne 
huizen o.a. van Gerrit Rietveld, de woonboerderijen, de groene wijk Bijvanck, de 
aspergeteelt, de zorgboerderij, de aardgasloze wijk Blaricummermeent, de aanleg van 
de Meentstroom en het Stichtste strandje. Het dorp verandert met de tijd mee.

D66 wil de komende jaren ook verder werken aan kansrijke ontwikkelingen voor ons 
dorp.
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8. Betaalbaar wonen en werk in de buurt 
Blaricum is een geliefd dorp. De meeste inwoners willen er zo lang mogelijk blijven 
wonen. Maar vaak wordt het huis en soms ook de tuin te groot. 

Jonge mensen trekken uit het dorp en kunnen dikwijls, voor hun 40ste levensjaar, niet 
meer terugkeren door te hoge huizenprijzen. In het dorp wonen daardoor relatief veel 
senioren. Voor de dynamiek van een dorp is een evenwichtige leeftijdsopbouw van de 
bevolking nodig. 

Daarom wil D66 woonruimte realiseren voor jongeren. Een van de mogelijkheden is 
het opsplitsen van grote woningen in meerdere wooneenheden en waar passend ook 
extra woonlagen mogelijk maken. 'Verdichten en verluchten' noemt D66 dit.

Het aantal banen in de regio 't Gooi loopt helaas terug. Het woon-werkverkeer is voor 
sommigen te tijdrovend waardoor jonge mensen niet naar Blaricum komen of zelfs 
wegtrekken uit de gemeente.

D66 wil daarom de werkgelegenheid aanmoedigen in de regio en ook voor alle 
leeftijdsgroepen wonen in het dorp mogelijk maken.
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9. Onderwijs en zorg
Een leven lang leren is noodzaak geworden. Dus ook onderwijs voor volwassenen. 
In dorpshuizen worden naast sociale activiteiten ook veel cursussen aangeboden. 
Het in stand houden van scholen en dorpshuizen om dichtbij huis onderwijs te 
kunnen krijgen is voor D66 van groot belang. 

Ook zijn deze centra in het dorp te gebruiken door maatschappelijke instellingen en 
zorgaanbieders waardoor onderwijs, zorg en welzijn op elkaar aan kunnen sluiten. De 
inwoners die zorg, hulpmiddelen of ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen 
doen in het dagelijks leven, kloppen daarvoor aan bij de gemeente.

De gemeente Huizen voert dit voor de inwoners van Blaricum uit. De consulenten van 
de gemeente zullen daarvoor bij u aan huis komen om een zgn. keukentafelgesprek  
te voeren. 

D66 wil dat de inwoners kunnen rekenen op keukentafelgesprekken op kortere termijn 
die snel tot resultaten leiden waarmee zij goed geholpen worden.

Dit zal altijd een belangrijk onderwerp blijven.
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10. Zelfredzaamheid en hulp waar nodig
We verwachten van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied 
van gezondheid, persoonlijke financiën en werk maar dat is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Wij allen kunnen periodes in ons leven meemaken waarin we korte 
of langere tijd hulp nodig hebben. Zoals bij het verlies van naasten en gezondheid.

D66 wil mogelijk maken dat inwoners de weg naar ondersteuning of elkaar eenvoudig 
kunnen vinden. Het doen-vermogen is minstens zo belangrijk als het denk-vermogen 
om aan de hoge eisen van onze samenleving te kunnen voldoen.

De inwoners willen niet allemaal dagelijks meebeslissen, invloed uitoefenen en werken 
aan hun eigen leefomgeving, maar hebben daarover wél wensen.
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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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15Colofon
Het verkiezingsprogramma is voorbereid door de fractie en de steunfractie van D66 
Blaricum en is vastgesteld op 10 januari 2018 tijdens de algemene ledenvergadering 
van de D66 BEL afdeling.
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Carin Francken
Joke Lanphen
Peter Uitendaal

Fotografie
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Contact met de fractie?
Info@d66blaricum.nl
www.d66blaricum.nl
www.facebook.com/d66blaricum

Geef ons uw stem op 21 maart!



De volgende vier jaar zijn de onderstaande 

onderwerpen het meest belangrijk 

volgens ons:

• Lokale democratie toe aan vernieuwing

• Herindeling en dorpskarakter

• Duurzaamheid en energietransitie 

• Gezonde en groene leefomgeving 

• Veilig en vriendelijk dorp 

• Fiets als eerste keus 

• Instandhouden én doorontwikkelen 

• Betaalbaar wonen en werk in de buurt 

• Onderwijs en zorg 

• Meedoen maar ook ondersteunen 

• Zelfredzaamheid en hulp waar nodig

www.d66blaricum.nl

@D66Blaricum

/D66Blaricum


