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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 nadruk-
kelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van de gemeente. Als raadslid en wet-
houder 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 gele-
verd? 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 inzich-
ten van nu en het oog op de toekomst. De aanstaande gemeenteraadsver-
kiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale beleid een stem-
pel 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 geloofwaardi-
ge politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en verbinding. De poli-
tiek 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. Daar-
om 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 histori-
sche overwinning voor D66. 
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt. 

Alexander Pechtold 
Partijleider D66 



Voorwoord Hans Hueting 
 
Westvoorne is in haar wezen een paradijs op aarde.  

Om te leven, te wonen, te werken, je kinderen op te zien groeien en te recreëren. Oostvoorne, Rockanje en Tinte heb-
ben alles in zich om voor iedereen de plek te zijn om gelukkig te worden, te zijn en te blijven. Dat is de reden dat velen 
er al heel hun leven wonen en nooit meer willen vertrekken. Onze ambitie is om de komende vier jaar zoveel mogelijk 
bewoners hierin te laten delen. Juist ook voor de mensen die daarbij dat steuntje in de rug nodig hebben én voor de 
natuur die uit zichzelf geen raadsman heeft.   

Wij willen dat doen op een wijze waar u, de bewoner van Oostvoorne, Rockanje of  Tinte echt wat aan heeft. Dat u na 
vier jaar terugkijkt, daarbij voelt en ziet dat er iets veranderd is in Westvoorne, en wel dat uw gemeente een beetje 
mooier geworden is. Dat u uw kinderen of naasten aanbeveelt (zoals ik met succes deed bij mijn ouders) in Westvoor-
ne te (blijven) wonen en dit ook – voor iedereen uit alle lagen en standen van de bevolking – mogelijk is met bijbeho-
rende baan, voorzieningen, ook voor de oude dag, groene leefomgeving en goede scholen voor de huidige en volgen-
de generatie. Dat u trots bent dat u dit mooie plekje in Nederland mag delen met toeristen en dat zij op hun beurt ook 
met volle teugen genieten van deze unieke plek. 

Kernpunt voor de D66 fractie zal zijn dat we in de raad geen ander doel dienen dan de gemeenschap, waarbij wij net 
als u, als één van de 14.334 andere medebewoners burger zijn van dit mooie Westvoorne. Integriteit is iets waar wij, 
kandidaat raadsleden van D66 Westvoorne, 100% voor staan en ik als advocaat in 
het bijzonder als kernwaarde met mij meedraag. 

Wij weten ons gesteund door een landelijk en regionaal D66 kader; een groep van 
mensen die ook op nationaal niveau hetzelfde willen en vooral de faciliteiten en het 
netwerk geven om dit maximaal ook voor Westvoorne te realiseren. Dit maakt ons 
lokaal, regionaal en landelijk sterk. 

Wij hopen en vertrouwen erop, dat u de komende vier jaar trots zult zijn dat u de 
tijd heeft genomen om in het stemhokje mij en andere leden van de D66 fractie die 
kans te geven om dat waar te maken. 

Hans Hueting 
Lijsttrekker D66 Westvoorne 



1. Goed onderwijs 
 
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen en de individuele vrijheid van den-
ken en doen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo in te richten 
als zij zelf willen. Een belangrijke voorwaarde is gelijke kansen voor iedereen. 
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ont-
wikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn 
afkomst. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden, mensen mondiger maken en voor het bevorderen van verbinding 
en dialoog. Onderwijs kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende twee-
deling in de samenleving. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en op het 
voortgezet onderwijs. Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard 
voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook op Voorne. 

Stimulering van het onderwijs 

Door het stimuleren en faciliteren van een goede samenwerking tussen on-
derwijs en (jeugd)zorg willen we de onderwijsontwikkeling en leerprestaties 
van de leerlingen positief beïnvloeden. Het streven van scholen om kwalita-
tief goed onderwijs aan te bieden is uitgangspunt bij kwaliteitsimpulsen, als 
deze gevraagd worden. Projecten met aanpak van taalachterstand, pesten, 
(schoolklimaat) en tegengaan van schooluitval kunnen via de regionale en 
lokale educatieve agenda's worden gestimuleerd en ondersteund.  

Aansluiting op de arbeidsmarkt 

Het MBO is beroepsonderwijs, waar leerlingen voor een vak worden opge-
leid. Goede aansluiting op de vraag vanuit de arbeidsmarkt is belangrijk. Het 
is daarom niet wenselijk dat leerlingen worden opgeleid voor beroepen, 
waar straks nauwelijks of geen werkgelegenheid in is. 

Aantrekken van meer binnen- en buitenlandse toeristen en dagrecreanten is 
een speerpunt in alle drie de gemeenten. Veel bedrijven werken in de toeris-
tische sector of zijn er aan gelieerd. D66 Voorne wil dat er met de schoolbe-
sturen in de regio (en daarbuiten) en het bedrijfsleven een overleg gestart 
wordt om te komen tot een mbo-opleiding, welke tot beroepen opleidt in de 
toeristische of aanverwante sectoren.   



Ook opleidingsmogelijkheden die zich richten op specifieke aspecten van de 
agro-sector (innovatieve duurzame teelten en ook de verwerkende indu-
strie),  de logistiek en met name ook de zich nu op de 2

e
 Maasvlakte snel 

ontwikkelende offshore (windparken op zee), verdienen het om, in overleg 
met het bedrijfsleven, onderzocht te worden. Voorne is bij uitstek de plaats 
waar zulke opleidingen zouden kunnen worden gevestigd. 

Stimulering van het onderwijs 

Door het stimuleren en faciliteren van een goede samenwerking tussen on-
derwijs en (jeugd)zorg willen we de onderwijsontwikkeling en leerprestaties 
van de leerlingen positief beïnvloeden. Het streven van scholen om kwalita-
tief goed onderwijs aan te bieden is uitgangspunt bij kwaliteitsimpulsen, als 
deze gevraagd worden. Projecten met aanpak van taalachterstand, pesten, 
(schoolklimaat) en tegengaan van schooluitval kunnen via de regionale en 
lokale educatieve agenda's worden gestimuleerd en ondersteund.  

Duurzame, veilige schoolgebouwen 

D66 Voorne wil dat de kwaliteitsnormen voor schoolgebouwen met betrek-
king tot een veilige, gezonde en duurzame omgeving  beter worden gehand-
haafd. Nieuwbouw van scholen dient in alle deelprocessen, van ontwikke-
ling, architectonisch en bouwkundig ontwerp, aanbesteding, realisatie tot en 
met de oplevering, zeer scherp te worden geïnspecteerd. De meest actuele 
regelgeving voor een veilige, gezonde en duurzame schoolomgeving dient 
gevolgd te worden en alles gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen. 
Bij bouw of verbouw wil D66 dat ook dat dit duurzaam gebeurt en hier ruimte 
is en komt voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen 
en groene schooldaken met zonnepanelen. Het stimuleren van de scholen 
gebruik te maken van groene energie en bij nieuwbouw te streven naar een 
duurzaam energiegebruik vinden wij vanzelfsprekend. 

Kleinere kernen 

D66 Voorne heeft als uitgangspunt dat er in alle kleinere kernen 
(Zwartewaal, Vierpolders, Tinte Oudenhoorn, Nieuwehoorn, Rockanje, Oost-
voorne)een moderne basisschool moet zijn, zeker in de wat verderaf gele-
gen kernen. De school is, naast de dorpswinkel, sportfaciliteiten, geldauto-
maat en het dorpshuis, een essentiële basisvoorwaarde voor de leefbaar-
heid van de kernen. De demografische ontwikkelingen en teruglopende leer-
lingaantallen baren in dat verband soms zorgen. Herschikking van te kleine 



basisscholen binnen brede scholen met dependances zou hierbij een goede 
oplossing kunnen zijn. 

Verbindingen met brede school varianten 

D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed ontwikkelen. Wij zijn daar-
om, zoals hiervoor al genoemd voor de kleine kernen, voorstander van bre-
de scholen die naast kwalitatief goed onderwijs ook kinderopvang, voor-
schoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Door dit 
brede aanbod kan de school passend ruimte behouden voor verschillende 
achtergronden van de kinderen, beter inspelen op de individuele behoefte 
van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signale-
ren.  Bovendien kan een dergelijke school zich ontwikkelen tot een ontmoe-
tingsplaats in de buurt, waarop kinderen en ouders, ook van verschillende 
religieuze signatuur, bij diverse activiteiten op school bij elkaar komen. Dat 
maakt het voor ouders ook eenvoudiger om werk en zorg voor hun kinderen 
te combineren. 



2. Ondernemerschap, innovatie 
en werkgelegenheid. 
 

Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige 
maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot on-
dernemen bij mensen los kan maken. Wij waarderen ondernemerschap dan ook 
positief. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich 
op Voorne te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een 
gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen sa-
men: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur 
en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groe-
ne omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar.  

Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze ge-
meenten. 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 vol-
doende werk is, geven we op de eerste plaats werkgevers de ruimte om te on-
dernemen. 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. 

Rol overheid 

In beginsel vinden wij dat mensen onderling vaak tot betere, efficiëntere en 
rechtvaardigere oplossingen kunnen komen dan de overheid. De laatste 
heeft wel een actieve, voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid. Als de 
overheid duidelijke kaders schept, ontstaat er ruimte voor ondernemers. 
Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er bijvoorbeeld voor 
dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft 
om bij te dragen aan de samenleving. Op elk van deze terreinen werkt D66 
aan verbetering. In dit hoofdstuk richten we ons op de pijlers van een sterke 
lokale economie op Voorne: ondernemerschap, innovatie en werkgelegen-
heid.  

Wij willen dat de gemeenten meer ruimte geven aan particulier initiatief en 
ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren 
en belonen. De regels om te starten of uit te breiden, gaan we eenvoudig, 
begrijpelijk en uitvoerbaar maken.  



Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. 

Groene golf ambtenaar 

Het MKB is de motor van banen en innovatie en dus belangrijk voor de groei 
van onze lokale economie. D66 moedigt ondernemen aan, onder andere 
door het stimuleren van het starten van een bedrijf op Voorne. Ondernemers 
ervaren grote regeldruk. Wij willen hier verandering in brengen door een 
aanpak op basis van twee principes: meer vertrouwen en een dienstbare 
overheid. Soms kan een ondernemer niet verder vanwege problemen met 
vergunningen of de omgeving. Er moet daarom ook hier een “groene golf 
ambtenaar” komen die een ondernemer begeleidt, contact blijft houden en 
de ondernemer vertelt of het zo goed is. Bij de groene golf verwijzen wij naar 
de groene golf bij stoplichten. Deze ambtenaar neemt de ondernemer mee 
vanaf het begin tot het eind van het proces om zo makkelijk de weg te vin-
den binnen het systeem. Dit moet straks ook doorgevoerd worden in de fu-
sie van de ambtenaren op Voorne (Werk Organisatie Voorne). 

Door een betere aansluiting van MKB bij regionale onderwijsinstellingen en 
kennisclusters en het slimmer aanboren van gelden kan de MKB-
innovatiemotor aangejaagd worden. 

Innovatie 

Innovatie ontstaat op plekken waar deskundigen uit verschillende disciplines 
elkaar ontmoeten. Waar mensen samenwerken vanuit ieders eigen experti-
se aan innovatieve oplossingen voor klanten. Die ontmoeting kan plaatsvin-
den op een campus of een field lab, waarbij de vragen van ondernemers en 
hun klanten centraal staan en waar onderzoeks- en onderwijsinstellingen 
hun kennis delen om op die vragen een antwoord te vinden. Dit gebeurt dan 
niet alleen met bestaande, maar vooral ook met vernieuwende onderwijs-
concepten. 



3. 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. 
Vrijheid in verbondenheid vereist de mogelijkheid voor mensen om te bepalen 
wie hen bestuurt, en wat die bestuurders doen. Uitgaande van persoonlijke vrij-
heid in verbondenheid met anderen is het van groot belang dat overheden zich 
aan de door henzelf gestelde regels houden en democratische verantwoording 
afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest 
van een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak 
hebben.  

De lokale democratie staat onder druk. Gemeenten krijgen steeds meer taken, 
politieke partijen hebben moeite goede mensen te vinden, de lokale journalistiek 
heeft weinig middelen, publiekstribunes zijn vaak leeg en de gemiddelde werk-
druk van raadsleden loopt op. Dat vraagt om verandering; een bestuur zonder 
tegenmacht is democratisch poreus. Raadsleden moeten de ruimte en onder-
steuning krijgen om hun controlerende taken goed uit te voeren.  

Samenwerken 

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. D66 heeft ingestemd met de 
vorming van de Ambtelijke Fusie Organisatie (Werk Organisatie Voorne). 
Mogelijk is een fusie met buurgemeenten toch op termijn een beter ant-
woord. De democratische legitimiteit van en controle op de uitvoering van 
(beleidsrijke) taken wordt geborgd. Bovendien kan een fusie het probleem-
oplossende en besluitvormende vermogen van de gemeenten versterken. 
Wij willen deze stap na evaluatie van de Werk Organisatie Voorne weer be-
spreekbaar maken in de drie gemeenten op Voorne. Ten alle tijden zullen de 
drie gemeenten op Voorne een helder Klein Kernen Beleid op moeten stel-
len. 

De drie gemeenten op Voorne werken op regionale thema’s nauw samen 
met Nissewaard in de SVP (Samenwerking Voorne-Putten). In de SVP trek-
ken zij ook gezamenlijk op om onze regio te positioneren binnen de Metro-
poolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).  



De MRDH is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten op het gebied 
van verkeer, openbaar vervoer en economisch vestigingsklimaat. 

Samenwerking met andere gemeenten wordt vaak gegoten in gemeen-
schappelijke regelingen. D66 maakt zich hard voor meer democratische legi-
timiteit en controleerbaarheid van dergelijke samenwerkingsverbanden. Een 
gemeenschappelijke regeling moet publiek zijn: transparant, inspraak moet 
mogelijk zijn, verantwoording moet worden afgelegd. 

Coalitie akkoord 

D66 wil dat de komende coalities een akkoord op hoofdlijnen sluiten. Op die 
manier is er ruimte voor wisselende meerderheden in de raad op onderwer-
pen die niet onderdeel uitmaken van het coalitieakkoord. Dit maakt het be-
stuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er beter wordt geluisterd naar de 
wensen van inwoners. Om de democratische controleerbaarheid van sa-
menwerkingsverbanden te vergroten, willen wij nieuwe instrumenten ontwik-
kelen. We willen rapporteurschappen voor raadsleden en samenwerking 
met D66-raadsleden in andere gemeenten.  

Inwoners betrekken 

D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij de gemeenten, door 
ruimte en randvoorwaarden te scheppen. Het is belangrijk dat de gemeente 
goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de gemeenten beslissingen 
nemen die directe invloed hebben op inwoners. Zij kennen hun buurt het 
beste. Iedereen moet kunnen inspreken en participeren, niet alleen hoogop-
geleide of mondige inwoners. Wij willen dat inwoners zo vroeg mogelijk in 
het besluitvormingsproces inspraak krijgen. De gemeenten geven vooraf 
duidelijke verwachtingen voor de inspraak en achteraf uitleg waarom sug-
gesties wel of niet zijn overgenomen. Door gebruik te maken van buurtbij-
eenkomsten en online inspraakmogelijkheden, kunnen veel wijkbewoners 
worden bereikt.  

Dienstbare gemeenten 

D66 wil dat de gemeenten ook buiten kantoortijden goed bereikbaar zijn en 
in meerdere talen te inwoners te woord kunnen staan. Informatie moet goed 
te vinden zijn op de website. We vinden het belangrijk dat inwoners laag-
drempelig contact kunnen leggen met de gemeenten, door bijvoorbeeld ge-
bruik te maken van kanalen die inwoners ook dagelijks gebruiken, zoals 
WhatsApp. Het loket blijft bestaan, want niet iedereen, met name ouderen, 
kan goed overweg met internet.  



Wij zijn voorstander van een “groene golf-ambtenaar”, die inwoners en on-
dernemers van begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures. De Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) moet worden doorgelicht op verou-
derde en overbodige regels. D66 wil dat de gemeenten er naar streven con-
flicten op te lossen zonder langslepende en kostbare juridische procedures. 
Dat betekent dat de gemeenten aan de voorkant het gesprek aangaat om uit 
te zoeken waar het probleem zit.  

Integriteit 

Een goed bestuur is integer. Dat is meer dan je aan de regels houden. We 
willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke belangenconflicten 
en de schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en ambtenaren.  

Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren be-
dreigd of geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. Wij willen dat er altijd 
aangifte wordt gedaan van bedreiging en intimidatie en dat zij indien nodig 
beveiliging krijgen. Tegen criminele organisaties die het lokale bestuur on-
dermijnen, treden we op.  

Veiligheid 

Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen 
niet in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. 
D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen 
maken over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak 
voor de gemeenten op Voorne. Wij willen dat de gemeenten zorgen voor 
veiligheid van haar inwoners. D66 vindt dan ook dat de gemeenten een rol 
hebben in het beschermen van onze democratische rechtstaat, als funda-
ment van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde crimi-
naliteit en andere vormen van ondermijning. 

Wij vinden dat het gevoel van onrust ten gevolge van onveilige gebeurtenis-
sen in onze maatschappij, serieus moeten worden genomen en tegelijkertijd 
dat we ons bij het maken van veiligheidsbeleid niet moeten laten leiden door 
angst. We kiezen voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. 

Op Voorne  

Op Voorne hebben we een aantal hulpdiensten te maken die ons ten dien-
ste staan: politie, brandweer en ambulancediensten 

 

 



Politie 

Op Voorne vallen wij onder Politiedistrict Rijnmond-Zuid met als basisteam 
‘Haringvliet’ voor de Voornse gemeenten, Goeree-Overflakkee en Rozen-
burg. Het hoofdbureau zit in Hellevoetsluis. De traditionele politiebureaus in 
andere kernen op Voorne gaan op termijn verdwijnen. D66 heeft hier zorgen 
over en vindt dat in elke gemeente een steunpunt moet zijn, waar de politie 
zichtbaar en herkenbaar is, van waaruit agenten hun werk kunnen uitvoeren 
en waar met inwoners kan worden gesproken. De voorkeur van ons gaat uit 
naar een herkenbare plek als steunpunt, toegankelijk en met een goede ver-
binding met de gevestigde verantwoordelijkheid voor de openbare orde. Het 
gebruik van digitale middelen verandert het politiewerk. Agenten kunnen 
mogelijk thuis bij inwoners aangiftes opnemen. De dienstverlening en het 
beeld naar de burger verdienen scherpe aandacht.  

De bezetting van de eenheid Haringvliet moet op orde gebracht worden om 
de veiligheid van de burgers, zowel in het normale dagelijkse leven, als bij 
evenementen te kunnen waarborgen. Transparantie over de stand van za-
ken kan inzicht geven in de mogelijkheden van de politie. De wijkagent heeft 
vele mogelijke voor contact met de inwoners. In de ogen van D66 zou het 
systeem van wijkagenten moeten worden uitgebreid. 

Brandweer 

De Veiligheidsregio Rotterdam heeft een dekkend netwerk van brandweer-
korpsen op Voorne. De brandweerkorpsen op Voorne werken goed samen. 
Het grootste gedeelte van deze korpsen bestaat uit vrijwillige brandweerlie-
den. Doordat deze mensen steeds verder van de kazerne aan het werk zijn, 
staat de uitrukmogelijkheid onder druk, omdat erbij te weinig mensen niet 
uitgerukt mag worden. Ondersteuning van pogingen om de bemanningen op 
sterkte houden en ondersteuning bij het vrijwilligerswerk van de korpsen 
mag geïntensiveerd worden. D66 Voorne is tegen een nieuwe constructie 
waarbij het platteland, dus ook Voorne, vanwege het mindere aantal risicolo-
caties en langere rijtijden, minder prioriteit en manschappentoedeling zou 
krijgen dan de druk bevolkte regio’s met meer zich herhalende risico’s. 

 

 

 

 



Ambulance 

Ook de ambulancezorg valt onder de Veiligheidsregio Rotterdam. Ons uit-
gangspunt is dat de medische zorg, waaronder de spoedeisende, voor al 
onze inwoners op orde moet zijn.  

 

Bij calamiteiten moeten de hulpdiensten voldoende mensen en middelen ter 
beschikking hebben om op tijd professionele hulp te bieden. 

Wij willen regelmatig op de hoogte gesteld worden of de aanrijtijden worden 
gehaald. De vraag is of het dekkend netwerk opgesteld voor de regio vol-
doende is. Ook met het sluiten van de huisartsenpost in Hellevoetsluis is de 
onrust toegenomen. De spoedeisende hulp in Spijkenisse is na 21.00 uur 
gesloten. Ambulances moeten dan naar Schiedam of Rotterdam, met alle 
risico’s van verkeershinder, uitvallende brugverbindingen etc.  D66 Voorne 
wil graag een onafhankelijk onderzoek naar de reële stand van zaken. 



4. Duurzaamheid, natuur en  
milieu 
 

D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving. Wij zijn solidair 
met en verantwoordelijk voor toekomstige generaties en willen dat ook de klein-
kinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen 
ontplooien zoals we zelf graag willen. De duurzame ‘kwaliteit van leven’ waarbin-
nen ieder individu de vrijheid heeft om naar eigen inzicht te leven staat onder 
druk: warmte records worden aan de lopende band gebroken en regenbuien wor-
den extremer. D66 is ervan overtuigd dat de transitie naar een duurzame samen-
leving bovendien ook juist economische kansen biedt. Het schoner, groener en 
gezonder maken van onze maatschappij is op korte termijn immers arbeidsinten-
sief. Denk aan de installateur die een huis isoleert, de fabrikant van zonnepane-
len of windmolens of de innovator die van versleten visnetten tapijten maakt. 

Energie transitie 

Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de transitie 
plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt, door zelf het goede 
voorbeeld te geven en de transitie met duidelijke regels en gerichte stimule-
ring te versnellen. In de visie van D66 dient de overheid het verschil tussen 
duurzame en niet duurzame energie te compenseren en overbruggen met 
subsidies voor duurzame energie en strenge uitstooteisen aan fossiele ener-
giecentrales. Wij streven naar klimaat-neutrale gemeenten. Dat is haalbaar 
als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. De richting 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 als criterium in aanbestedingen) als ‘de 
stok’ (handhaving, normering). 

Klimaat neutrale gemeenten 

D66 streeft naar klimaat-neutrale gemeenten. Dat is haalbaar als een slim-
me combinatie van maatregelen genomen wordt om de gemeente energie-
neutraal te maken, wij streven naar een groen eiland Voorne. De gemeente 
heeft - naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneu-
traal te maken - dan ook een belangrijke regierol op dit terrein. Alle gemeen-
telijke daken moeten benut worden voor zonnepanelen. 



Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en 
groene daken, leiden tot een win-win-win situatie. Door woningen en be-
drijfspanden energiezuiniger 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 werk-
gelegenheid gecreëerd. D66 wil dat in 2025 geen nieuwe benzineauto’s 
meer op de weg rijden. 

Circulaire economie 

Om de transitie naar een circulaire economie (CE) te versnellen willen wij 
dat gemeenten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de ver-
brandingsoven verdwijnt. Ook duurzaam inkopen ondersteunt de CE. Ge-
meenten geven jaarlijks voor €60 miljard uit aan inkoop. D66 wil dat dit enor-
me bedrag ten goede komt aan ondernemers die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan. Wij willen ondernemers en burgers zoveel mogelijk 
helpen als ze hun huis, bedrijf of school willen verduurzamen door het 
schrappen van vieze regels. 

Natuur en een groene leefomgeving  

Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplan-
nen deze in principe niet aantasten. Waar er toch natuur moet sneuvelen, 
willen wij via een her-plantplicht of natuurcompensatie elders in de gemeen-
ten dat er per saldo geen sprake is van afname van het oppervlakte groen 
en natuur binnen de gemeentegrenzen. 

Klimaatadaptatie 

De drie gemeenten op Voorne hebben een kwetsbare ligging wat klimaat-
adaptatie betreft. De duinen en dijken moeten ons voor water vanaf zee of 
vanaf de rivieren beschermen. De klimaatverandering zorgt voor heftige re-
genval, maar ook langere droge periodes. Klimaatadaptatie moet door de 
gezamenlijke gemeenten in samenwerking met het waterschap en de pro-
vincie Zuid-Holland aangepakt worden. De inwoners kunnen zelf ook hun 
steentje bijdragen bij bijvoorbeeld de inrichting van hun tuinen of groene da-
ken. De gemeenten moeten de bewustwording van haar inwoners stimule-
ren. 



5. Sociale domein 
In het sociaal domein stimuleren we actieve zelfredzaamheid en samenredzaam-
heid van bewoners onderling. D66 verbindt bewoners en vrijwilligers onderling, 
ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. Wij streven naar de ‘inclusieve samenle-
ving’, voor alle generaties van jong tot oud. 

Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom 
investeren we in preventie en we versterken we de eigen regie van inwoners. Dit 
mag er echter niet toe leiden dat er gaten vallen in de zorg en begeleiding van 
ouderen, mindervaliden en anderen die zorg nodig hebben. We signaleren dat na 
de verdwijning van de verzorgingshuizen mensen soms te lang in de eigen woon-
omgeving blijven, omdat ze nog ‘te goed’ zouden zijn of omdat er nog geen 
plaats is in een verpleegtehuis. Dit baart ons zorgen. Het uitgangspunt blijft voor 
D66 Voorne: ‘Ieder die zorg nodig heeft, krijgt zorg’. We steunen daarbij een inte-
grale aanpak: één gezin, één plan, één regisseur.  Mensen zijn zoveel mogelijk 
betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij voorkeur één aan-
spreekpunt. 

Het organiseren van de zorg. 

Dit vraagt iets van de manier waarop wij als gemeenten de zorg en onder-
steuning organiseren. We willen telkens de beste oplossing vinden voor on-
ze bewoners. We vertrouwen daarbij op de kracht van de inwoners en van 
de professional. Dit betekent volgens D66 Voorne dat de gemeenten be-
langrijke spelers en opdrachtgevers zijn in het sociale domein, sturend op 
het maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelij-
ke effecten op de gezondheid en het welzijn van de bewoners staan centraal 
en de financiering wordt daarop gebaseerd. De gemeenten zijn in het socia-
le domein wel erg afhankelijk van landelijke regels. 

Zorg en welzijn 

Voor mensen die zich zelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De gemeenten op Voorne hebben voor de uitvoering  
wijkteams  gevormd. Voor ons is het van belang dat deze laagdrempelig zijn 
en dichtbij georganiseerd. Zorg en ondersteuning wordt het liefst in de eigen 
omgeving georganiseerd. Dit vraagt veel van de professionals. Het brede 
zicht op wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn is dan ook nodig. Sa-
menwerking door de verschillende zorg- en welzijnspartners is een vereiste. 

Ook de rol van de vrijwilligers en mantelzorgers is van groot belang. Het on-
dersteunen van mantelzorgers moet structureel worden ingezet. 



6. Ontsluiting, verkeer en  
mobiliteit 
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen ver-
schillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele 
vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie 
kunnen verplaatsen, hoe grote de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals 
we willen. Gemeentegrenzen moeten zo min mogelijk belemmeringen opwerpen 
als we ergens naartoe willen. 

D66 is er zich tegelijkertijd van bewust dat keuzes consequenties hebben voor 
andere mensen en onze leefomgeving. Veel rijdende auto's veroorzaken bijvoor-
beeld geluidsoverlast of stoten fijnstof uit, terwijl op de plek van een geparkeerde 
auto's geen spelplek of boom kan staan. Ook draagt de verbranding van fossiele 
brandstoffen bij aan klimaatverandering en raken deze energiebronnen op. Die 
passen dan ook slecht in ons streven naar een duurzaam beleid en duurzame 
oplossingen. 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 makkelijk, snel, schoon en veilig kan verplaatsen zonder onnodi-
ge overlast voor anderen. Bovendien kunnen de gemeenten als regisseur zorgen 
dat verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten. Alleen op die 
manier blijven de gemeenten bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon. 

Knelpunten 

Voorne is een groen gebied, omgeven door water. Veel inwoners hebben 
hun werkkring in steden als Rotterdam en Den Haag en in het haven- en in-
dustriegebied van Rijnmond.  Goede ontsluiting is erg belangrijk. Elke dag 
beweegt zich een grote verkeersstroom vanaf het eiland en terug. Dit, dik-
wijls vermengt met grote stromen recreatie- en vrachtverkeer. Knelpunten 
zijn er op de aan- en afvoerroutes legio. De Harmsenbrug, de Calandbrug, 
de Thomassentunnel, de Hartelbrug, de Botlekbrug, de brug naar de N 15 
bij Oostvoorne, de pont bij Hekelingen en de Haringvlietdam. Falende tech-
niek, open sluizen, last minute planning, wegrenovatie en ongelukken ver-
storen dit kwetsbare ontsluitingssysteem voortdurend.  

N57 

Op Voorne is de situatie ingewikkeld. De N57 stroomt regelmatig vol, met 
name in het zomerseizoen, wanneer de doorvoer van toeristen naar de zuid-



westelijke eilanden stagneert. Door een toename van de economische groei 
en de bouw van de Blankenburgtunnel wordt deze drukte alleen maar gro-
ter. De verbreding van de N57 alleen op Voorne zou de verkeersdruk ver-
lichten. Na de eerste rotonde (afslag Hellevoetsluis) wordt de verkeersinten-
siteit aanmerkelijk minder. Voorstellen om de N57 te verbreden hebben 
geen gehoor gekregen bij Rijkswaterstaat.  Vóór de bouw van de Blanken-
burgtunnel zal nog onderzocht moeten worden hoe groot de capaciteit op de 
N57 de komende jaren kan en moet zijn.  

Proactieve integrale benadering 

Door de  ligging van Voorne-Putten is de ontsluiting van het gehele gebied 
een voortdurend punt van aandacht op de agenda's van de gemeenten, de 
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Provinciale Staten en de 
hulpdiensten. D66 Voorne pleit voor een proactieve integrale benadering 
van de ontsluitingsproblematiek in samenspraak met Rijkswaterstaat en Pro-
vincie en MRDH en Veiligheidsregio Rotterdam. Strategisch overleg, vroeg-
tijdige slimme planning van wegwerkzaamheden en brugonderhoud zijn es-
sentieel. Gaten blijven stoppen heeft weinig zin. 

Openbaar vervoer, ook over water 

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer is een van de opties 
die we op Voorne moeten aanpakken, vindt D66 Voorne. Snel(bus)
verbindingen, met directe aansluiting op het intercitynet van de NS, zoals 
bijvoorbeeld het station Schiedam, zijn van belang om het andere verkeer te 
ontlasten. D66 Voorne is sterk voorstander van de verder onderzoek naar 
de mogelijkheden van efficiënt en snel openbaar vervoer van Voorne naar 
Rotterdam en omgeving over het water. Voor de recreatie zijn hier de eerste 
experimenten gedaan met de waterbus. Het onderzoek zou niet alleen de 
vaart vanuit Hellevoetsluis over het Haringvliet en Spui moeten omvatten, 
maar ook vanuit Brielle over het Brielse meer, door de sluizen bij Spijkenisse 
en verder vanuit Spijkenisse naar Rotterdam. 

Ontsluiting kleine kernen 

Wij zetten ons sterk in voor goed vervoer op het platteland. D66 Voorne is er 
gelukkig in geslaagd buslijn 106 over  de verschillende kernen te blijven la-
ten gaan, zodat de inwoners hier van het openbaar vervoer gebruik kunnen 
blijven maken. Ook de verbindingen met Rockanje en Oostvoorne blijven 
bestaan. De buurtbus en doelgroepenvervoer blijven daarnaast belangrijk 
voor specifieke doelgroepen, vooral ook in kleine kernen. 



7. Ruimte om te wonen, werken 
en leven 
Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om 
te wonen, werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte 
is voor natuur en milieu, want een prettig leefklimaat is ook gezond en groen. Dit 
vraagt er om dat we in de keuzes die we maken voor de inrichting van ruimte na-
denken over wat voor soort samenleving we willen. We willen op de eerste plaats 
dat keuzes duurzaam zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn 
altijd duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen en vergroenen. 
We willen een sociale, ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met 
elkaar verbonden zijn (inclusieve samenleving). We gaan daarom de tweedeling 
in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken. D66 vindt 
dat iedereen recht heeft op een veilige en een gezonde leefomgeving. We heb-
ben vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van professionals en inwo-
ners.  

Groene open ruimte 

Behoud en beheer van de groene open ruimte op Voorne staat bij de ruimte-
lijke ontwikkeling voorop. Nieuwe plannen om het stedelijk gebied uit te laten 
breiden in de groene open ruimte zullen door ons niet ontwikkeld worden. 
D66 vraagt bijzondere aandacht voor de kleine woonkernen in landelijk ge-
bied. De noodzakelijke voorzieningen die wonen in deze kleine kernen mo-
gelijk maken moeten beschermd en waar nodig versterkt worden, zodat zij 
hun eigen landelijke karakter kunnen behouden. 

Woon- en leefomgeving 

Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. D66 wil dat ge-
meenten ruimte bieden aan hun inwoners, zodat de gemeenten gebruik ma-
ken van hun creativiteit en vindingrijkheid. Dat wil niet zeggen dat de ge-
meenten zich afzijdig moeten houden. Ons doel is dat iedereen in iedere le-
vensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners. We 
willen een ongedeelde samenleving. D66 vindt dat iedereen recht heeft op 
een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die inwoners uitnodigt te be-
wegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen inwoners bovendien 
meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed 
hebben op hun leefomgeving en de openbare ruimte. Dit vraagt om ge-
meenten die regie nemen en flexibel zijn.  



Omgevingswet 

Door de nieuwe omgevingswet (gaat in op 1 januari 2021) kunnen gemeen-
ten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwe-
gen. Dat biedt kansen om samen te werken aan een betere ruimtelijke kwali-
teit, 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 gemeenten zien integraal toe op de eenheid 
en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere omge-
vingsvisie, een visie op diversiteit in de woonplannen en om samenwerking, 
want kwaliteit ontstaat door samenwerking. Wij streven naar diversiteit in 
bouwplannen om gericht voor jongeren, gezinnen en ouderen een juiste wo-
ning te kunnen bieden.  

Als het aan D66 ligt, ontwikkelen we de omgevingsvisie altijd in samen-
spraak tussen buurgemeenten op Voorne-Putten en de provincie. Dat geldt 
uiteraard ook voor gebieden waar de bevolking krimpt. Dit kan de gemeen-
ten 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, kunnen we toegankelijke (vitale) voorzieningen van 
hoge kwaliteit in stand houden voor onze inwoners. 
 



8. Sport en bewegen 
D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onder-
deel van de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen goed 
onderwijs krijgt en kans maakt op een goede baan.  Mensen ontwikkelen zich 
ook na school- en werktijd.  Een van de manieren waarop de gemeenten daar 
een positieve bijdrage kan leveren  is door ervoor te zorgen dat iedereen kan 
sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond: 
het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: 
jong geleerd en oud gedaan. Bovendien komen mensen met verschillend achter-
gronden en van alle leeftijden  met elkaar in contact op het sportveld en in het 
park. Sport en beweging voorkomt een tweedeling: het brengt mensen bij elkaar 
en zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen. 

Rol van de gemeenten 

Uitgangspunt voor D66 Voorne is dat gestreefd wordt naar zelfredzaamheid 
van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dienen de ge-
meenten de sportverenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid te 
vergroten. Gemeenten hebben een financieel  aandeel in het bouwen van 
accommodaties en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openba-
re ruimte, in het bevorderen van sporten en bewegen op school, in het sti-
muleren van minder actieve groepen in de samenleving, in het faciliteren 
van (on)georganiseerde en commerciële sport. Ook voor de gemeenten is 
het uiterst belangrijk om te investeren in sport en bewegen, want gezonde 
inwoners met een (sociaal) netwerk hebben minder zorg nodig. 

Sportende jeugd 

Wij willen hoogwaardig bewegingsonderwijs in het primair onderwijs waar 
breed vakbekwame leerkrachten bewegingsonderwijs duurzaam en structu-
reel worden ingezet. Het liefst wordt deze leerkracht ingezet bij activiteiten 
ook bij een buitenschools aanbod, welke toegankelijk moeten zijn voor alle 
kinderen.D66 Voorne wil dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom willen 
we vergoedingen voor kinderen die om financiële redenen niet van het 
sportaanbod gebruik kunnen maken. 

 

 

 



We sporten anders dan vroeger 

D66 Voorne wil dat de gemeenten inspelen op de veranderende vraag van 

inwoners naar een goed ingerichte openbare ruimte die voorziet in de moge-

lijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van 

de openbare ruimte gebruik te maken. Daarom wil D66 Voorne aandacht 

voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook 

skateplekken, basketbalpleintjes, en vooral schone speelterreinen.  



9. Kunst en cultuur 
Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen 
invloed op hoe mensen in de gemeenten met elkaar omgaan, maar maken de 
gemeenten ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toe-
rist te bezoeken. Historische binnensteden trekken vaak van ver mensen aan. 
Evenementen en festivals geven de sfeer in de gemeenten weer. 

Cultuurbeleid 

Cultuurbeleid is een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maat-
schappelijk debat, maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk 
én creëren ruimte voor verschil. Mensen komen met elkaar in contact en 
voelen zich daardoor verbonden met hun gemeente of regio. Gemeenten 
spelen een belangrijke rol in het cultuurbeleid. D66 pleit ervoor dat gemeen-
ten gebruik maken van hun mogelijkheden, maar ook over hun grenzen 
heen kijken door met bijvoorbeeld de provincie of buurgemeenten samen te 
werken. Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de ge-
meenten. Cultureel Erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en histo-
rie. Kunst en cultuur mag ook best wel wat kosten. Je kan wel de gemeente 
met de laagste lasten willen zijn, maar de kwaliteit van de voorzieningen 
mag best naar een hoger plan. We moeten zoeken naar een balans.  

Nieuwe doelgroepen 

Om nieuwe doelgroepen te bereiken, is nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat 
de beste plannen uit de maatschappij zelf komen. Gemeenten moeten een 
cultureel klimaat stimuleren, goede plannen financieren en kunstenaars en 
instellingen helpen om een breed netwerk op te bouwen. Kunst en cultuur 
raakt ook aan onderwijs en ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier aan-
vullend: kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen of het 
welzijn van ouderen. Gemeenten kunnen een sterk cultureel klimaat creëren 
en kunstenaars een platform geven. 

 

 

 

 

 

 



Cultuuronderwijs 

Cultuuronderwijs is een belangrijk instrument. Om scholen te ontlasten, 
moeten gemeenten volgens ons ook kijken naar mogelijkheden om de cultu-
rele sector een bijdrage aan het onderwijs te laten leveren, zoals de cultuur-
coach. Dit is een professional met kennis van de lokale culturele sector én 
de leefwereld van jongeren. Zulke professionals kunnen een brug slaan tus-
sen de sector en het onderwijs. Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te rich-
ten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met kunst en 
cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers. D66 wil onder-
steunend beleid voor internationale cultuuruitwisseling.  

Kwaliteit en divers cultuuraanbod 

D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culture-
le profiel van de gemeenten duidelijk naar voren komt. Gemeenten moeten 
kiezen voor een specifiek, hoogwaardig aanbod, of juist voor een evenwich-
tige spreiding van voorzieningen over de dorpskernen. Wat we doen, doen 
we goed. Waar we door samenwerking in de regio ons cultuuraanbod kun-
nen versterken, doen we dat. Samenwerking maakt grootschaligere pro-
jecten mogelijk. 

Cultureel ondernemerschap 

We stimuleren cultureel ondernemerschap. Instellingen trekken een groter 
en meer divers publiek aan van binnen en buiten de gemeenten. De extra 
inkomsten geven meer financiële armslag. Culturele instellingen moeten de 
kans krijgen hun mogelijkheden te verkennen, zonder dat dit onmiddellijk 
gevolgen heeft voor hun subsidie. Er mag natuurlijk geen oneigenlijke con-
currentie worden aangegaan met andere ondernemers. D66 verwacht van 
gesubsidieerde instellingen dat zij hun culturele doel zo bewust en professi-
oneel mogelijk nastreven, maar niet dat zij voldoen aan voor hen onrealisti-
sche begrotingseisen. 

 

 

 

 

 

 



Festivals 

Steeds meer mensen, van jong tot oud, beleven kunst en cultuur via festi-
vals. Voor veel kunstenaars zijn festivals een kans om hun werk aan een 
groot en divers publiek te laten zien. Voor dat publiek zijn festivals een laag-
drempelige manier om kennis te maken met kunst en cultuur. Dat wil natuur-
lijk niet zeggen dat de gemeenten geen voorwaarden moeten stellen. Festi-
vals leggen beslag op publieke ruimten en brengen overlast met zich mee 
voor omwonenden. Goede afspraken hierover, ook tussen de buurgemeen-
ten,  geven ondernemers duidelijkheid en zorgen voor meer draagvlak bin-
nen de gemeenten.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zetten zich vaak met hart en ziel in en zijn van onschatbare 
waarde. Voor kunst en cultuur zijn ze onmisbaar. Toch wil D66 niet dat zij, 
als verkapte bezuinigingsmaatregel, beroepskrachten verdringen. In de eer-
ste plaats omdat mensen die in de sector werken hierdoor hun baan verlie-
zen, maar in de tweede plaats ook omdat de continuïteit van een instelling 
daardoor worden bedreigd. Van vrijwilligers kan niet hetzelfde worden ge-
vraagd als van beroepskrachten.  Vrijwillig is niet hetzelfde als vrijblijvend. 
Vrijwilligers en organisaties moeten op elkaar kunnen rekenen. 



10. Financiën 
Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van 
de gemeenten. Wij zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat 
mensen daar hard voor gewerkt hebben. En dat voor elke euro, die de overheid 
uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die besteden. Om die 
reden vinden wij het ook belangrijk dat de gemeenten zo transparant mogelijk 
zijn over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over afleggen. Een 
sociaalliberale begroting is bovendien duurzaam: wij willen geen “schuld” door-
schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Vanuit diezelfde waarde erkennen 
we echter ook het belang van sommige publieke investeringen – bijvoorbeeld in 
goed onderwijs, cultuur en schone energie – die juist op de lange termijn profijt 
opleveren. Daarom zijn lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het eni-
ge criterium bij het opstellen en beoordelen van een gemeentebegroting.  

Begrijpelijke begroting 

D66 wil dat de gemeenten op Voorne open en duidelijk zijn richting de ge-
meenteraad en haar inwoners over haar financiën. Dat begint met een hel-
dere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten: een begrij-
pelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Wij willen ‘burgervriendelijke’ 
begrotingen. Bovendien willen wij de gemeentelijke belastingen zo eenvou-
dig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner en ondernemer begrijpt wat hij 
om welke reden aan belasting moet afdragen. Dat is nu vaak onduidelijk.  

Eerlijke begroting en beleid 

Daarnaast willen wij dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoor-
beeld geen onevenredige hoge afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/
eenpersoonshuishoudens. Voor veel gemeentelijke heffingen (leges, belas-
tingen 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 daad-
werkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die 
diensten gratis zijn, maar de gemeenten hoeven ook niet te verdienen op 
deze diensten. 

Gemeenten mogen van de wet geen inkomensbeleid voeren via belastin-
gen, maar mogen wel bepaalde belastingen kwijtschelden. Een nadeel hier-
van is dat dit het mensen het gevoel geeft dat bepaalde gemeentelijke voor-
zieningen ‘gratis’ zijn. D66 ziet liever gericht beleid voor armoedebestrijding. 
Dat kan bovendien specifieker en actiever worden ingezet.  



De vervuiler betaalt 

D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en 
hondenbelasting geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: 
‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het mili-
eu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. 
Overigens geldt ook dat ook hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de 
kosten voor verwerking zijn (en dus hoe lager de afvalstoffenheffing).  

Duurzame begroting 

De gemeenten moeten 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 gemeen-
telijke reserves. Anders zijn die reserves op een gegeven moment op en 
kunnen onvoorziene tegenvallers niet meer worden opgevangen. De ge-
meenten zullen voor dit soort gevallen voldoende geld achter de hand moe-
ten hebben. Waar nodig zullen gemeentelijke reserves daarom aangevuld of 
aangelegd moeten worden. Maar het is zonde onnodig veel geld op de plank 
te laten liggen, terwijl er allerlei zinvolle investeringen in de stad te doen zijn. 

Aan speculeren met het aan- en verkopen van grond moet een einde ko-
men. Toekomstige opbrengsten zijn in het verleden vaak te rooskleuring 
voorgesteld en gemeenten op Voorne hebben daardoor te grote risico’s ge-
nomen. Grondpolitiek draait om regie over waar die grond voor gebruikt 
wordt en niet om het maken van winst.  

Rol van de Raad 

De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld kan vaak 
beter. Dit begint met investeren in de kennis en kunde van raadsleden en 
hun ondersteuning door fractiemedewerkers en de griffie. Daarnaast hebben 
zij baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer, met name binnen ge-
meentelijke samenwerkingsverbanden. De verantwoording over zowel de 
besteding van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen deze ver-
banden moet transparant, tijdig en volledig zijn. 

Subsidies 

De gemeenten verstreken subsidies om inwoners, verenigingen en stichtin-
gen tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te onder-
steunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. 
Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd 
op het bereikte effect. 



11. En hoe zit dat nu in  
Westvoorne 
D66 Westvoorne kiest voor de schaal Voorne om een herkenbaar en krachtig on-
derdeel uit te maken van de Metropool, maar zonder daarin op te gaan. Daarom 
hebben wij onze krachten gebundeld en staan wij voor een innige samenwerking 
met D66 Brielle en Hellevoetsluis.  

In de voorgaande hoofdstukken heeft u het programma D66 Voorne kunnen le-
zen. In dit hoofdstuk staan de accenten voor D66 Westvoorne. 

De kernwaarden van de gemeente in Westvoorne 

D66 wil dat de gemeente Westvoorne op positieve en constructieve wijze 
ervoor zorgt dat mensen, bedrijven en verenigingen zichzelf in de grootst 
mogelijke vrijheid kunnen ontplooien. Daar waar dit door omstandigheden 
niet lukt, dus waar bijgestuurd, aangevuld of gestimuleerd zou moeten wor-
den, springt de gemeente bij, regelt en/of faciliteert zo nodig.  

De gemeente moet zich naar de mening van D66 Westvoorne inzetten voor 
een milieubewuste en (sociaal) duurzame toekomst, met veel ruimte voor 
natuur en recreatie, zodat de bewoners - en ook de generaties na ons -  in 
Oostvoorne, Rockanje en Tinte gezond en gelukkig kunnen wonen, werken, 
ondernemen en recreëren. Dit met oog voor de samenhang en invulling van 
het huidige landschap. 

Daarbij is het belangrijk dat het College en bestuur zich open opstellen naar 
de Raad en de bewoners, alsook een goed moreel kompas hebben.   Bij 
twijfel aan een juist kompas worden onderzoeken ingesteld en zo nodig fer-
me maatregelen genomen. 

Bestuurlijke ontwikkelingen 

D66 zal de ambtelijke fusie positief kritisch volgen en wil - nu deze fusie een 
gegeven is - dat deze een succes wordt.  

Een gemeentelijke herindeling met Brielle en Hellevoetsluis is op termijn on-
vermijdelijk. Om nog verdere schaalvergroting tegen te gaan moeten we de 
banden met Brielle en Hellevoetsluis juist aanhalen en ons op een toekom-
stige herindeling voorbereiden, zodat we de faciliteiten en eigenheid van de 
dorpen Oostvoorne, Rockanje en Tinte te behouden.  



D66 Westvoorne is pertinent tegenstander van een fusie met Nissewaard. 

D66 Westvoorne wil dat de kernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte in die 
ontwikkeling wel de maximale zelfstandigheid krijgen welke binnen de wet 
mogelijk is en dus dat het bestuur dichtbij de bewoners zal blijven. 

Onderwijs 

Met de start van de bouw van een brede school in Rockanje, is het nu tijd 
om een brede school in Oostvoorne nader vorm te geven. Een concept 
waarin scholen samenwerken met kinderopvang, sport-, cultuur- en natuur-
verenigingen. Westvoorne kan partijen daarbij verbinden en samenwerking 
stimuleren. Als we goed samenwerken kunnen we makkelijker faciliteiten 
delen, waardoor kinderen kennismaken met bijvoorbeeld tennis, voetbal of 
hockey maar ook met muziek en theater. Sport en spel gaat samen met le-
ren. Biologie en natuurkennis doen kinderen ook op met de boswachters 
van onze prachtige omgeving. Een Brede school begint dus niet persé met 
een nieuw gebouw. Het begint met een visie die we vormen met de hele ge-
meenschap en de bestaande schoolbesturen en kinderopvang instellingen. 

D66 wil in de komende periode met alle belanghebbenden in gesprek over 
de te volgen route om tot een Brede School in Oostvoorne te komen, waarbij 
de huisvesting op de korte en de lange termijn onderwerp van gesprek is. 
Waarin we streven naar oplossingen die inpasbaar zijn in de huidige setting 
en die passen bij de schaal en de uitstraling van onze gemeente. 

 Scholen en buitenspelen 

Een Groene speelplaats nodigt uit tot meer fantasie in het spel, vergroot het 
plezier en doordat kinderen zich minder vervelen wordt er minder gepest. 
Een groene tuin moet onderhouden worden. Door kinderen hierbij te betrek-
ken leren ze om voor natuur te zorgen. D66 wil daarom de prachtige initiatie-
ven die er al zijn ook financieel ondersteunen en alle scholen die daaraan 
mee willen doen faciliteren. Door samen te werken kunnen middelen maar 
ook kennis over ontwerp en onderhoud efficiënt ingezet worden en leren we 
van elkaar. 

Sport-, Cultuur-  en Verenigingsleven 

D66 wil het sport-, cultuur- en verenigingsleven stimuleren. Daarvoor zal 
vooral ook aandacht zijn voor de verenigingen die initiatieven hebben om 
hetgeen waar zij voor staan verder te ontplooien en uit te breiden, ten dien-
ste van de gemeenschap en ter ontplooiing van de individuele bewoners.  



Middelen moeten eerlijk en transparant verdeeld worden zodat we een 
breed aanbod behouden en stimuleren. 

Ouderen 

De vergrijzing is naast een opgave ook een kans, waarbij een goed oude-
renbeleid essentieel is. Goede en passende huisvesting is daarbij een rand-
voorwaarde. Daarbij wil D66 Westvoorne waar mogelijk ouderen de moge-
lijkheid geven deel te nemen aan het verenigingsleven of te genieten van de 
natuur. Initiatieven van particulieren en welzijnsorganisaties op dat vlak 
moet de gemeente stimuleren en steunen. 

Sociaal beleid 

Westvoorne kent een relatief beperkt aantal mensen met een hulp-
vraag.  Voor diegenen die daadwerkelijk in het vangnet komen of zitten, 
moet de gemeente er optimaal voor zorgen dat deze hun mogelijkheden, 
aanspraken en rechten kennen.  

Daarbij zullen we extra aandacht besteden aan de kinderen van deze gezin-
nen, nu de gemeente daarin een wettelijke taak heeft. D66 Westvoorne wil 
alleen meer bieden aan deze groep; faciliteiten zodat ze mee kunnen komen 
met hun klasgenootjes. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning voor deelna-
me aan sporten.  

De gemeente speelt een belangrijke rol waar het gaat om stimulering van de 
zelfredzaamheid, waarbij D66 veel waarde hecht aan  mensen weer in hun 
kracht brengen. Waar dat niet gaat, wil D66 dat de gemeente mensen actief 
helpt zoals met goede schuldhulpverlening of ondersteuning bij terugkeer in 
het arbeidsproces.   

Wonen 

D66 Westvoorne wil dat bij nieuwbouwprojecten de samenhang met de na-
tuur-, landschap- en cultuurhistorische waarden nadrukkelijk wordt bewaakt. 
Daarbij wil D66 hetgeen er is versterken en de samenhang daartussen ver-
beteren. De open kwaliteit van Westvoorne mag niet worden verkwanseld 
met het volbouwen van alle mogelijke groene hoekjes. De karakteristieke 
open groene plekken moeten behouden blijven. In het buitengebied zal een 
halt komen aan verdere inplanning van bebouwing; wat groen is moet groen 
blijven. 

 

 



D66 Westvoorne wil dat er echt betaalbare starterswoningen komen, met 
een goed onderbouwde analyse van de daadwerkelijke behoefte in Oost-
voorne, Rockanje en Tinte.  

Voordat de gemeentelijke herindeling aan de orde komt, wil D66 in de ko-
mende periode zeker stellen dat de zeggenschap over de eigen woningvoor-
raad blijft bij de lokale gemeenschap. Daarbij zal verzelfstandiging van het 
woonbedrijf met behoud van zeggenschap nader worden onderzocht. 

Levendige dorpskernen 

Met name in de dorpskernen moet leegstand van winkelruimte worden te-
gengegaan. Om de kernen in dat kader bruisend te krijgen en/of te houden 
staat D66 ervoor dat zowel in de kern Oostvoorne als in de kern Rockanje 
ontwikkelingen voor meer detailhandel zullen worden gestimuleerd.  

Natuur 

D66 Westvoorne is zich zeer bewust van de unieke natuurwaarden van 
Westvoorne. Deze moeten behouden blijven en waar mogelijk versterkt. Het 
gaat over intrinsieke natuurwaarden, toerisme , recreatie, wonen en werken. 
De unieke landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van Westvoorne verta-
len zich ook letterlijk in een 15 % hogere onroerend goed waarde.    

D66 hecht veel belang aan goede relaties met terrein beherende organisa-
ties zoals het Zuid Hollands Landschap en Natuurmonumenten. De ge-
meente heeft het badstrand van Rockanje met bijbehorende exploitatie van 
het betaald parkeren in beheer genomen en dat heeft goed uitgepakt en 
moet worden voortgezet. Daarnaast heeft goede gemeentelijke samenwer-
king bij het beheer van natuur en recreatiegebieden zijn meerwaarde ge-
toond.  

D66 wil de natuur- en cultuurhistorische waarden, die Voorne zo uniek ma-
ken behouden en verder stimuleren, zoals het Quackjeswater, de Tenel-
laplas en Voornes Duin. We willen een impuls geven aan het in samenhang 
brengen met het buitengebied. De gemeente zal actief stelling nemen tegen 
ontwikkelingen die de natuur – en daarbij behorende beschermde soorten – 
bedreigen.  

 

 

 



Voordelta 

D66 ziet kansen voor (grootschalige) versterking en betere beleving van de 
natuur langs en voor de kust.  

De Voordelta en de kust van Westvoorne kent met de afsluiting van de zee-
armen en de aanleg van Maasvlakte 2 een nieuwe dynamiek met de vor-
ming van nieuwe zandbanken. Op de langere termijn biedt dit zowel kansen 
als bedreigingen zoals de verlanding van het strand in Rockanje.  

D66 wil een onderzoek en plan naar de mogelijkheden om deze ontwikkelin-
gen te versterken. Om zo grootschalige nieuwe natuur te realiseren met 
daarbij ruimte voor nieuwe investeringen in toerisme en recreatie. D66 
Westvoorne zal haar contacten (Provincie Zuid- Holland, knowhow bij leden 
van de partij, TU Delft) hiertoe inzetten.  

Meer ruimte voor natuur 

Een goede groenvisie ondersteunt het behoud van natuur en het groen hou-
den van de kernen. Waar mag gebouwd worden en waar mag het niet ten 
koste gaan van natuur? Als we deze visie niet ontwikkelen en handhaven 
raken we kwijt wat de reden is om hier te wonen.  

D66 onderzoekt en stimuleert een ontwikkelingskader voor publiek private 
samenwerking op het gebied van natuurontwikkeling, zodat geïnteresseerde 
particulieren in nieuwe natuur kunnen investeren. Daarbij is een goede 
groenvisie van belang. 

Fietspad langs de kust 

D66 Westvoorne vindt het erg jammer en onnodig dat het landelijk fietspa-
dennet langs de kust en door de duinen van den Helder tot Zeeuws Vlaan-
deren alléén voor de kust van Westvoorne ontbreekt. Zij wil dat deze ontbre-
kende schakel aangelegd wordt, in principe vanaf Aan Zee tot aan de Ha-
ringvlietdam, maar in ieder geval tot de 1e slag in Rockanje. Dit is niet alleen 
een ontbrekende schakel maar ook een enorme verbetering van het lokale 
fietsnetwerk.  

Het kan overal in Nederlandse Natura 2000 duin- en kustgebieden (ook op 
de kop van Goeree Overflakkee, Schouwen en Walcheren) , dus ook in 
Westvoorne.  

D66 Westvoorne zal samen met andere landelijke partijen zich inspannen 
om dit fietspad op de provinciale meerjarenplanning voor fietspaden te krij-
gen. 



Duurzaamheid  

Duurzaamheid is voor D66 Westvoorne een hoofdzaak. Dit heeft betrekking 
op alle aspecten waar we als gemeente invloed op kunnen uitoefenen. 
Daarbij denken wij natuurlijk aan duurzaam wonen, hoe we met afval om-
gaan, maar ook consumptie en gedrag. We zijn ons bewust dat het een uit-
daging is, waar we met z’n allen nu voor staan. Maar we kunnen de opgave 
ook als een kans zien voor nieuwe economische ontwikkelingen. 

De gemeente zelf zal op het gebied van duurzaamheid een excellente voor-
beeldfunctie vervullen; als organisatie, beheerder van gebouwen, verant-
woordelijk voor de buitenruimte en met het eigen woningbedrijf. Dit wordt 
een speerpunt van het beleid in de komende periode. 

Daarnaast is de overgang naar écht duurzaam particulier woningbezit een 
grote en prachtige opgave, waarbij de gemeente ervaring en expertise naar 
de eigenaren zal  brengen. De gemeente moet daarin een actief stimuleren-
de en regisserende rol vervullen om het vliegwiel van de transitie met alle 
betrokken partijen op gang te helpen. Bij betrokken partijen denken we bij-
voorbeeld aan de eigenaren, opdrachtgevers, architecten, bouwers, aan-
nemers, installateurs en banken. 

Een duurzame levensstijl (consumptie en gedrag) wordt door de gemeente 
ondersteund. De komende periode zal dit onderwerp de maximale aandacht 
zal krijgen om het te laten opleven in de harten van de mensen. 

Naast dat het een moeilijke opgave is, zijn er ook makkelijke maatregelen, 
zoals versnelde invoering van led straatverlichting en inzet van zonnepane-
len. D66 Westvoorne wil deze duurzame ontwikkelingen verder behouden 
en zonodig uitbreiden.  

Werk / Economie 

Stimulering van de werkgelegenheid binnen de eigen dorpen vindt D66 
Westvoorne belangrijk. Een groot deel van de bewoners werkt (net) buiten 
de gemeentegrenzen. D66 Westvoorne  wil dat ook werkgelegenheid wordt 
gestimuleerd binnen de gemeente en dan vooral in sectoren die kunnen pro-
fiteren van de unieke natuur zoals deze in Westvoorne aanwezig is.  

De combinatie van natuur en industrie nodigt uit om na te denken over wat 
de economie van Westvoorne kan versterken.  

 

 



Grote steden zijn ons voor gegaan in het ontwikkelen van een duidelijke vi-
sie op economische ontwikkeling en het creëren van creatieve broedplaat-
sen. Ook Westvoorne zou baat kunnen hebben bij dit soort ondernemende 
creativiteit.  Focus zou kunnen helpen bij het versterken van initiatieven en 
kan nieuwe werkgelegenheid creëren. Naast creativiteit kan de focus ook 
gericht zijn op de kracht van het al bestaande. D66 wil daarom het gesprek 
aangaan om die visie te ontwikkelen.  

We streven naar stimulering van bedrijven die met name hoogwaardige in-
novaties ontwikkelen in een inspiratierijke en rustige omgeving. Mede omdat 
te realiseren zal snel en betaalbaar internet (glasvezel) nodig zijn, ook voor 
de kleine ondernemer 

Daarnaast wil D66 ook dat er een ZZP centrum / ondernemersplein komt, 
waarin (kleine) ondernemers gefaciliteerd worden om daar voor beperkte 
duur een ruimte te huren om te werken of ontmoetingen te hebben met klan-
ten. 

Toerisme en recreatie 

D66 wil dat er een goede verhouding is en blijft tussen enerzijds de recrea-
tieve sector en anderzijds de natuur; zij levert een wezenlijke bijdrage aan 
de lokale economie en dit moet zo blijven.   

Initiatieven vanuit de recreatieve sector die in samenhang met de natuur en 
huidige waarden van de omgeving worden ontwikkeld, zullen door de ge-
meente positief worden omarmd. 

Financiën 

Een degelijk financieel beleid, ook voor de langere termijn, is een speerpunt. 
D66 is daarbij tegenstander van ondoordachte verkopen van gemeentelijk 
bezit die op korte termijn liquide middelen opleveren, maar op langere ter-
mijn verschraling geeft van de slagkracht van de gemeente. Voor projecten 
geld kosten, zal D66 zorgen voor voldoende dekking. 



De kernpunten van D66 Westvoorne 

1. D66 wil dat de gemeente en haar eigen woonbedrijf een excellente voor-

beeldfunctie krijgt om bij te dragen aan het halen van de doelen uit het kli-

maatakkoord. We halen kennis naar ons toe en de gemeente heeft daarbij 

een stimulerende, regisserende en faciliterende rol voor particuliere eigena-

ren en alle betrokkenen in de keten. Hier zullen middelen voor moeten wor-

den vrijgemaakt. 

2. Initiatieven uit de gemeenschap om  een gevarieerd winkelbestand alsook 

hoogwaardige dienstverlening en voorzieningenniveau te krijgen, wordt door 

de gemeente gestimuleerd en gesteund. D66 wil daarbij ook dat de gemeen-

te initiatieven steunt om een verzamelgebouw te realiseren waarin zzp-ers 

voor dagdelen ruimten kunnen huren voor ontmoetingen of om kantoor te 

houden. 

3. D66 is voorstander van brede scholen en wil groene speelse schoolplei-

nen. Het concept brede school begint met samenwerken en een visie die we 

vormen met de hele gemeenschap, waarbij beleving van de natuur door kin-

deren – naast gewoon goed onderwijs – een kernpunt is. 

4. D66 wil de groene en open kwaliteit van Westvoorne niet verkwanselen 

met het volbouwen van alle mogelijke groene hoekjes. De karakteristieke 

open groene plekken moeten behouden blijven. In het buitengebied zal en 

halt komen aan verdere bebouwing; wat groen is moet groen blijven. 

5. Een gemeentelijke fusie met Brielle en Hellevoetsluis is op termijn onver-

mijdelijk. Om nog verdere schaalvergroting tegen te gaan moeten we de 

banden met Brielle en Hellevoetsluis aanhalen en ons op een toekomstige 

fusie voorbereiden, zodat we de faciliteiten en eigenheid van de kernen be-

houden. D66 Westvoorne is pertinent tegenstander van een herindeling met 

Nissewaard. 

6. D66 Westvoorne is voor een transparante en eerlijke verdeling van de 

middelen voor alle sporten en verenigingen, zodat faciliteiten up to date zijn 

en we een divers aanbod houden die aansluit bij de vraag van sportend en 

cultuur minnend Oostvoorne, Rockanje en Tinte. 



 

7. D66 Westvoorne wil een brede visie op werkgelegenheid met een actieve 

wervende aanpak van de gemeente. Focus op duidelijke pijlers helpt bij het 

versterken van initiatieven en heeft een aanzuigende werking voor werkge-

legenheid. Die focus moet voortkomen uit de kracht van wat al bestaat en 

het nieuwe creatieve. D66 wil daarom met u het gesprek aangaan om die 

visie te ontwikkelen. Daarbij wil zij kijken of zij bedrijven die baat hebben bij 

de unieke natuur van onze omgeving hiernaar toe kunnen halen, zodat een 

win-win situatie ontstaan. 

8. D66 Westvoorne zet in op twee sporen voor nieuwe natuurontwikkeling. 

Ten eerste wil zij in de komende periode met o.a. de Provincie en TU-Delft 

het voortouw nemen om een plan te ontwikkelen en onderzoek te doen naar 

vergroting van de natuurwaarde langs de kust, gezien de natuurlijke ontwik-

keling van verzanding van de kust na de aanleg van de tweede Maasvlakte. 

Investeren in nieuwe natuur maakt ook ruimte voor recreatie en toeris-

me.  Ten tweede wil D66 een publiek privaat ontwikkelingskader voor na-

tuurontwikkeling met een goede groenvisie. 

9. Naast particuliere bouw moet (sociale) nieuwbouw voldoen in de behoef-

ten van starters, ouderen en mensen met een beperking. Een belangrijke rol 

is daarbij weggelegd voor het eigen woonbedrijf. 

10. Westvoorne is een rijke gemeente waarin de meesten erg goed af zijn. 

Toch is er een kleine groep die meer zorg en steun nodig heeft. Wij kunnen 

het met z’n allen prima aan om die groep goed te ondersteunen het hoofd 

boven water te houden en ook hun kinderen mee te laten doen. 

Onze lijst 

1. Hans Hueting    5. Peter van der Noll 

2. Erik Mulder     6. Rob van Mil 

3. Lies van der Pol    7. Ies Klok 

4. Jan van den Brand   8. Niek Zaman 


