
Verkiezingsprogramma 2018 D66 Soest-
Soesterberg

Verantwoordelijk
Duurzaam
Sociaal

D66 krijgt het voor elkaar



Inhoud           2 

 

1. Voorwoord Alexander Pechtold        3  

2. Wat willen we bereiken?         4  

3. Wat hebben we bereikt?         7 

4. Verantwoordelijk, duurzaam, sociaal           10 

4.1 Duurzaamheid                11  

4.2 Zorg                  14  

4.3 Samenleving & veiligheid              16  

4.4 Onderwijs                  21  

4.5 Wonen & ruimte               23  

4.6 Economie & toerisme              25  

4.7 Landschap & natuur               29  

4.8 Cultuur & sport                31  

4.9 Organisatie                33 

4.10 Financiën                      34 

5. Richtingwijzers D66               36 

 

!



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

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

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

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

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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2. Wat willen we bereiken?
Soest en Soesterberg liggen midden in de mooie natuur van de Utrechtse Heuvelrug, 
centraal in ons land, en dicht bij de economisch sterke regio’s van Amsterdam en 
Utrecht. Een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Inwoners 
mogen dan ook trots zijn op hun gemeente.

Er zijn echter ook grote uitdagingen. We willen ons inwonertal op het huidige peil 
houden om achteruitgang van voorzieningen te voorkomen. Maar zodanig dat we de 
samenstelling van onze bevolking voldoende in evenwicht houden om vergrijzing te 
voorkomen. Daartoe is substantiële nieuwbouw nodig, wat D66 betreft, duurzaam en 
binnen de zogenaamde ‘rode contouren’. Daarbij willen wij onze inwoners een veilige 
woonomgeving bieden.

De overgang van de verantwoordelijkheid voor diverse zorgtaken van het Rijk en de 
Provincie naar de Gemeente is onder leiding van onze wethouder Marcel Adriani in 
Soest goed geland. In de nieuwe raadsperiode willen wij ons inzetten om noodzakelijke, 
verdere optimalisaties te realiseren.

De economische vitaliteit van een gemeente wordt vooral bepaald door werkgelegenheid. 
D66 wil onze gemeente nog aantrekkelijker maken voor (innovatieve) bedrijven om 
zich hier te vestigen, b.v. op het speciaal ontwikkelde bedrijventerrein Richelleweg in 
Soesterberg. Tegelijkertijd willen we in de toekomst kunnen blijven spreken van een 
duurzaam en groen Soest!

De Gemeente Soest zal ook in de komende raadsperiode belangrijke keuzes moeten 
maken op velerlei beleidsterreinen. Voor onze raadsleden zal hierin het sociaalliberale 
gedachtegoed van D66 leidend zijn.
Ons verkiezingsprogramma kent daarvoor zes speerpunten:

Duurzaam en groen
D66 Soest-Soesterberg streeft naar een circulaire economie waarin afvalstoffen 
grondstoffen worden. Onder verantwoordelijkheid van onze wethouder Marcel 
Adriani heeft de Gemeente Soest de ambitie uitgesproken in 2030 20% van de eigen 
energiebehoefte op te wekken op eigen grondgebied. Dit is een grote uitdaging 
waar D66 zich sterk voor wil maken en ernaar wil streven deze ambitie al in 2025 te 
realiseren. Daarbij willen wij bij nieuwbouwprojecten de bouw van energie neutrale, en 
in elk geval gasloze, woningen bevorderen en bij bestaande bouw stimuleren energie 
beperkende maatregelen te nemen. D66 hecht groot belang aan bescherming en 
beheer van de groene gebieden en randen van Soest en Soesterberg.
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Zorg
D66 wil erop toe zien dat meer inspanning verricht wordt om zeker te weten dat iedereen 
die zorg nodig heeft ook bereikt wordt en op de hoogte is van alle voorzieningen. Het 
uitgangspunt hierbij is dat de zorg op maat moet zijn, zowel voor jongeren, ouderen 
als mensen met een beperking. Door de overheid pas aan de beurt te laten zijn nadat 
eigen kracht, eigen netwerk en maatschappelijk netwerk te kort hebben geschoten, 
kan de overheid ruimhartig zijn. Iedereen moet in staat zijn zo veel mogelijk mee te 
doen aan het dagelijkse leven.

Veiligheid
Bewoners hebben recht op een veilige woonomgeving. Er moet o.a. extra aandacht 
worden besteed aan het reduceren van het aantal woninginbraken en gevallen van 
straatroof. Daarbij blijft het voorkomen van criminaliteit en radicalisering voor D66 
het uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Overlast van jongeren moet wijkgericht 
aangepakt worden en mag niet worden getolereerd. Daarnaast moet de Gemeente in 
samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich inzetten 
om kansarme jongeren een toekomstperspectief op de arbeidsmarkt te bieden in 
de vorm van baan of stage. Ook op het gebied van verkeersveiligheid is D66 van 
mening dat er naar verschillende onveilige locaties aangepakt moeten worden, zodat 
er minder ongelukken gebeuren in onze gemeente.

Onderwijs
D66 wil een betere controle op naleving van de leerplicht om schooluitval tegen 
te gaan. Ook willen wij vroeg voorschoolse educatie (VVE) optimaliseren om 
taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Het principe van levenslang 
leren vinden wij belangrijk en moeten we in Soest en Soesterberg mede faciliteren. 
Verantwoordelijk zijnde voor de schoolgebouwen, moet de Gemeente werken aan 
een gezond binnenklimaat en zorgdragen voor goede faciliteiten voor gymles. De 
onderwijsfunctie van schoolgebouwen moet waar mogelijk gecombineerd worden 
met andere functies zoals zorg of sport.

Wonen
D66 wil in Soest en Soesterberg voldoende woningaanbod voor zowel alleenstaanden, 
(alleenstaande) jongeren, jonge gezinnen (starterswoningen) als ouderen (wonen met 
zorg). Daartoe willen we ook efficiënt gebruikmaken van bestaande bebouwing voor 
het scheppen van nieuwe woonruimten. Nieuwbouw willen we realiseren binnen de 
‘rode contouren’.
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Economie
D66 wil het vestigings- en ondernemersklimaat in Soest en Soesterberg versterken met 
aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en aantrekkelijke 
horeca in onze mooie en groene omgeving. Ons midden- en kleinbedrijf (MKB) is de 
motor van banen en innovatie. Wij willen een sterkere verbinding van het lokale MKB 
met de grote groep Soester Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP’ers) stimuleren om 
zo nieuwe kansen te creëren.

6



3. Wat hebben we bereikt?
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen neemt D66 als grootste partij deel 
aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Soest-
Soesterberg. Wij werken daarin samen met de VVD, Soest2002 en het CDA aan 
een vitale gemeente.

In het College zat namens D66 oorspronkelijk wethouder Yvonne Kemmerling (o.a. 
Financiën, Economie, Recreatie, Duurzaamheid). Na haar overstap naar Amersfoort 
in 2015 is zij opgevolgd door wethouder Marcel Adriani met in zijn portefeuille o.a. 
Duurzaamheid, Sociaal domein en Recreatie.
Onze speerpunten voor de afgelopen raadsperiode waren: werk, zorg, onderwijs 
en duurzaamheid. Vanuit ons verkiezingsprogramma zijn deze aandachtspunten 
opgenomen in het coalitieakkoord. We kijken terug op een succesvolle periode met 
veel gerealiseerde verbeteringen.

Werk
Op economisch gebied heeft D66 aan de wieg gestaan van ontwikkelingen die de 
werkgelegenheid in Soest en Soesterberg ten goede komen. Denk daarbij aan de 
ontwikkeling van het succesvolle, nieuwe bedrijventerrein aan de Richelleweg, 
het nieuwe beleid om de winkelgebieden levendig te houden en de toeristische 
samenwerking op de Heuvelrug.
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Mensen met een uitkering worden actief gestimuleerd om weer aan het werk te 
gaan. Voor diegenen die dat kunnen wordt vaak, in samenwerking met het Soester 
bedrijfsleven, succesvol een baan gevonden. Maar ook voor diegenen voor wie dat 
niet lukt, wordt gezocht naar mogelijkheden voor participatie, zoals vrijwilligerswerk 
en maatjesprogramma’s. Samen met Soester ondernemers is in de afgelopen 
jaren de ‘Ondernemersladder’ gestart. Een programma waarbij mensen die via het 
ondernemerschap aan de uitkeringssituatie willen ontsnappen, gecoacht en bijgestaan 
worden door ervaren ondernemers.

Zorg
Het sociaal domein heeft in de afgelopen periode veel aandacht gekregen. Sinds 2015 
heeft de gemeente nieuwe taken op het gebied van de WMO, werk en inkomen en 
de jeugdzorg. Onder verantwoordelijkheid van onze wethouder Marcel Adriani zijn die 
taken bij de Gemeente goed geland. In de eerste fase van deze complexe overgang 
kon in Soest aan alle zorgvragen gehoor worden gegeven. Nu wordt stap voor stap 
gewerkt aan verdere optimalisatie: we willen het anders, beter doen dan het Rijk en 
de Provincie, en we denken dat ook te kunnen, omdat de Gemeente dichter bij de 
inwoners staat. D66 heeft bereikt dat de zorg die de gemeente biedt ruimhartig is. 
Uiteraard blijft zelfredzaamheid altijd voorop staan, maar wie echt afhankelijk is van 
de Gemeente mag dan ook hulp verwachten. De zorgorganisaties zijn betrokken bij 
de beleidsontwikkeling. Sociaal werkvoorzieningsschap is beter op de kaart gezet.

Duurzaamheid
Het integraal duurzaamheidsplan is in gang gezet onder verantwoordelijkheid van 
onze wethouder Marcel Adriani. Hierbij staat duurzame economische ontwikkeling 
centraal op het gebied van energie, recycling en innovatie. Ook is hierin de ambitie 
opgenomen om in de toekomst (2030) 20% van de energie die we in Soest en 
Soesterberg verbruiken, op eigen grondgebied op te wekken.

De activiteiten van het Soester Bedrijvenplatform Duurzaamheid vinden we heel 
belangrijk en hebben we blijvend ondersteund. Voorjaar 2017 heeft D66 een 
initiatiefvoorstel voor het terugdringen van verstening van tuinen ingediend om 
daarmee het gemeentelijk rioolstelsel te ontzien.

8



Tot slot heeft de gemeente op initiatief van D66 actieve steun verleend aan het 
project Solar Runway. Dat project beoogt energie op te wekken in het asfalt van 
de landingsbaan van de vliegbasis om daarmee één of meer nieuwbouwwijken in 
Soesterberg van warmte te voorzien.

Onderwijs
De rol van de gemeente in het onderwijsveld is beperkt. Toch heeft D66 mee kunnen 
werken aan mooie ontwikkelingen in Soest en Soesterberg:
• Extra middelen voor Vroeg Voorschoolse Educatie
• Liberalisering van de peuteropvang
• Verduurzaming van twee schoolgebouwen

9



4. Verantwoordelijk, duurzaam, 
sociaal
D66 heeft over de jaren heen getoond verantwoordelijkheid te willen 
nemen in het belang van de hele samenleving. Daarbij weten we dat we 
niet louter ons eigen verkiezingsprogramma kunnen uitvoeren, maar 
bereid moeten zijn om in het algemeen belang compromissen te sluiten 
met constructieve partners. Dat hebben we nationaal gedaan, maar 
ook lokaal.

Sociaal Soest
In Soest-Soesterberg heeft D66 van 2010 tot 2018 deel uitgemaakt van 
het College en in de personen Yvonne Kemmerling en Marcel Adriani 
twee sterke, succesvolle wethouders geleverd. In moeilijke tijden van 
bezuinigingen hebben zij de gemeentelijke financiën op orde gehouden, 
waarvan we nu profiteren. Op het thema duurzaamheid hebben ze 
belangrijke stappen gezet naar een duurzaam Soest. Marcel Adriani heeft 
met raadsbrede steun de overgang in het sociale domein succesvol in gang 
gezet naar een sociaal Soest. Verantwoordelijk, duurzaam en sociaal, dat 
zal weer de inzet zijn van D66 voor de volgende raadsperiode 2018-2022.

De vijf sociaalliberale richtingwijzers van D66
In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete oplossingen voor 
vraagstukken die nu spelen. Daar zijn ongetwijfeld vraagstukken bij die in 
dit programma beperkt of zelfs geheel niet aan de orde komen. Daarom 
hebben wij onze uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf ‘richtingwijzers’ 
die een gekozen D66-vertegenwoordiger zal hanteren bij het nader invullen 
van toekomstige politieke keuzes. De vijf richtingwijzers'' zijn samengevat 
op blad 36.



4.1 Duurzaamheid
D66 streeft niet alleen een duurzame en innovatieve samenleving na, maar ook 
een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden 
grondstoffen steeds opnieuw gebruikt: weg met de wegwerpmaatschappij!
Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles wat we straks gebruiken, wordt steeds 
opnieuw gebruikt. Zo sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu.

Het duurzaamheidsplan van de gemeente kan nog verder aangescherpt worden.
Bijvoorbeeld door hogere eisen te stellen aan duurzaamheidskwaliteiten bij 
nieuwbouw van bedrijfspanden en woningen. (Nul op de meter, aardgasvrije 
nieuwbouw.) Nieuwe duurzaamheidstechnieken willen we zo snel mogelijk 
toepassen. Het subsidiebeleid moet hierop worden aangepast. Voorlichting voor 
particulieren en bedrijven moet op hoger niveau gebracht worden.
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Energietransitie
Een speerpunt in het Gemeentelijk Duurzaamheidsplan is energietransitie: onder 
verantwoordelijkheid van onze D66- wethouder heeft de Gemeente Soest de ambitie 
uitgesproken in 2030 20% van de eigen energiebehoefte op te wekken op eigen 
grondgebied. Dit is een grote uitdaging waar D66 zich sterk voor wil maken. Daarbij 
moet de Gemeente burgers gaan stimuleren en helpen om duurzamer te worden om 
uiteindelijk met de gehele gemeente samen het gestelde doel te bereiken.

Soest en Soesterberg bieden maar weinig plekken waar optimaal windenergie 
gewonnen kan worden, zonder een groot landschappelijk offer te brengen. De 
Gemeente Soest zal daarom op regionale schaal moeten gaan samenwerken met 
gemeenten in de regio of nog andere allianties verkennen.

D66 wil dat projecten gefinancierd en geëxploiteerd worden door onze eigen bedrijven 
en particulieren. D66 wil daarom dat de gemeente energie-coöperaties initieert, waarin 
investeerders, dak-/ ruimte-eigenaren en gebruikers samen grote hoeveelheden 
duurzame energie gaan opwekken. De ambitie is o.a. dat ieder geschikt dak wordt 
voorzien van een zonnepaneel. De gemeente moet deze programma’s op gang 
brengen en waar nodig barrières wegnemen.

We willen een onderzoek om het project “Solar-Runway” aan te vullen met 
zonnepanelen, zodat de energie-oogst gemaximaliseerd wordt.

Woningaanpassingen
D66 wil stimuleren dat eigenaren hun gebouwen versneld verbeteren. Hierin heeft de 
gemeente een belangrijke motivatierol op te pakken:
• Daken groen maken
• Isolatieprogramma’s worden per wijk/ straat/ industriegebied opgepakt
• Zon-thermische oplossingen worden per wijk/ straat ontwikkeld
• Bij nieuwbouw moet de gemeente inzetten op de hoogst haalbare duurzaamheidsnorm, 
zoals nul-op-de-meter.
• Aardgasvrije samenleving
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Om na 2030 woningen en bedrijven af te kunnen koppelen van het 
aardgasnet, willen we een visie ontwikkelen over alternatieve energie, 
noodzakelijke investeringen en de bekostiging daarvan.

Mobiliteit
Elektrisch rijden zal in hoog tempo het gebruik van fossiele brandstof 
reduceren. Het is noodzakelijk dat de gemeente het aantal laadpalen in 
met name woonwijken verhoogt.
Soest-Soesterberg is een forensengemeente. Het is daarom belangrijk dat 
de gemeente erop toeziet dat de OV-verbindingen, bijv. naar Amersfoort 
en de Uithof, volwaardige alternatieven worden en blijven. Door de aanleg 
en onderhoud van goede fietspaden kan met name het (elektrisch) fietsen 
gestimuleerd worden.

De gemeente als voorbeeld
D66 wil dat Soest-Soesterberg een Fairtrade gemeente wordt, waarin 
inwoners, winkels, bedrijven en de lokale overheid samen zorgen voor 
meer eerlijke handel. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als het gaat 
om duurzame bedrijfsvoering. Daarbij hoort het gebruikmaken van zelf 
opgewekte, groene stroom, en het compenseren van overblijvende CO2-
uitstoot.

Daarnaast willen we:
• Restafval beperken. D66 wil gedifferentieerde tarieven invoeren aan 
de hand van de grootte van de container. Wie minder restafval aanbiedt 
betaalt minder.
• Overbodige verlichting in de openbare ruimte beperken, waar mogelijk 
d.m.v. sensoren aan- en uitzetten.
• Buy local: consumenten informeren en duurzame landbouw stimuleren.



4.2 Zorg
De gemeente heeft een grote taak bij de ondersteuning van die inwoners die het 
even op eigen kracht niet redden. Bijvoorbeeld voor mensen die geen baan hebben 
en inkomensondersteuning nodig hebben. Voor mensen die door een lichamelijk of 
geestelijk gebrek niet volledig mee kunnen doen in de maatschappij. Voor ouders 
die opvoedingsondersteuning nodig hebben, of voor kinderen als de veiligheid in 
gevaar komt.
De afgelopen jaren is er al genoeg veranderd in de zorg. Daarom willen we dat er 
rust komt. Dat is goed voor de zorg in Nederland.

Zorg op maat
D66 is van mening dat de eerste verantwoordelijkheid voor het leven bij jou zelf ligt. 
Wat je zelf kan, dat doe je zelf, en daarvoor wend je je niet tot de overheid. En onder 
zelf doen kan ook verstaan worden dat mensen uit je eigen omgeving je helpen.
Maar kom je er zelf niet uit, dan is D66 van mening dat je niet in de steek mag 
worden gelaten. Iedereen moet in staat zijn volop mee te doen aan het dagelijkse 
leven. Uitgangspunt is dat de zorg op maat moet zijn. Die ondersteuning begint bij de 
aanvraag zelf zodat jouw noden scherp in beeld gebracht worden en er een optimale 
oplossing geboden kan worden.
Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben 
bij voorkeur één gemeentelijk aanspreekpunt.
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Van nazorg naar voorzorg
Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg. We gaan ‘van 
nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen, naar het 
voorkomen van problemen. Daarbij is tijdige signalering essentieel. Dat lukt alleen met 
een soepele samenwerking tussen partijen die bij de volksgezondheid betrokken zijn 
(welzijnsorganisaties, zorginstellingen, sport, onderwijs, etc.).

Preventie kan versterkt worden door een goede relatie met de GGD, een goede 
voorlichting aan jongeren over ongezond en risicovol gedrag. Bijvoorbeeld over 
seksuele gezondheid en seksuele diversiteit, maar ook over alcohol en drugs. De 
voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook o.a. met lesmateriaal 
verbeteren. Tot slot is beweging een belangrijke vorm van preventie. Zo kan iedereen, 
jong en oud, werken aan zijn gezondheid en sociale contacten.

Ouderen
Van ouderen wordt steeds meer gevraagd dat ze langer thuis wonen. Dat kan alleen 
als we een inclusieve samenleving vormen, met robuuste netwerken. Soest zet daarbij 
vol in op voor iedereen toegankelijke voorzieningen. D66 ziet erop toe dat meer 
inspanning verricht wordt om zeker te weten dat iedereen die zorg nodig heeft ook 
bereikt wordt, en op de hoogte is van alle voorzieningen.
Daarbij is het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers structureel verbetert. De meest 'comfortabele' zorg geven de mensen 
dichtbij de zorgbehoevende.

Ondernemerschap
Ondernemerschap kan (in sommige gevallen) een middel zijn om uit een uitkeringssituatie 
te komen. Er zijn in Soest en Soesterberg veel ondernemersnetwerken. D66 wil graag 
dat er, meer dan nu het geval is, door startende ondernemers met ervaren Soester 
ondernemers wordt samengewerkt op hun eerste schreden op het ondernemers pad, 
om uit een uitkeringssituatie te komen en te blijven.

Armoedebestrijding
D66 geeft de voorkeur aan gericht beleid voor armoedebestrijding. We willen 
ontmoedigen dat mensen veel schulden krijgen. Dus: preventie en onderwijs moeten 
een plaats krijgen in schuldhulpverlening.
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4.3 Samenleving & veiligheid
Gelijkheid & Acceptatie
De gemeente Soest heeft inwoners van maar liefst 142 nationaliteiten. De Soester 
samenleving is heel divers, niet alleen in bevolkingsopbouw. Verschillen worden 
steeds groter, zoals de groeiende kloof tussen autochtone en allochtone inwoners, 
maar ook is er een duidelijk verschil tussen Soesters met hoge- en lage inkomens. 
“Wij zijn Soest” stimuleert dat bewoners in Soest en Soesterberg elkaar ontmoeten, 
beter leren kennen en begrijpen. D66 onderschrijft deze doelstelling van harte. Er 
is echter nog veel werk te verzetten. D66 ziet dan ook graag dat de Gemeente 
dit initiatief samen met betrokken burgers verder uitrolt en tot meer concrete 
resultaten komt. Integratie moet bevorderd worden en polarisatie tegengegaan.

In de wijken Smitsveen en De Eng is het grootste woningaanbod in de sociale 
huursector. In deze wijken wonen in verhouding dan ook het grootste aantal niet-
westerse migranten. Volgens D66 werkt dit de optimale integratie in Soest in het 
algemeen en in deze wijk in het bijzonder tegen. D66 zet zich in om op korte termijn 
meer betaalbare, sociale huur- en koopwoningen door heel Soest te realiseren. Om de 
integratie van alle Soesters zo optimaal mogelijk te stimuleren. Het woningaanbod in 
de wijken wordt gedifferentieerd in overleg met de woningbouwcorporaties en andere 
eigenaren.
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Soest kent ook een groot aantal inwoners die vanuit een vluchtelingensituatie in 
onze gemeente zijn komen wonen. D66 vindt het belangrijk dat deze mensen zo snel 
mogelijk volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving. De gemeente dient te 
bevorderen dat de kinderen soepel toegang verkrijgen tot onderwijsfaciliteiten en dat 
hun ouders worden geholpen bij het leren van de taal en het vinden van werk. Met 
name voor de integratie van deze groep nieuwkomers zorgt de gemeente ervoor dat 
ze zoveel mogelijk gehuisvest kunnen worden verspreid door heel Soest.

Wijkgerichte aanpak - Smitsveen
Een voorbeeld van wijkgerichte aanpak zien we momenteel al in Smitsveen, waar een 
problematiek van voornamelijk jongerenoverlast heerst. Het College, met daarin D66, 
heeft een samenhangend plan voor deze wijk opgesteld en voor vijf jaar 2,5 miljoen 
euro beschikbaar gesteld voor tal van ingrijpende initiatieven. Welzijnsorganisaties, 
politie, woningcorporaties Portaal en Alliantie, het Sociaal Domein Team, scholen, 
vertegenwoordigers van bewoners en de Gemeente Soest gaan samen aan de slag 
om Smitsveen leefbaarder te maken. D66 staat volledig achter deze aanpak. Als deze 
aanpak zijn vruchten afwerpt, komt er ook zo'n aanpak voor andere wijken, als daar 
behoefte aan is.
De Gemeente wil de leefbaarheid verbeteren. Bewoners hebben recht op een veilige 
woonomgeving. Enerzijds mag overlast van jongeren niet worden getolereerd, anderzijds 
moet de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties zich inzetten om kansarme jongeren een toekomstperspectief te bieden. 
Door betere samenwerking tussen de verschillende organisaties wordt direct op de 
problematiek ingespeeld en worden de problemen bij de wortel aangepakt. De stip op 
de horizon is een positievere beleving door bewoners van de wijk. D66 ondersteunt 
de huidige aanpak en maakt zich sterk voor een permanente focus op deze wijk 
zolang de bovenstaande doelstellingen niet verwezenlijkt zijn.

Veiligheid
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 vindt dat de 

gemeente een rol heeft in het beschermen van onze democratische rechtsstaat 

tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning. 

Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen jaren. Toch voelen we 

ons steeds onveiliger. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van onrust serieus 

te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten 

leiden door angst.
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Daarnaast vindt D66 het verontrustend dat er een negatieve trend zichtbaar lijkt 
ten aanzien van het aantal gevallen van straatroof. Daarom pleit D66 voor extra 
toezicht door politie en bijzonder opsporingsambtenaren in de gebieden waar deze 
problematiek speelt. D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid en dit 
vraagt om continue samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale 
samenwerking betekent dat ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd. 
D66 dringt er daarom op aan dat Soest prominenter op de agenda staat van het 
overleg tussen Openbaar bestuur, politie en het Openbaar Ministerie.

Veiligheid gaat ook over veiligheid in het verkeer. Er is een aantal plaatsen in onze 
gemeente, zoals bijvoorbeeld op de Koningsweg, waar het aantal verkeersongevallen 
die leiden tot letsel nog steeds te hoog is. D66 vindt dat de gemeente hier als 
wegbeheerder meer verantwoordelijkheid dient te nemen en waar nodig en waar 
mogelijk infrastructurele maatregelen dient te treffen.

Preventie
Preventie, oftewel: het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 het 
uitgangspunt om veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te 
investeren in onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten.
De uitstraling van een buurt speelt een belangrijke rol. Een gemeente met schone 
straten en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast.

Iedereen kan een bijdrage leveren aan de veiligheid in de buurt door goed contact met 
de buren, door het plaatsen van geschikte sloten op het huis of door een preventieve 
buurt- of burgerwacht. D66 wil dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt.
De wijkagent speelt hierin ook een cruciale rol samen met welzijnswerkers. Zij zijn 
aanwezig bij inspraak-momenten en zijn op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar 
in de buurt. Maar ook de bijzondere opsporingsambtenaren dienen hier een sterkere 
rol in te spelen.

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Dit vraagt om voldoende inzet en 
gespecialiseerde medewerkers om digitale diefstal en identiteitsfraude, maar ook 
online pesten tegen te gaan. Hier valt ook voorlichting op scholen onder.
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Handhaving
De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die gevallen 
komen opsporing en handhaving in beeld. Handhaving vindt plaats door de politie. 
De politie dient goed toegerust te zijn. Daarmee doelen we op het aantal beschikbare 
manuren, het opleidingsniveau van politie en de handhavings- en opsporingsmiddelen 
die de politie ter beschikking staan. Indien nodig kan de gemeente de politie hierbij 
faciliteren, en/of Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) met een specifieke 
taakstelling inzetten. De laatsten vindt D66 Soest-Soesterberg in onze gemeente 
onmisbaar.

LHBTI
D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor elke seksuele gerichtheid. Niet alleen in de 
letter van de wet, maar zeker ook in de vrijheid zichtbaar jezelf te zijn in het dagelijkse 
leven. Waar die vrijheid wordt beknot, er gediscrimineerd wordt of mensen zelfs niet 
veilig zijn moet de overheid actief optreden. D66 blijft zich daarom onverminderd 
inzetten voor de acceptatie van LHBTI'ers in de maatschappij. Wij ondersteunen de 
maatregelen die nodig zijn om geaardheid weer breed bespreekbaar te maken en de 
sociale acceptatie en emancipatie van LHBTI'ers te bevorderen.
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Jongeren
Soest en Soesterberg zijn plekken waar kinderen fijn moeten kunnen 
opgroeien. Er zijn veel vrijetijds-voorzieningen, sportverenigingen, 
opvang- en onderwijsvoorzieningen en brede schoolactiviteiten. D66 
wil dat al deze voorzieningen voor alle jeugdigen bereikbaar zijn en dat 
de ontwikkelingskansen voor alle jongeren hier gelijk zijn.

Jongeren betrekken
D66 vindt dat er een actieve rol is weggelegd voor de gemeenteraad om 
jongeren meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. Waar mogelijk 
moeten jongeren altijd actief worden betrokken en geraadpleegd bij 
projecten die hen aangaan.

Woonruimte voor jongeren
D66 vindt dat jongeren die in Soest en Soesterberg opgroeien en op een 
gegeven moment eigen woonruimte zoeken niet genoodzaakt moeten zijn 
uit te wijken naar een andere gemeente omdat er in Soest en Soesterberg 
niets te vinden is. Er moet genoeg betaalbare, geschikte woonruimte zijn 
voor studenten, starters en jonge gezinnen.



4.4 Onderwijs
Voor D66 neemt onderwijs traditioneel een prominente plaats in. Alleen door 
goed onderwijs kunnen we er op vertrouwen dat ook de komende generaties de 
keuzes zullen kunnen maken die nodig zijn voor een robuuste samenleving. De 
moderne kenniseconomie is gebaat bij het levenslang leren. Leren is niet alleen 
voor jongeren. Alle generaties kunnen nog onderwezen worden en het is aan de 
gemeente om dit te promoten en te faciliteren.

Laaggeletterdheid
Wie niet goed kan lezen of schrijven, is laaggeletterd. In Nederland zijn 2,5 miljoen 
mensen laaggeletterd. Die groep kan moeilijk meekomen in onze samenleving. Wij 
willen dat het aantal laaggeletterden omlaag gaat. Dat doen we door het onderwijs te 
verbeteren. Daarnaast is het de taak van de gemeente om taalcursussen en taalhulp 
te faciliteren.
Digitale kennis wordt steeds belangrijker. Iedereen moet zijn zaken via internet regelen. 
Omgaan met de computer is daarom essentieel. Sommige mensen hebben daar 
moeite mee. Voor deze mensen moeten cursussen georganiseerd worden ze wegwijs 
te maken met de computer. De gemeente moet daarbij actief de samenwerking 
zoeken met de bibliotheek en andere organisaties die al actief zijn op dit gebied.
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Bibliotheken
D66 wil een toekomstbestendig bibliotheekbestel dat een leven-lang-leren stimuleert 
en faciliteert. Bibliotheken zijn belangrijk in het laagdrempelig aanbieden van boeken, 
maar ook een plek waar alle lagen van de bevolking bij elkaar kunnen komen. De 
gemeente moet  in het belang van sociaal-, cultureel- en onderwijsgebied in de 
bibliotheek investeren. 

VVE
Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) helpt kinderen in de peutertijd als zij een 
taalachterstand hebben, zodat ze zonder achterstand aan hun school kunnen 
beginnen. De gemeente moet ervoor zorgen dat er voldoende plaatsen beschikbaar 
zijn. Bovendien moeten diegenen die de VVE-lessen geven contacten met 
het basisonderwijs onderhouden. Uiteindelijk zouden alleen die VVE-plaatsen 
gesubsidieerd moeten worden waarvoor de doorlopende leerlijn geborgd is.

Duurzaamheid
Bij vernieuwing van schoolgebouwen is duurzaamheid en binnenklimaat van groot 
belang. D66 zal daar stevig op inzetten. Juist om al vroeg een voorbeeld te scheppen 
voor de jonge jeugd in Soest en Soesterberg.

Passend onderwijs
Elke leerling verdient passend onderwijs. Als dat niet binnen Soest en Soesterberg 
kan, wordt leerlingenvervoer naar een speciale school buiten de gemeente verzorgd. 
D66 meent dat er meer speciale scholen binnen Soest en Soesterberg gevestigd 
zouden moeten worden, zodat leerlingen niet buiten hun eigen omgeving naar school 
hoeven. Een andere mogelijkheid is om speciale klassen voor kinderen die bijzonder 
onderwijs nodig hebben, binnen de reguliere school te plaatsen.

Leerplicht
Schoolverzuim zorgt ervoor dat de betreffende leerlingen zich minder goed 

kunnen ontwikkelen en leidt vaak tot schooluitval. Daarom wil D66 Soest-

Soesterberg dan ook dat de leerplichtambtenaar hier streng op blijft toezien. Er 

moet niet alleen gesignaleerd worden, handelen is belangrijker.

De school is de eerste in de schakel die problemen in het gezin constateert. Zij 

kan van deze kennis gebruik maken om instanties in te schakelen, die dan weer 

een beleidsplan opstelt om het gezin te ondersteunen.
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4.5 Wonen & ruimte
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor iedereen. Dat houdt in dat wij 
tegemoet willen komen aan de wensen van gezinnen, de vergrijzende bevolking, 
jongeren en 1-persoons huishoudens.

Bestaande bouw efficiënt gebruiken
Bebouwing buiten de zogenaamde rode contouren is momenteel niet toegelaten en dat 
wil D66 zo houden, om zo het groene buitengebied intact te laten. De woningbehoefte 
voor Soest en Soesterberg wordt daarom wat D66 betreft in de komende 4 jaar 
binnen de rode contouren gerealiseerd.

Om bouwen binnen het bebouwde gebied van Soest en Soesterberg mogelijk te maken 
pleit D66 voor een maximaal efficiënte benutting van beschikbare accommodaties en 
ruimte en slimme oplossingen:
• Leegstaande woningen en panden sneller benutten,
• Woningen splitsen en -uitbouwen zodat meer wooneenheden worden gecreëerd, 
o.a. voor eenpersoonshuishoudens
• Hoger bouwen, ophogen van bestaande bouw, woningen splitsen en -uitbouwen 
zodat meer en kleinere wooneenheden worden gecreëerd
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• Leegstaande kantoren kunnen door herbestemming ook geschikte woonruimten 
worden.
• Samenbrengen en concentreren van functies (o.a. via het gemeentelijk 
accommodatiebeleid).
• Het gebruik van grondbeleid instrumenten (b.v. voorkeursrecht of bestemmingsplan 
en aankoop) om bouwplannen te kunnen optimaliseren.

Nieuwbouw: vraag gerelateerd & duurzaam
Bij nieuwbouw staat duurzaamheid voorop. Vrijkomende betaalbare gemeentelijke 
grond wordt gereserveerd voor sociale woningbouw. Een goede spreiding van deze 
woningen over diverse wijken vinden wij belangrijk. Er bestaat ook een tekort aan 
luxe huurwoningen, luxe appartementen en aan “wonen met zorg”. In overleg met 
projectontwikkelaars kan de gemeente een cruciale rol spelen om dit te verbeteren en 
daarmee doorstroming te bevorderen.

Verkeer & Vervoer
Bij het uitvoeren van verkeersplannen vindt D66 dat de factoren doorstroming, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken steeds opnieuw tegen elkaar afgewogen 
moeten worden.

Om de bereikbaarheid van onze winkelcentra te vergroten, zullen de parkeervoorzieningen 
bij winkelgebieden efficiënter benut dienen te worden. Uiteraard zullen wij altijd 
voorstander zijn van het gebruik van de fiets en/of het OV bij een bezoek, maar het 
aantal auto’s is niet te weren en de huidige parkeerdruk is al fors. Met name aan de 
van Weedestraat is het verstandig de voorzieningen op te schroeven.

Fietsroutenetwerk
Qua fietsroutenetwerk houden wij vast aan de ambitie om een fietsverbinding 

Soest-Hilversum achter Paleis Soestdijk langs aan te leggen. Hierdoor ontsluit je 

veel fietsverkeer uit naastgelegen gemeenten. Hierover zal regionale afstemming 

moeten plaatshebben omdat dit op het grondgebied van Baarn ligt. Voorwaarde 

voor de groei van het aantal fietskilometers is verder, dat de verkeersveiligheid 

van fietsers wordt verbeterd door het aanpakken van knelpunten.
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4.6 Economie & toerisme
Wonen en werken dichtbij elkaar zijn goed voor het milieu: iemand die in zijn 
woonplaats kan werken hoeft immers niet te reizen! Daarom heeft D66 de ambitie 
om in de komende vier jaar de economische structuur en werkgelegenheid te 
versterken. Hierbij is het midden- en kleinbedrijf de motor van banen en innovatie. 
D66 Soest-Soesterberg wil ondernemers stimuleren in hun ondernemerschap. 
We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de 
gemeente te vestigen. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt sterk 
met beleidskeuzes samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed 
aanbod van cultuur en horeca, voldoende gekwalificeerde werknemers, goede 
bereikbaarheid, aantrekkelijke woningen in een mooie en groene omgeving.

Ondernemers aantrekken
De werkgelegenheid in Soest en Soesterberg loopt helaas terug. Er worden minder 
nieuwe bedrijven gestart en er zijn minder snelgroeiende bedrijven in vergelijking met 
de resterende provincie. Het aantrekken van nieuwe, mogelijk internationale bedrijven 
valt of staat bij de aanwezigheid van aantrekkelijke industriegebieden. Hiervoor wil D66 
optrekken met omringende gemeenten. Als overloop voor bijv. Utrecht en Amersfoort 
is Soest-Soesterberg uitermate geschikt. Daartoe zou de gemeente als regisseur 
moeten optreden.

Het MKB is de grootste werkgever in de gemeente Soest. Het initiatief voor een 
databank van Soester ondernemers, om door lokale opdrachtgevers en Gemeente 
beter vindbaar te zijn, steunt D66 van harte. Ook stimuleren wij het jaarlijkse 
ondernemerscongres, dat ondernemers verbindt, de cross-overs tussen sectoren en 
de samenwerking tussen complementaire sectoren.

Ondernemers en dienstverlening
Ondernemers komen geregeld in aanraking met de gemeente. Bij de gemeente 
krijgen ze dan te maken met tal van regels en tal van belangen, die de plannen vaak 
bemoeilijken. D66 wil deze regels versoepelen. D66 zal vol inzetten op verbetering 
van de dienstverlening van de gemeente, zowel digitaal als in persoon. Een vaste 
contactpersoon, een integrale benadering en heldere online tools, moeten ondernemers 
helpen de weg te vinden om hun plannen te verwezenlijken.
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Ondernemers en duurzaamheid
Van ondernemers wordt steeds meer verlangd dat ze hun bedrijfsprocessen zo 
duurzaam mogelijk inrichten. D66 kijkt daar met bewondering naar: ondernemers 
helpen ondernemers om duurzamer te ondernemen! D66 Soest-Soesterberg vindt 
dat deze beweging actief aangemoedigd en ondersteund moet worden.

Ondernemers en parkeren
In Soest en Soesterberg is er structureel te weinig parkeerruimte. Er wordt wel 
actief gezocht naar meer parkeermogelijkheden, maar de ruimte is beperkt. D66 is 
van mening dat plannen niet afgewezen moeten worden alleen omdat er te weinig 
parkeergelegenheid gevonden is: in die gevallen moet het belang van de parkeernorm 
afgewogen worden tegen het belang van het gehele plan. Gratis parkeren blijkt een 
belangrijke trekker te zijn voor o.a. bezoek aan winkelgebeden, en dat moet wat D66 
betreft zo blijven.

Ondernemers en kwetsbare groepen
De aantrekkende economie moet ook gaan werken om mensen uit een uitkeringssituatie 
te helpen. Steeds meer ondernemers maken in hun onderneming ruimte voor deze 
mensen. Dat is een mooie ontwikkeling! D66 is van mening dat de gemeente deze 
ontwikkeling moet aanmoedigen en stimuleren.

Detailhandel en horeca
Aantrekkelijke detailhandel en horeca zoals winkelpromenade Soestdijk en de 
winkelgebieden Soest-Zuid en Rademakerstraat zijn een stimulans voor de economie 
en het toerisme. D66 ziet echter, net als in andere steden en dorpen, een toenemende 
leegstand in onze winkelgebieden. De Soester retailvisie is een mooi uitgangspunt om 
leegstand aan te pakken, maar met alleen faciliteren gaat het niet lukken. D66 pleit 
dan ook voor proactief detailhandelsbeleid vanuit de gemeente. 
Leegstaande winkelpanden buiten de gewenste winkelgebieden, kunnen een 
nieuwe woonbestemming krijgen en er kan eventueel ruimte worden gecreëerd voor 
woningbouw.

Zelfstandigen zonder personeel
De groep ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) is in Soest en Soesterberg een 
snelgroeiende groep ondernemers. Initiatieven waar D66 nauw bij betrokken was, 
zoals het jaarlijks ondernemerscongres, het maatjesproject en de databank voor 
ondernemers gaan hun vruchten af werpen. Nog meer dient ingezet te worden op 
verbinding van ZZP’ers onderling en het Soester bedrijfsleven. De gemeente kan bij 
haar inkoopbeleid de ZZP’ers beter benutten.
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Toerisme
D66 wil de komende periode hoger inzetten op toerisme. De 
werkgelegenheid in deze sector blijft achter bij het landelijk gemiddelde. 
Maar er zijn uitstekende kansen om deze achterstand in te lopen.

Belangrijke publiekstrekkers dragen daaraan bij, zoals:
• het Nationaal Militair Museum met het Park Vliegbasis Soesterberg
• De Paardenkamp en het Gagelgat
• Landgoed de Paltz met het Herman van Veen Arts Center
• Soester natuurgebieden (o.a. Lange en Korte Duinen)
• Openluchttheater Cabrio
• Paleis Soestdijk (dat wordt verbouwd tot hotel en evenementencentrum)
• Kunstencentrum Hazart / Park Klein Engendaal
• De Eem, Eempolder en de Grote Melm
• Thermen Soesterberg
• Museum Oud Soest

Soesterberg
Soesterberg is een nieuwe high potential voor toerisme, met de 
nieuwe pleisterplaats, het nieuwe centrum en de betere horeca- en 
winkelvoorzieningen is het een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de 
toeristische trekkers.



Meer verblijfsarrangementen
Soest-Soesterberg is wel in trek voor eendaagse uitstapjes maar dat zouden meerdaagse 
arrangementen moeten worden. Soest zal meer aandacht moeten vestigen op de 
hierboven genoemde toeristische trekpleisters. Dat geldt niet alleen voor de sectoren 
recreatie en natuur maar ook door actieve promotie van de vele evenementen die in 
Soest-Soesterberg georganiseerd worden, zoals de Oude Ambachtenmarkt bij de 
Oude Kerk, de Warme Witte Winterweken bij ’t Vaarderhoogt, de Sylvesterloop in 
de Lange Duinen en de jaarlijkse Kunstroute ‘Kunst in Bedrijf’. Hiermee kan Soest-
Soesterberg landelijk op de kaart gezet worden en kan de plaatselijke horeca op 
de evenementen inspelen. Ook de regio biedt vele mogelijkheden zoals een bezoek 
aan de historische Amersfoortse binnenstad of de dierentuin en het Hilversumse 
Mediapark.

Logiesverstrekkers
Bed & Breakfast accommodaties worden in Soest en Soesterberg nog niet veel 
aangeboden. Het zou goed zijn als er meer private logiesverstrekkers komen, in het 
buitengebied, maar ook in de bebouwde kom. Zonder overlast: de gemeente dient dit 
wel qua tijdsduur, veiligheid e.d. te monitoren.

Citymarketing versterken
D66 wil deze kansen voor toerisme verder versterken door via citymarketing onze 
trekpleisters, horeca, accommodaties en culturele evenementen over het voetlicht te 
brengen. De goede samenwerking tussen gemeente, logiesverstrekkers en regionale 
samenwerking van de VVV heeft geleid tot websites ‘Uit in Soest’ en ‘Op de Heuvelrug’.

Camperplaatsen aanleggen
In Europa rijden al 2 miljoen campers rond. Deze vorm van toerisme gaat nu 

nog grotendeels aan Soest voorbij. D66 stelt voor kleine camperplaatsen aan 

te leggen voor kort verblijf, bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij Sportboulevard 

de Eng, bij Thermen Soesterberg of bij het NMM.
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4.7 Landschap & natuur
Soest heeft enkele van de mooiste natuurgebieden van Nederland waaronder 
de Soester Duinen, de Eempolder, de Eng, het Park Vliegbasis Soesterberg en 
Landgoed Pijnenburg. We wonen te midden van deze prachtige natuur met ook 
nog bijzondere cultuurhistorische waarden en dat willen we graag zo houden.

Omgevingsvisie 2019
De nationale Omgevingsvisie moet de weidsheid en openheid van onze ruimte bewaken 
en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzaam en gezond ingericht land. Gemeenten 
krijgen hiermee ruimte voor een ambitieus natuur- en milieubeleid. Verdichting van de 
bebouwde ruimte is hierbij van belang om natuur en landschap te ontzien en gelijktijdig 
de kracht en vitaliteit van steden te vergroten. Mogelijkheden voor intensivering en 
hergebruik van gebouwen en terreinen in de stad wil D66 hiervoor ten volle benutten.

Groene gemeente
Waar door bebouwing natuur toch plaats moet maken, wil D66 via een herplantingsplicht 
of natuurcompensatie elders in de gemeente er voor zorgen dat per saldo de 
oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen tenminste gelijk blijft. 
D66 wil de komende vier jaar de tien meest grijze plekken in Soest en Soesterberg 
vergroenen door op de kaalste pleinen en straten bomen, planten en miniparkjes in te 
richten. Dat is ook goed voor de waterhuishouding.
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Recreatie
Bij kwetsbare natuur moet betreding door de mens beperkt worden. Bijvoorbeeld 
bij Park Vliegbasis Soesterberg. Meer recreatie en toerisme is mogelijk, mits goed 
gereguleerd. Bij overbelasting van de natuur door intensieve recreatie is extra toezicht 
en zonering noodzakelijk.

D66 wil dat de fietsroute langs de Eem van de Kleine Melm naar Baarn doorgetrokken 
wordt. Het zou mooi zijn als hier voor fietsers en wandelaars een beperkte 
horecagelegenheid gerealiseerd wordt.

Soester Eng
Aan de randen van de Eng, een trots van Soest, blijft steeds geknabbeld worden. 
Voorbeelden zijn de verplaatsing van de volkstuintjes van de Molenstraat en de 
realisatie van woonwijk ‘Bieshaer’. Door intensief recreatief en landbouwgebruik gaan 
de natuurwaarden van de Eng achteruit. Om dit te voorkomen pleiten wij voor meer 
ruimte in bermen en randen van de Eng.

Buitengebied / Agrarisch
Het buitengebied heeft grote waarde. We willen zuinig zijn op onze natuur en op 

een duurzame manier én economisch rendabel gezond voedsel verbouwen. D66 

geeft agrarische ondernemers ruimte om een bijdrage te leveren aan landschap 

en natuur en aan de energietransitie. Ook krijgen agrarische ondernemers van 

D66 meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen, 

boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg.
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4.8 Cultuur & sport
Cultuur
D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Niet alleen als 
individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen 
het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de 
gemeente met elkaar omgaan, maar maken de gemeente ook aantrekkelijk om in 
te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. In het oog springende 
culturele uitingen dragen bij aan een aantrekkelijk, leefbaar en bruisend dorp en 
levendige winkelgebieden.

Breed cultureel aanbod
De gemeente Soest heeft regionaal gezien een rijk cultureel leven, met veel actieve 
verenigingen en organisaties zoals Idea, Cabrio en Artishock die in belangrijke mate 
bijdragen aan het goede culturele klimaat. D66 zal dit van harte blijvend ondersteunen. 
De deelname van het bedrijfsleven aan culturele activiteiten geeft belangrijke 
meerwaarde; het maatschappelijk rendement van deze activiteiten wordt zo verhoogd.
We hebben veel waardering voor het Cultuurplatform dat op uitstekende wijze in 
samenwerking met de gemeente een actieve, coördinerende en ondersteunde taak 
vervult.

Door cultureel ondernemerschap komen we verder
De afgelopen collegeperiode zijn bezuinigingen op cultuur mede door D66 voorkomen. 
Maar het budget voor cultuur wordt wel bevroren. D66 streeft naar meer samenwerking 
binnen kunst, cultuur en onderwijs, om zo op organisatiekosten te besparen en per 
saldo niet te hoeven bezuinigen. Door te investeren in samenwerking met andere 
organisaties en omliggende gemeenten kan er een breed cultureel aanbod blijven 
bestaan en kunnen nieuwe initiatieven tot stand komen.
Het in stand houden van het jeugdcultuurfonds vindt D66 belangrijk voor de 
mogelijkheid tot culturele en muzikale vorming van jongeren. Een vernieuwend festival 
met regionale uitstraling zouden we als D66 bijvoorbeeld zeer verwelkomen. D66 
wil dat vluchtelingen die met een status in het AZC Soest/Zeist zijn gehuisvest meer 
betrokken worden bij kunst en culturele activiteiten.
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Sport
Sport is belangrijk, niet alleen voor de gezondheid maar ook door de sterke sociale 
invloed. Dit geldt voor alle leeftijden. Jongeren leren bepaalde normen en waarden 
op de sportvereniging, komen in aanraking met verschillende culturen en leren hun 
grenzen kennen. De sociale controle op een sportvereniging kan onacceptabel gedrag 
inperken. Voor ouderen kunnen sportvereniging eenzaamheid voorkomen door het 
sociale element en daarnaast houdt het ouderen fit en in beweging.

Iedereen kan sporten
D66 vindt het dan ook zeer belangrijk om sporten en sportverenigingen te faciliteren. 
Het is van belang dat ieder kind de mogelijkheid heeft om te sporten, onafhankelijk 
van de financiële situatie van het gezin. Ook wil D66 dat vluchtelingen met status 
in het AZC Soest/Zeist meer gaan sporten bij verenigingen. Er is al enige tijd een 
gemeentelijk fonds, waaruit een bijdrage in de contributie kan worden gevraagd.
Voor ouderen is het van belang dat sportaccommodaties goed toegankelijk zijn.
Vrijwilligers zijn voor onze verenigingen onmisbaar. D66 wil dat de gemeente vrijwilligers 
en sportbesturen op gepaste wijze ondersteunt.

Sportevenementen
Grootschalige (top)sportevenementen motiveren inwoners om meer te sporten en 
bewegen, brengen inwoners bij elkaar en maken toeristen bekend met de gemeente 
of regio. We zijn er trots op dat de sportsector in Soest en Soesterberg floreert en ook 
evenementen met landelijke uitstraling weet te organiseren zoals de Sylvestercross. 
D66 wil dat de gemeente dergelijke evenementen faciliteert.

Sportfederatie is aan zet
In de afgelopen collegeperiode is een convenant met de sport in Soest tot 

stand gekomen over de bekostiging van de accommodaties, die eigendom van 

de gemeente zijn. Het college beoogt de bezuiniging die op de accommodaties 

noodzakelijk is, zo pijnloos mogelijk voor de clubs te laten plaatsvinden. Immers, 

iedere sport en club is voor onze gemeente van belang en moet behouden 

blijven. De Sportfederatie, waarin de meeste sportclubs verenigd zijn, voert 

dit convenant in samenwerking met de clubs en de gemeente uit. Op deze 

constructieve wijze moet de gemeente in nauw contact met de sport blijven.
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4.9 Organisatie
Naast regelgever is de gemeente ook dienstverlener. Je hebt de gemeente nodig 
voor je paspoort en andere officiële papieren, voor bouwvergunningen of andere 
vergunningen. Van de gemeente mag je daarom verwachten dat die dienstverlening 
klantgericht, eenvoudig en steeds beschikbaar is.

ICT
Door diensten (bijv. aanvragen paspoort, rijbewijs, subsidies) online aan te bieden 
zijn ze voor inwoners 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. Dat is mooi: 
we doen zaken met de gemeente wanneer het ons uitkomt! Dat brengt wel met zich 
mee dat er stevig geïnvesteerd moet worden in moderne, veilige en klantvriendelijke 
online omgevingen. Andere kanalen, zoals de balie of de telefoon, moeten ook een 
volwaardige plaats in de bereikbaarheid blijven spelen.

Participatie
Het is in deze tijd ondenkbaar dat de inwoners, naast de gemeenteraad, niet zouden 
meedenken over beslissingen die in het gemeentehuis genomen worden. Er wordt, 
ook in Soest en Soesterberg, stevig geëxperimenteerd met vormen waarin dat 
meedenken en -beslissen vorm gegeven kan worden. Het wordt tijd om daarin een 
vaste vorm te kiezen, zodat inwoners kunnen rekenen op de wijze waarop ze bij 
beslissingen worden betrokken. Een aantal waarden is daarbij van belang:
• D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer invloed voor 
inwoners. Daarom willen we een participatieverordening opstellen, met een selectie 
aan instrumenten, zoals buurtrechten.
• D66 wil dat inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak 
krijgen. Uiteraard pas als het onderwerp voldoende tastbaar is voor inwoners, zodat 
zij de urgentie en de gevolgen goed kunnen inzien.
• D66 wil dat de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen geeft voor de inspraak en 
achteraf uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.
• D66 wil dat wijkbewoners meer te zeggen krijgen over waar het budget voor hun 
wijk aan wordt besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online 
inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners worden bereikt.

Meedenken
Als een inwoner zich met een plan tot de gemeente wendt, zal medewerking niet altijd 
een gegeven zijn. Er kunnen immers redenen van algemeen belang zijn die zich tegen 
het plan verzetten. Toch is D66 van mening dat de inwoner mag verwachten dat de 
gemeente maximaal meedenkt over mogelijkheden om het plan toch doorgang te 
laten vinden. De basishouding van de gemeente zou er een moeten zijn van ‘ja, mits’ 
in plaats van ‘nee, tenzij’.
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4.10 Financiën
Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de 
gemeente. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen 
daar hard voor gewerkt hebben. Om die reden vinden wij het ook belangrijk dat 
de gemeente zo transparant mogelijk is over inkomsten en uitgaven, en daar ook 
verantwoording over aflegt. Hieronder de belangrijkste onderwerpen.

Eenvoudig en eerlijk
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar 
inwoners over haar financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie 
van voornemens en resultaten: een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. 
Daarom doen wij voorstellen voor het verspreiden van ‘burgervriendelijke’ begrotingen 
(zonder jargon, met overzichtelijke bedragen), een openbaar subsidieregister of het 
rapporteren over uitgaven via ‘open data’ of ‘open spending’. Bovendien wil D66 
gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner 
en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. De 
gemeente zal inwoners meer moeten betrekken bij de vaststelling van de waarde 
(WOZ) van hun huis. Het is voor hen belangrijk als grondslag voor de ozb.
D66 wil dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredige 
hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens. Voor veel 
gemeentelijke heffingen (leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat deze 
kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het belangrijk om inzichtelijk te maken 
welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van gemeentelijke leges of 
retributies, zoals die voor bouwvergunningen of trouwen, moeten in verhouding staan 
tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Invloed voor mensen
Mensen goed informeren over de inkomsten en uitgaven van de gemeente is slechts het 
begin. Wij willen de invloed van mensen bij de totstandkoming ook vergroten. Dat kan 
door invoering van een systeem van ‘participerend begroten’ of een ‘burgerbegroting’ 
waarbij bedrijven en bewoners zeggenschap/invloed krijgen aan welke prioriteiten de 
gemeente geld besteedt.

Houdbare financiën
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er 
op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt en tekorten dus niet 
structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves. Maar het is zonde 
onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl er allerlei zinvolle investeringen 
in het dorp te doen zijn. Om te bepalen hoe hoog die reserves moeten, kan gebruik 
worden gemaakt van het 'risico-cumulatiemodel', zodat wel een buffer beschikbaar 
is als het tegenzit.
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Betere democratische controle
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk 
een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou 
een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij voorkeur 
tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.

D66 Soest-Soesterberg:
T: @D66Soest
F: d66soestsoesterberg
L: company/d66-soest
E: jelle.baak@d66soest.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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