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

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

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

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

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Van de lijsttrekker

Samen beter
Op 21 maart 2018 kunt u uw stem weer laten horen. 
Dan bepaalt u hoe uw gemeenteraad eruit gaat 
zien. Voor een gemeentelijke overheid die dicht bij u 
staat, is een politiek nodig die dicht bij u staat. D66 
Tytsjerksteradielstaat voor een politiek die mensen de 
kans geeft het beste uit zichzelf te halen, vertrouwen 
heeft in de eigen kracht van mensen, over grenzen en 
hokjes heen denkt, durft te kiezen voor vooruitgang 
en verandering voor een duurzame en harmonieuze 
samenleving waarbij we de zwakkeren onder ons 
blijven ondersteunen.

Minder regels
D66 staat voor praktische politiek in de gemeente Tytsjerksteradiel. Wij gaan ervan uit dat 
mensen op eigen kracht veel kunnen bereiken en dat de taak van de overheid is om alleen 
te helpen waar het nodig is. Dit houdt in dat D66 pleit voor een verminderde regeldruk vanuit 
de overheid. Burgers zijn heel goed in staat om te bepalen wat belangrijk is of niet. De 
gemeente moet dan niet in de weg staan met regels en beleid, maar moet een faciliterende 
en dienende rol spelen. Burgers moeten kunnen werken. Ondernemers moeten kunnen 
ondernemen. Inwoners moeten leefbaar kunnen wonen. Kinderen moeten veilig kunnen 
opgroeien en goed worden opgeleid, met voldoende mogelijkheden voor sport, bewegen 
en vitaliteit.

Meer democratie
D66 wil een open lokale democratie. Een democratie waar rekening gehouden wordt met 
minderheden. De opperste vorm van vertrouwen in de verantwoordelijkheid van burgers is 
hun het recht geven zelf hun bestuur in te richten. Dat wil D66 door het steunen van meer 
burgerinitiatieven van mensen die het verschil maken voor de samenleving. Steeds meer 
mensen vallen op dit moment tussen wal en schip. Een verantwoorde democratie komt 
op voor hulpbehoevende ouderen, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, ZZP’ers, jonge 
ondernemers, jongeren, starters op de huizenmarkt, et cetera. 

Meer vernieuwen
D66 Tytsjerksteradiel wil vernieuwen. Om dat te bereiken wil D66 meer ruimte voor burgers 
en bedrijven. Nu, meer dan ooit is een gemeentebestuur nodig dat ruimte durft te geven aan 
de creativiteit van mensen en de kennis en kunde van professionals.
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Als we dat niet alleen roepen, maar ook gaan doen, kan de gemeente geld besparen 
dat nodig is voor meer banen en woningen, betere scholen en betere zorg, betere 
sportfaciliteiten en bereikbaar aanbod voor iedereen. Dat betekent vernieuwen om te 
kunnen investeren.

Open voor alle burgers
D66 wil te allen tijde bereikbaar zijn voor burgers van Tytsjerksteradiel. D66 staat open 
voor suggesties en ideeën, maar ook open voor kritiek. Wij willen niet alleen bij de 
verkiezingen verantwoording afleggen over wat we doen en niet doen, maar elke dag. 
D66 is een partij die open staat voor alle burgers van Tytsjerksteradiel. Wij gaan voor 
een gemeente die durft te vernieuwen. Een gemeente die gaat luisteren naar en de 
moed heeft te investeren in de initiatieven van burgers. Een gemeente die de burger 
inspraak durft te geven. Wij gaan voor een gemeente die vooruit durft. verantwoording 
afleggen over wat we doen en niet doen, maar elke dag. D66 is een partij die open 
staat voor alle burgers van Tytsjerksteradiel.

Mandaat voor positieve visie op de toekomst
Vanuit onze principes en ideeën voor de toekomst van Tytsjerksteradiel willen 
we de komende vier jaar werken. Deelt u onze positieve visie op de toekomst van 
Tytsjerksteradiel geef ons dan het mandaat om vanuit de raad en, als het kan in het 
college, onze gemeente beter te maken.

Stem op D66 Tytsjerksteradiel!
.
Met Vitale groet,

Erwin Duursma,
Lijstrekker D66 Tytsjerksteradiel

Welkom D66 Tytsjerksteradiel en nu vooruit!
Samenwerken aan een Vitale Mienskip! Tytsjerksteradiel 2018-2022
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Onderwijs op één

D66 Tytsjerksteradiel gaat uit van de eigen kracht van mensen. Onderwijs is een 
fundamentele voorwaarde voor het ontwikkelen van die eigen kracht. Onderwijs 
stimuleert het zelfregulerend vermogen van mensen en eigen oordeelsvorming. 
Onderwijs is ook noodzakelijk voor de ontwikkeling van het kritische zelfbewust-zijn 
en de rol van het individu in een samenleving. De ontwikkeling van die eigenschappen 
begint dicht bij huis, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Daar 
wordt de basis gelegd. In Nederland spelen gemeenten een belangrijke rol in het 
basisonderwijs. Het gaat erom dat leerlingen worden gestimuleerd het beste uit 
zichzelf te halen, dat er aandacht is voor leerlingen die moeite hebben om mee 
te komen én voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken, waarbij 
niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling wordt gekeken, maar ook aandacht 
is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind, en eventuele 
problemen thuis. Dit vergt een nauw samenspel van vakbekwame en gemotiveerde 
docenten, goede schoolleiders, een goede samen-werking tussen schoolbesturen 
en de gemeente en betrokken ouders en het verenigingsleven. Ieder heeft hierin 
een eigen verantwoordelijkheid en de gemeente treedt ondersteunend op. D66 is 
een voorstander van brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, 
voorschoolse educatie (les aan peuters), buitenschoolse opvang, sport en cultuur 
bieden. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele 
behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig 
signaleren. Bovendien kunnen we het voor ouders eenvoudiger maken werk en de 
zorg voor hun kinderen te combineren.

Gemeentelijke onderwijsagenda
Als we niks doen dan dreigen er zwakke scholen in Tytsjerksteradiel. Daarom wil D66 
een gemeentelijke onderwijsagenda en aanvullend budget beschikbaar stellen voor 
schoolbesturen. Zo kan de gemeente scholen ondersteunen waar nodig en bijdragen 
aan gedeelde ambities. Hiermee dagen we scholen uit nieuwe onderwijsconcepten 
aan te bieden, ouders beter te betrekken bij de voor- en vroegschoolse educatie en 
taalachterstanden beter aan te pakken.

Multifunctionele schoolgebouwen
D66 Tytsjerksteradiel wil scholen multifunctioneel gebruiken. Zo willen wij bijvoorbeeld 
op sommige basisscholen een mini-bibliotheek die op strategische plekken ook kan 
dienen als uitleen- en servicepunt voor inwoners uit de buurt. D66 wil dat een deel 
van de ruimte in schoolgebouwen flexibel kan worden ingezet, 50 weken per jaar van 
7.00 tot 19.00 uur of later met ruimte voor welzijnsfuncties, voor ouderbetrokkenheid 
en kinderopvang.
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Veilig bereikbare scholen
Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen komen. D66 ziet erop toe dat 
de gemeente de komende periode een ‘verkeersschouw’ organiseert rondom elke 
basisschool in de gemeente Tytsjerksteradiel waarbij samen met de kinderen, ouders, 
school en gemeente een plan wordt opgesteld om de veiligheid te vergroten.

Kleine plattelandsscholen
Teruglopende leerlingenaantallen in kleine scholen in het buitengebied zorgt voor 
problemen. D66 spant zich in meer experimenteerruimte te krijgen van het rijk om 
buiten regels en normeringen voor leerlingenaantallen onderwijs op het platteland 
vorm te geven. D66 ziet bijvoorbeeld een oplossing in het zogenaamde ‘Noorse 
model’. In het dunbevolkte Noorwegen gaan kinderen tot en met hun vijfde/zesde 
jaar naar de ‘Barnehage’ een kruising tussen een crèche, peuter- en kleuterschool. 
D66 ziet in dit Noorse model een kans voor de kleine scholen in de dorpen. Door 
het kinderdagverblijf en de kleuterschool samen te brengen onder één dak kan de 
onderbouw les krijgen dicht bij huis. We streven ernaar om in indien mogelijk in elke 
dorp een (samenwerkings-) school te behouden ten behoeve van de leefbaarheid 
(samen op weg). Zoals de eerste samenwerkingsschool in Earnewald. Vanaf groep 
3 tot en met groep 8 kan het onderwijs dan verder plaatsvinden in de zogenaamde 
kerndorpen. Goede vervoersvoorzieningen zijn daarbij essentieel. D66 zorgt dat de 
gemeente zowel nieuwe als bestaande aanbieders van primair en voorgezet onderwijs 
uitdaagt om nieuwe onderwijsconcepten te ontwikkelen. De gemeente steunt hen 
bij het opzetten van nieuw onderwijsaanbod en het aanpassen van bijvoorbeeld het 
schoolplein.

Maatschappelijke vorming en les over (seksuele)diversiteit
Naast de reguliere vakken, vindt D66 het belangrijk dat leerlingen op school worden 
voorbereid op een zelfstandige plek in de samenleving. Dat betekent dat er zeker 
aandacht moet zijn voor de emancipatie van kwetsbare groepen (o.a. LHBT-emancipatie) 
op de middelbare school. De gemeente werkt samen met lokale organisaties aan een 
passend aanbod voor scholen via een activiteitenbudget.

Natuuronderwijs
D66 zorgt ervoor dat de gemeente samenwerkt met agrarische ondernemers om hun 
kennis over voedsel en natuur te delen via scholen, boerderijen en pluktuinen en op 
deze manier bij de te dragen aan de kennis van milieu en gezonde voeding. Naast 
cultuureducatie en mediawijsheid wordt natuureducatie een onderdeel van het basis-
onderwijs; scholen worden uitgedaagd met nieuwe onderwijsconcepten te komen.

Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur verrijkt onze samenleving. D66 wil dan ook dat Tytsjerksteradiel 
jaarlijks geld voor kunst en cultuur reserveert en zich stimulerend opstelt.
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Ieder kind een plek binnen het onderwijs
Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. De leerplichtambtenaar meldt 
een aantal van 27 vroegtijdige schoolverlaters in 2016 in Tytsjerksteradiel. D66 is een 
voorstander van onderwijs op maat waarbij elk kind een passende plek binnen het 
onderwijs krijgt. De gemeente maakt samen met het betreffende samenwerkingsverband 
bindende afspraken om, bij stagnerende besluitvorming, één partij of functionaris 
de bevoegdheid te geven om – binnen gestelde kaders – te bepalen welke school 
of instelling verplicht is voor dit kind een passende onderwijs/zorgplek te bieden 
(zogenaamde doorzettingsmacht). Dit begint echter met een gezamenlijke intentie, 
gedeeld tussen partijen, en de bereidheid zich vast te leggen op gemaakte afspraken.

Iedere school een conciërge
Conciërges zijn de ogen en de oren van de school, nemen de leerkrachten werk 
uit handen en geven de leerlingen een veilig en geborgen gevoel. In het landelijke 
verkiezingsprogramma van D66 wordt 280 miljoen vrijgemaakt zodat elke basisschool 
een conciërge aan kan nemen. D66 Tytsjerksteradiel maakt zich er hard voor dat elke 
basisschool binnen de gemeente Tytsjerksteradiel in 2018 een conciërge krijgt.

Aanvalsplan Laaggeletterdheid
Van al de volwassenen in Tytsjerksteradiel heeft 13 % moeite met lezen en schrijven, 
landelijk is dit percentage 10%. Laaggeletterdheid zet mensen op grote achterstand. 
D66 zet zich ervoor in dat elke inwoner van de nieuwe gemeente Tytsjerksteradiel 
in 2025 kan lezen en schrijven. D66 wil dat de gemeente meer gaat samenwerken 
met bedrijven, consultatiebureaus en huisartsen om laaggeletterdheid te signaleren en 
bespreekbaar te maken. Door het aanbieden van trainingen en informatiemateriaal in 
pictogrammen én geluid werkt de taalcoördinator aan deze samenwerking.

Volwasseneducatie op locatie
D66 Tytsjerksteradiel wil dat ouders van kinderen met een taalachterstand al tijdens 
de school voor peuters (VVE) een aanbod krijgen voor bijscholing in lezen, schrijven 
(en rekenen); volwasseneducatie op locatie dus. De gemeente daagt haar partner-
organisaties uit te komen met een innovatief aanbod.

Gemeentelijk jeugd-leesplan
Een kwart van alle basisschoolleerlingen in Nederland heeft een leesachterstand 
van 2 jaar als ze van school komen. D66 wil een gemeentelijk jeugd-leesplan in 
samenwerking met de bibliotheek en de scholen; een mini-bibliotheek op elke school 
en om deze ambitie nog concreter te maken: In 2018 stimuleren we elke school binnen 
de gemeente Tytsjerksteradiel mee aan de Nederlandse Kinderboekenjury.
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Taal en vluchtelingen
D66 wil specifieke aandacht voor vluchtelingen en samen met scholen, ROC ’s 
onderwijs op maat aanbieden. Ook voor vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus 
hebben (maar die waarschijnlijk wel krijgen).

Nauwe samenwerking tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
Het mbo is beroepsonderwijs. Opleiden voor beroepen waar geen werk in is heeft 
geen zin. De gemeente moet haar gegevens over de lokale economie en arbeidsmarkt 
beter delen met het middelbare- en hoger beroepsonderwijs zodat voorlichting over 
vervolgopleidingen beter is toegespitst op de regio.

Praktijkgerichte opleidingsroutes
D66 wil dat de gemeente samen met schoolbesturen en bedrijfsleven investeert in het 
opzetten van diverse vak colleges (praktijkgerichte opleidingsroutes) om te voorkomen 
dat jongeren werkloos thuis zitten en om zorg te dragen voorgoed werk en wonen in 
de regio.

Kennis driehoek (overheid – onderwijs – ondernemen)
D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties samenbrengt en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke 
achtergronden innovaties te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen (de 
zogenaamde ‘kennis driehoek’). Op die manier kunnen ondernemers theoretische 
kennis uit onderwijs en onderzoek gebruiken en worden studenten en onderzoekers 
uitgedaagd om na te denken over toepassingen. Innovatie ontstaat juist in regionale 
clusters, door de uitwisseling van kennis en toepassingen. De gemeente en haar 
(gesubsidieerde) partners kunnen veel meer als ‘launching customer’ innovaties 
aanjagen. D66 wil hier meer op sturen, bijv. door het opnemen van deze voorwaarde 
in subsidiebestekken. De samenwerking met diverse innovatiecentra en “living labs”.

Startkwalificatie
Leren is nooit klaar. Instrumenten als proefplaatsingen of een vergoeding voor het 
behalen van certificaten, zoals een heftruckcertificaat of reanimatiecursus, kunnen 
mensen uit de bijstand naar werk halen. Een startkwalificatie verwerven in de bijstand 
moet onder voorwaarden mogelijk worden.

Kansen op werk vergroten
Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. 
D66 wil ervoor zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kansen hiervoor krijgt. Werk is erg 
belangrijk. Werk biedt mensen de kans zich te ontplooien en leidt tot zelfredzaamheid 
en draagt bij aan geluk. Om ervoor te zorgen dat er voldoende werk is, geven we op 
de eerste plaats werkgevers ruimte om te ondernemen.
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Voor mensen die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap verder, door 
hen te helpen om zelf de baan te vinden die bij hen past. D66 wil bijvoorbeeld dat 
mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of te 
ondernemen, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering.

Sociaal ondernemen stimuleren
Opdrachtnemers van de gemeente Tytsjerksteradiel leveren een zo duurzaam 
mogelijke tegenprestatie in de vorm van stage, leer- en/of werkplek voor mensen met 
een uitkering of beperking (Social return). De gemeente zet zich ervoor in bij dat bij 
alle aanbestedingen Social return plaatsvindt. D66 wil ook Social return afspraken 
maken met opdrachtgevers in het zorgdomein (WMO/Jeugd). Wij willen daarbij de 
PSO-prestatie (Prestatieladder Socialer Ondernemen) ladder introduceren.

Hulp bij schuldenaf sit remosapis
Financiële problemen smoren creativiteit en nieuwe energie. D66 wil snelle hulp 
bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. 
D66 wil meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en 
te helpen. Als daarvoor onorthodoxe maatregelen zoals het direct doorgeven van 
betalingsachterstanden door nutsbedrijven of woningbouwcorporaties aan de 
gemeente nodig zijn, dan vindt D66 dat dat, met privacy-waarborgen, moet kunnen.
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Goede gezondheid en vitaliteit
Als uitgangspunt heeft D66 dat we willen dat kinderen gezond opgroeien en 
ouderen zo lang mogelijk gezond blijven. D66 maakt zich er hard voor dat elke 
inwoner goed en gezond kan eten. En D66 zorgt voor mooie fiets- en wandelpaden 
en sportaccommodaties waar het goed sporten en bewegen is. 

Samenwerken aan gezondheid; nodig voor een vitale gemeente
D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief 
bij elkaar brengt en ondersteunt. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, 
zorginstellingen, onderwijs, sportorganisaties en de zorgverzekeraar werken samen in 
een integrale gezondheidsaanpak voor wijk- en dorpsbewoners.

Alle publieke ruimtes rookvrij
D66 is ervan overtuigd dat een goed voorbeeld doet volgen. We willen daarom dat 
de gebouwen van de gemeente, het ziekenhuis maar ook kind omgevingen (scholen, 
speeltuinen en sportvelden) rookvrij worden of blijven. Dit doen we bijvoorbeeld door 
voorwaarden over gezondheid op te nemen in afspraken met de subsidierelaties van 
de gemeente.
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D66 gaat voor groen: wonen en vervoer
D66 streeft op lange termijn naar klimaat-neutrale gemeenten. Dat is haalbaar als 
een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. De lijn is simpel: minder 
energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken. Draaien aan 
de knoppen moet zowel via ‘de wortel’ (subsidies, voorkeursbeleid, CO2-beperking 
als criterium in aanbestedingen) als ‘de stok’ (handhaving, normering). Handhaving 
van maximale normen van de energie uitstoot van met name publieke gebouwen in 
de gemeente Tytsjerksteradiel moet geïntensiveerd worden.

Fonds voor energiebesparingen
De gemeente heeft - naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen 
energieneutraal te maken - een belangrijke regierol op het terrein van energiebesparing. 
Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en groene 
daken, leiden tot een win-win- win situatie. Door woningen en bedrijfspanden energie-
zuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duurzaam gevoed) 
warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere 
energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Maar informatie over de 
mogelijkheden, geschikte adviseurs of aannemers en de financiering zijn soms een 
probleem. 
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Energiebesparing kan eventueel worden versneld door een zogenaamd ‘revolverend 
gemeentefonds’ in te richten waaruit bewoners en bedrijven de eerste investering 
kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten en 
vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds. D66 wil samen met de andere partijen 
de mogelijkheid verkennen voor een fonds voor energiebesparingen. We moedigen 
zonneparken aan maar vinden ons landschap ook kostbaar. Per geval dient bekeken 
te worden hoe inpassing plaatsvindt. Platte daken bekleden van eigendommen van de 
gemeente of coöperaties heeft de voorkeur.

Bio-diverse parken, groenstroken en gemeentetuinen
Een gezond milieu en een rijke natuur zijn ook essentieel voor onze gezondheid en 
welbevinden. In de dorpen willen we onze gastvrijheid voor vogels, vlinders en bijen 
verhogen door parken (bijvoorbeeld bijenweides), groenstroken en tuinen op een hoger 
kwaliteitsniveau te brengen: we kijken niet alleen meer naar de onderhoudskosten 
maar wegen ook de bijdrage mee in biodiversiteit, beleefkwaliteit en sociale verbinding 
mee bij besluiten over gebiedsontwikkeling en inrichtingsvraagstukken.

Faciliteer besparingsinitiatieven 
De gemeente moet de oprichting van energiecoöperaties door bewoners faciliteren 
met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling. Door burgers als investeerders mede-
eigenaar te maken van bijvoorbeeld lokale zonneparken, zodat ze ook financieel 
profiteren, ontstaat er draagvlak en betrokkenheid.

Tytsjerksteradiel op Groene Stroom
D66 streeft ernaar dat alle gemeenten in Nederland echt groene energie inkopen. Dat 
is wat D66 betreft geen ‘sjoemelstroom’ of certificaten van biomassa die is bijgestookt 
in kolencentrales. D66 wil dat Tytsjerksteradiel in het contract met hun leverancier 
bedingt dat deze leverancier additionele capaciteit (idealiter lokaal opgewekte zonne- 
of windenergie) realiseert ten behoeve van het gebruik van de gemeente.

Beloon duurzaam ondernemen
Tytsjerksteradiel geeft miljoenen uit aan inkoop. D66 wil dat dit enorme bedrag ten 
goede komt aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. 
Door de prijs vast te zetten en de markt te laten concurreren op duurzaamheid zorgen 
overheden ervoor dat er een race naar de top ontstaat op het gebied van duurzaamheid 
in plaats van een race naar de bodem op prijs. Dat vraagt om expliciete politieke en 
bestuurlijke aandacht voor het specificeren van de duurzame inkoopvraag. D66 wil dat 
de gemeente Tytsjerksteradiel hierin voorop gaat lopen.
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Duurzaam bouwen
We willen duurzaam bouwen. We willen op de eerste plaats dat onze bouwkeuzes 
‘‘toekomst-vast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn duurzaam 
en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale, inclusieve 
samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we gaan daarom 
tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. D66 
heeft vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwoners. 
We willen dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de 
keuzes die we maken, bijvoorbeeld door meer inspraak mogelijk te maken bij het 
vaststellen van woonvisies.

Woonvisie gericht op de toekomst
D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de politieke afwegingen 
die we maken, ook de belangen van toekomstige bewoners mee moeten nemen. Dat 
betekent ook dat we in die keuzes rekening houden met demografische ontwikkelingen, 
zoals krimp en vergrijzing, en toekomstige woonbehoefte. Dit vraagt er op de eerste 
plaats om dat we als gemeente onze kaders vastleggen in een woonvisie. Op die 
manier bieden we duidelijkheid aan woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit 
vraagt bovendien om regionale afstemming met omliggende gemeenten, als mensen 
regionaal zoeken naar een nieuwe woning. Tot slot vraagt dit er ook om dat we op een 
slimme manier nieuwe woningen bouwen en bestaande transformeren, bijvoorbeeld 
door levensloopbestendig te bouwen en meer bouwen voor één gezinshuishoudens.

Woningcorporaties richten zich op hun kerntaken
De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor 
mensen met een laag inkomen. D66 vindt daarnaast dat zij een taak hebben in het 
verduurzamen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid; de wens 
van bewoners in de  dorpen moet daarbij een grotere rol krijgen. Op deze prioriteiten 
zullen we aansturen in op te stellen prestatieafspraken met woningcorporaties.

Woonbeleid gericht op ontmoeting
Met de corporaties kan ook eenzaamheid onder ouderen worden aangepakt.  D66 wil 
dit probleem aanpakken door jongeren of statushouders en ouderen samen te brengen. 
Door bijvoorbeeld enkele starters in te laten trekken in seniorenflats of woongroepen en 
de starters tijd te laten doorbrengen met de bewoners gaan we vereenzaming tegen.
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Dynamisch bouwen
Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners, geeft D66 
de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten. D66 steunt alternatieve 
vormen van bouwen, zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, want dit geeft 
mensen ruimte om creatief en participatief invulling te geven aan de inrichting van 
ruimte.  De gemeente ondersteunt hierbij tijdens het proces van plan naar uitvoering. 
Voor D66 staat kwaliteit, dus niet omvang, centraal. 

Groen in de regio
Groen in de regio zorgt ervoor dat mensen meer bewegen. Bovendien stimuleert groen 
dat mensen elkaar ontmoeten. Andersom kan het in versteende buurten in de zomer 
erg warm worden. Deze ‘hitte-eilanden’ zijn niet alleen onprettig, maar leveren ook 
gezondheidsrisico’s op voor kwetsbare inwoners. Ook voor het milieu is het belangrijk 
dat er voldoende groen is in de dorpen. Regenwater wordt bijvoorbeeld niet goed 
afgevoerd in wijken die sterk versteend zijn. D66 wil dat de gemeente nieuw-aan-te-
leggen openbare parkeervakken niet bestraat maar ver-groend (met behulp van gras 
en verhardingsroosters).

Bebouwde en onbebouwde ruimte verbinden
De verbinding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte willen we versterken. We 
trekken de natuur van buiten naar binnen met projecten die verbinden, tussen natuur 
en sociaal welzijn, tussen biologische landbouw, lokale voedselvoorziening en natuur. 
Dorpen en burgers worden uitgenodigd met plannen te komen voor het gemeentelijk 
groenbeleid, mits ze zich ook verbinden aan het beheer. Niet om te bezuinigen, maar 
om de betrokkenheid te borgen. Ook willen we verbinding leggen tussen projecten 
zoals bijenlint en steenbreek en daarmee completere groene slingers maken. Ook hier 
zijn nadrukkelijk verschillende burgerinitiatieven welkom die D66 wil faciliteren.

Wateropvang op locatie
D66 wil dat de gemeente een convenant sluit met het Wetterskip Fryslân met als doel te 
komen tot een zogenaamde ‘water neutrale bouwenvelop’. Zo wordt watercompensatie 
op locatie opgelost, in plaats van op een willekeurige plek in het waterschap.

15



Duurzaam vervoer
Veel rijdende auto’s veroorzaken geluidsoverlast en milieuvervuiling terwijl op de plek 
van een geparkeerde auto’s geen speelplek of boom kan staan. Daarom zien we een 
grote rol voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve 
neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt zich gemakkelijk, snel, schoon en veilig kan 
verplaatsen. De gemeente - als regisseur – kan zorgen dat verschillende vormen van 
vervoer goed op elkaar aansluiten. Alleen op die manier blijft de gemeente bereikbaar, 
leefbaar, mooi en schoon.

Snelle en hoogwaardige fietspaden
Fietsen is schoon en gezond. Voor veel gemeentelijke verkeersuitdagingen is de fiets 
dan ook de beste oplossing. Daarom vindt D66 dat gemeenten zich moet inzetten voor 
het aanleggen van (rood)geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrij liggende 
fietspaden met doorlopende routes. Mensen kunnen dankzij de e-bike tot op latere 
leeftijd blijven fietsen. Ouderen zijn echter relatief kwetsbaar op de fiets; daar moeten 
fietspaden dus op berekend zijn: breed, zonder opstaande randen of paaltjes.
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Beter ondernemen
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. We willen dat het voor bedrijven 
aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en we willen dat ondernemers 
er kunnen starten en groeien. Met aantrekkelijke en veilige winkelstraten; een 
breed aanbod van cultuur en horeca; opgeleide werknemers; goede bereikbaarheid 
en een mooie en groene omgeving werken we daaraan. D66 wil dat de gemeente 
ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap in al haar vormen. 
Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. Bijvoorbeeld; 
D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers 
de vrijheid hebben om zelf hun openingstijden te bepalen (online kun je ook 24/7 
zakendoen). Maar ook, dankzij D66 kunt u naar de supermarkt op zondag. D66 is 
ervan overtuigd dat een bloeiende economie met een gezond vestigingsklimaat niet 
zonder innovaties kan. D66 wil innovatieve startups aantrekken, ze zijn goed voor 
de werkgelegenheid en onmisbaar is de koppeling “onderwijs – arbeidsmarkt”. 

Weg met nutteloze regels!
D66 wil meer ruimte door minder regels. Bij risicoloze zaken volstaat vaak een 
meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige 
verbouwingen of kleine evenementen. Steekproefsgewijs kan getoetst worden aan de 
regelgeving. Daarnaast wil D66 verder experimenteren met regelluwe zones.
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Procedures versimpelen
D66 wil procedures voor het aanvragen van bijv. vergunningen vereenvoudigen, door 
digitale volgsystemen en dossiers in te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit 
bespaart gemeente en ondernemer veel administratie.

Goed opdrachtgeverschap
D66 wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt 
ondernemers op tijd, voorkomt schijnzelfstandigheid en aanbestedingen verlopen 
transparant.

Vrije sluitingstijden
Laat de ondernemer zelf bepalen wanneer hij zijn horecagelegenheid opent en 
sluit. Zolang er een entreetijd gehanteerd, voor drie uur binnen zijn in het horeca 
concentratiegebied, wordt blijft de rust op straat gewaarborgd. Sterker nog, door 
de sluitingstijden los te laten zullen bezoekers meer geleidelijk het centrum verlaten 
waardoor er minder overlast en opstootjes op straat zijn.

Meer vrijheid voor ondernemende winkeliers
Winkelgebieden moeten toekomstbestendig zijn. D66 ziet functievermenging (‘blurring’) 
als de kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken, zolang er 
geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Een glaasje wijs proeven in een kledingzaak 
willen we bijvoorbeeld mogelijk maken, ook als wetgeving op dat gebied achterloopt. 
Op functievermenging in het buitengebied gaan we later in dit programma in.

Het winkelgebied van de toekomst
D66 wil dat de gemeente regie neemt als het gaat om de centra gebieden waar winkels 
en horeca zich kunnen vestigen. De gemeente kan er op die manier voor zorgen dat er 
aantrekkelijke winkel- en uitgaansgebieden ontstaat. D66 wil leegstand oplossen door 
flexibel om te gaan met bestemmingen en waar nodig tot functiewijzigingen komen. 

Gebiedsontwikkeling Centrale As
De gebiedsontwikkeling De Centrale As omvat een groot gebied waarin met veel 
belangen rekening is gehouden. De grootste thema's zijn: ondernemen, landbouw, 
natuur, landschap, water, cultuurhistorie, toerisme, recreatie, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid. D66 vindt het van groot belang dat bij de gerealiseerde wensen en 
ideeën, rekening is gehouden met alle belangen van deze thema’s, een aantal thema’s 
waaronder ondernemen, toerisme, verkeersveiligheid en leefbaarheid, zullen meer 
vertaald moeten worden naar concrete maatregelen.
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Bedrijventerreinen
Ruimte maken voor ondernemers creëert werk in de gemeente. De benodigde 
bedrijventerreinen die ontwikkeld dienen te worden, moet veel aandacht zijn voor 
landschappelijke inpassing, duurzame inrichting en beeldbepalende bebouwing. D66 
wil samenwerken met ondernemers en werken aan het imago en kwaliteit door gebruik 
te maken van architectuur en inrichting. Dan creëren we echt ruimte voor ondernemers, 
die samen met de regio willen investeren in een regio met een duurzaamheids-
doelstelling.

Stimuleer en creëer toerisme
Inkomsten door toerisme nemen wereldwijd toe. We zien dat Fryslân daar nog te weinig 
van profiteert. Watertoerisme heeft een grote potentie, ook voor Tytsjerksteradiel. D66 
wil hier op inzetten in combinatie met zakelijk toerisme (congressen, bedrijfsuitjes 
en trainingen). In deze ambitie zien wij ook een uitdrukkelijke rol voor de provincie. 
Genieten van natuur en cultuur zou veel meer als combinatie bij toeristen onder de 
aandacht gebracht moeten worden.

Faciliteer watertoerisme
Watertoerisme moet ook concreet gestimuleerd worden. In de dorpen willen 
ondernemers bijvoorbeeld graag eigentijdse voorzieningen voor toeristen. D66 wil 
stroompunten bij alle kades in de dorpen.
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Ruimtelijke ontwikkeling
Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor 
ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken 
aan een betere ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners en over 
gemeentegrenzen heen. D66 wil dat inwoners en ondernemers meer ruimte krijgen 
om hun ideeën in te brengen en te realiseren. De gemeente ziet integraal toe op 
de eenheid en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere 
omgevingsvisie en om samenwerking, want kwaliteit ontstaat door samenwerking. 
D66 verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen om omwonenden en andere 
betrokkenen invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat 
er een gedragen voorstel. Dit betekent dat de gemeente duidelijke kwaliteitseisen 
moet gaan ontwikkelen voor het inspraakproces. De gemeente toetst vervolgens of 
aan de wettelijke eisen is voldaan en maakt tot slot een integrale waardenafweging 
met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de omgevingsvisie.

Ontwikkel op eigen kracht!
We geven meer ruimte aan ontwikkelaars, inwoners en andere betrokkenen. Ambtenaren 
ondersteunen ontwikkelaars om de kwaliteit van hun voorstellen te verbeteren. Zij 
gaan dus in gesprek met, coachen en begeleiden betrokkenen.
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Alle partijen werken samen
Als het aan D66 ligt, ontwikkelen we de omgevingsvisie altijd in samenspraak 
met buurgemeenten en de provincie en het waterschap. Kwaliteit ontstaat door 
samenwerking. Dat geldt in het bijzonder voor het buitengebied en het kwetsbare 
weidelandschap. Dit kan de gemeente voor moeilijke keuzes stellen, maar als we 
met de rug tegen elkaar gaan staan, gaat dat altijd ten koste van de kwaliteit van 
onze leefomgeving. Juist door samen te werken met agrarische en andere lokale 
ondernemers kan ons buitengebied recreatie en economische ontwikkeling faciliteren.

Verduurzaam de landbouw; geef functievermenging op het platteland de ruimte 
D66 zet in op een leefbaar platteland met een transitie naar duurzame landbouw. 
Bij biologische-werkende boerderijen wil D66 bredere activiteiten standaard toestaan 
zoals horeca, bredere voedsel detailhandel, voedselverwerking en zorgactiviteiten. 
D66 wil meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, 
boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg. Dit moet in omgevingsplannen 
worden opgenomen. 

Zoals we eerder aangaven staat D66 voor een duurzame landbouw, dat betekent ook 
dat we duurzame pluktuinen en moestuinen gericht op ‘de Mienskip’ aanmoedigen. 
We willen dat de bodemkwaliteit toeneemt en de biodiversiteit verbetert. Hier passen 
uitgangspunten bij waarbij de functie de oorspronkelijke conditie van een gebied volgt 
en niet andersom. Dat is goed voor de boer, ons eten, de leefbaarheid en het maakt 
het landschap weer mooier en divers.

D66 gaat uit van de eigen kracht van boeren. Een boer die streeft naar een eerlijke, 
rendabele bedrijfsvoering waarin kwaliteit het wint van kwantiteit zodat onze gemeente 
kan staan voor producten waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Natuurlandbouw in kwetsbare gebieden
Niet door beperkend te werken voor de bestaande landbouw maar door ruimte te 
geven aan duurzame ontwikkelingen in het buitengebied vergroten we de diversiteit 
van ons buitengebied. Met name in kwetsbare gebieden zoals de veenweidegebieden 
en gebieden met veel cultuurhistorische identiteit willen we natuurlandbouw stimuleren. 
Herstel van natuur vraagt ook om een ander waterbeheer (functie volgt peil en peil niet de 
functie). Het aanleggen van wandel- en fietsnetwerken en meer waterelementen draagt 
bij aan het versterken van de identiteit van ons buitengebied waar oorspronkelijkheid 
en diversiteit toeristische activiteiten stimuleert. Dit is een uitdrukkelijke wens van D66.
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Social domein
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders 
talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein 
stimuleren we actief zelfredzaamheid en samen-redzaamheid van bewoners 
onderling. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. 
Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. 
We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Opvoeden van 
kinderen is primair de taak van de ouders/verzorgers. Op het gebied van jeugdzorg 
denken we dat vroegtijdige signalering veel voorkomt en daarom zetten we in op 
preventie en voorlichting. Daarbij geloven we in de kracht en de beleving van het 
kind en de jeugd zelf. We vinden het belangrijk dat er een goede balans is tussen 
praten met het kind en over het kind. Daarbij stopt zorg niet bij het bereiken van 
de leeftijd van 18 jaar. Op eigen benen staan kan als extra pittig worden ervaren 
wanneer er geen sterk vangnet is om in terug te vallen.

Keuzevrijheid en eigen regie als uitgangspunt bij ondersteuning
Mensen zijn verder zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en 
hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe 
hun ondersteuning en zorg in te richten. 

22



We bieden ondersteuning dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze 
bewoners; keuzevrijheid en inzicht in keuzes tussen aanbieders is daarbij heel belangrijk 
(bijvoorbeeld via PGB’s). Hierdoor moet gebruik maken van PGB’s een aantrekkelijke 
keuze blijven.

Sluitende aanpak voor jongeren die hulp zoeken
Voor jongeren willen we een sluitende aanpak om te voorkomen dat zij op straat 
belanden. Jongeren horen niet in de daklozenopvang. Bij een sluitende aanpak kan 
hier geen sprake van zijn. Voor D66 staat voor een pragmatische en humane aanpak 
van problemen, daarbij is de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk in alle gevallen 
het sleutelwoord. Creëren van voldoende voorzieningen voor en door de jeugd in 
meerdere dorpen waar gelegenheid is voor ontspanning en ontwikkeling. 

Ruimte voor leer/werk experimenten met behoud van uitkering
Volgens D66 zou een overheveling van taken samen moeten gaan met een overheveling 
van bevoegdheden. Lokale initiatieven vinden vaak geen doorgang omdat zij niet 
stroken met landelijke wetgeving. De gemeente Tytsjerksteradiel dient landelijk extra 
aandacht te vragen om bijvoorbeeld door middel van de experimentenwet, pilots in 
Tytsjerksteradiel te kunnen starten. Bijvoorbeeld het behalen van een startkwalificatie 
van mensen die langdurig in de bijstand zitten. Nu is lenen bij de DUO een voorliggende 
voorziening voor de bijstand, dus bij de start van een studie vervalt dat recht op 
bijstand. Er is geen financiële prikkel om te gaan studeren. Door samen te werken 
met de ketenpartners kunnen werk/leer trajecten efficiënter worden ingezet. Op lange 
termijn goedkoper, - immers geen beroep op bijstand - en een meerwaarde voor de 
persoon zelf. Een diploma biedt verreweg de meeste kansen om te klimmen op de 
sociale ladder en het bijstandsniveau te ontgroeien.

D66 wil het jeugdbeleid in de gemeente meer prioriteren
In verschillende dorpen in de gemeente wordt het jeugdbeleid onderbelicht. Er zijn 
te weinig ontmoetingsplaatsen waar de jeugd kan samenkomen voor een gezellig 
samen zijn of waar de nodige faciliteiten zijn ondergebracht waar de verschillende 
jeugdgroepen aan kunnen deelnemen. Dit voorkomt overlast in o.a. het winkelcentrum 
van Burgum. De jeugd kiest nu als ontmoetingsplaats het centrum wat de nodige 
overlast, vandalisme en verkeersoverlast in de hand werkt.  Met een goed jeugdbeleid 
en verbinding met de jongeren zelf kan overlast en vandalisme mogelijk worden 
voorkomen en zorgt ervoor dat de jeugd zich in eigen dorp meer zal thuis voelen.
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Bestuur en burger
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf 
bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. 
Uitgaande van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van 
groot belang dat overheden zich aan de door henzelf gestelde regels houden en 
democratische verantwoording afleggen. Dat ze controleerbaar en transparant zijn. 
Dit vereist een sterke lokale democratie.  Een sterk bestuur neemt beslissingen in 
het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur stapt over politieke tegenstellingen 
en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af, ook als voor de uitvoering 
van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking is 
niet alleen effectief, maar soms ook onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en 
daarmee in het belang van onze inwoners.

Democratisch samenwerken
D66 is voorstander van samenwerking over grenzen heen, mits afspraken democratisch 
gelegitimeerd en controleerbaar zijn. Voor taken zoals (jeugd)zorg of afvalverwerking 
kan door samenwerking schaalvoordeel worden behaald en expertise gedeeld. 
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De keuzes die worden gemaakt in de uitvoering van deze taken raken onze 
inwoners. Daarom moet de besluitvorming democratisch verlopen. D66 vindt dat 
samenwerkings-verbanden in de regel publiek moeten zijn. Zij vallen dan onder de 
Wet gemeenschappelijke regelingen, met (minimale) wettelijke vereisten ten aanzien 
van de transparantie, inspraak en verantwoording.inspraak en verantwoording.  Als 
er geen andere keuze is dan een privaat samenwerkingsverband, dan letten we in 
de gemeenteraad extra zorgvuldig op de manier waarop de verantwoording en de 
inspraak van inwoners, belanghebbenden en de raad wordt georganiseerd.

Democratische controle
Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. Bij macht hoort tegenmacht. 
Uiteraard wordt het college gecontroleerd door de raad, maar ook anderen hebben 
een taak, zoals lokale media en initiatieven van inwoners. Daarvoor is het nodig dat 
iedereen begrijpt wat de gemeente doet.

Goede informatiehuishouding
D66 wil dat het college zich bezighoudt aan de uitgangspunten van de Wet open 
overheid, die mede door D66 is ingediend en op dit moment in behandeling 
is in de Eerste Kamer. Dat wil zeggen dat het college werk maakt van een goede 
informatiehuishouding, actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van Wob-
uitzonderingsgronden.

Voor iedereen toegankelijk
D66 Tytsjerksteradiel wil dat de gemeente in haar communicatie met haar inwoners 
meer gebruik maken van beelden als foto’s, iconen, infographics en instructiefilmpjes, 
te beginnen op de gemeentewebsite. D66 wil bovendien dat de gemeente in de 
communicatie met haar inwoners rekening houdt met haar inwoners die moeite 
hebben met lezen en schrijven. De gemeente communiceert begrijpelijk met inwoners, 
bij voorkeur op taalniveau B1.

Toegankelijkheid is de norm
Publieke gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Ze moeten bereikbaar 
en laagdrempelig zijn, letterlijk en figuurlijk. Openbare gebouwen zoals bibliotheken 
moeten toegankelijk zijn voor minder- en invaliden (zie ook lokale ‘inclusieagenda’ bij 
hoofdstuk sociaal domein). Niet iedereen kan zichzelf identificeren als man of vrouw. 
Voor die groep mensen is een toiletbezoek confronterend en vervelend, terwijl het juist 
voor iedereen simpel zou moeten zijn. D66 Tytsjerksteradiel wil daarom gender neutrale 
toiletten in overheidsgebouwen. Dit betekent dat mannen- en vrouwentoiletten niet 
langer gescheiden worden, maar toegankelijk zijn voor iedereen.
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Goede dienstverlening
De gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van 
de gemeente mogen verwachten. We willen dat inwoners en ondernemers goed en 
snel worden geholpen. D66 wil daarom dat de gemeente ook buiten kantoortijden (’s 
avonds) telefonisch en fysiek goed bereikbaar is en dat de dienstverlening uitbreidt 
met een chatservice. D66 is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor 
terrassen. Toerisme is een verrijking voor de economie.
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Denk en doe mee!
Wilt u meer weten over de D66 kandidaten en wat ze met gemeente Tytsjerksteradiel 
van plan zijn of wilt u ze nog iets meegeven? We gaan graag met u in gesprek, niet 
alleen nu, maar de komende 4 jaar.

Lijst D66 Tytsjerksteradiel
1. Erwin Duursma (lijsttrekker)
2. Theo Jansma
3. Wiebe Kobus
4. Ypie Duursma-Groenewoud
5. Elise Boltjes
6. Anne Hekkema

Contact met het bestuur?
info@d66tytsjerksteradiel.nl

Contact met de fractie?
info@d66tytsjerksteradiel.nl
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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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Welkom in Tytsjerksteradiel

Op 21 maart 2018 kunt u uw stem weer 

laten horen. Dan bepaalt u hoe uw 

gemeenteraad eruit gaat zien. Voor een 

gemeentelijke overheid die dicht bij u 

staat, is een politiek nodig die dicht 

bij u staat. D66 staat voor een politiek 

die mensen de kans geeft het beste uit 

zichzelf te halen, vertrouwen heeft in de 

eigen kracht van mensen, over grenzen 

en hokjes heen denkt, durft te kiezen 

voor vooruitgang en verandering voor 

een duurzame en harmonieuze samen-

leving waarbij we de zwakkeren onder 

ons blijven ondersteunen.

https://tytsjerksteradiel.d66.nl/

/d66tytsjerksteradiel/


