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Klaar voor de toekomst
Het gaat goed met Harderwijk! De stad Harderwijk en het dorp Hierden 
zijn hard in beweging. De inwoners bewegen zich naar de toekomst, 
stap voor stap. De afgelopen vier jaar heeft de fractie van D66 zich sterk 
gemaakt voor deze beweging. En de komende jaren zal onze jonge groep 
mensen zich blijven inzetten voor het klaarstomen van Harderwijk voor de 
toekomst. Wij willen Harderwijk nóg vrijer, nóg ambitieuzer en nóg groener 
maken. Dat is de rode draad waaraan je onze keuzes de komende jaren 
kunt herkennen.
 
Meer vrijheid
Samen zetten we ons in voor een Harderwijk waar iedereen zichtbaar en 
veilig zichzelf kan zijn. Of je vrouw of man bent, gelovig of ongelovig, waar 
je wieg stond of van wie je ook houdt: in ons Harderwijk krijg je de ruimte 
om jezelf te ontwikkelen en in vrijheid jezelf te zijn. We maken de stad klaar 
voor de familie van nu, die er anders uitziet dan de familie van de vorige 
eeuw. We willen mensen meer regie geven over hun eigen leven, in welke 
levensfase zij ook belanden. Door goede scholing en voorlichting kun je 
ook de juiste keuzes maken om zelf aan het roer te staan. En het betekent 
dat er minder regels nodig zijn. Vrijheid van onze ondernemers, zeker die 
in de binnenstad, staat al langer onder druk. Die vrijheid willen wij ze zo 
snel mogelijk teruggeven!
 
Ambitieuzer
Het is niet de enige oplossing voor de binnenstad, maar wel een heel 
belangrijke. D66 staat voor een gezonde groei van het toerisme, die goed 
is voor de Harderwijker ondernemers. Met voldoende mogelijkheden om 
wat langer te genieten van ons bruisend uitgaansleven. We willen meer 
investeren in nieuwe technologie. Het nog aantrekkelijker maken voor 
jonge en innovatie bedrijven om hun bedrijf in onze stad te laten groeien. 
Industrieterrein Lorentz willen we eindelijk volbouwen. Maar we zien ook in 
de omgeving kansen voor goed werk. Lelystad Airport zal werk opleveren, 
als we er slim op inspelen. Onze groeiende stad is toe aan beter en schoner 
vervoer. D66 zal zich blijven inzetten voor intercitystation Harderwijk.

Groener
De afgelopen vier jaar heeft D66 zich sterk gemaakt voor de verduurzaming 
van Harderwijk. Maar we zijn er nog lang niet. De komende vier jaar willen 
we ons inzetten voor nog meer aandacht voor een groene stad. Zodat 
onze kinderen en kleinkinderen ook in een schone stad tussen het groen 
kunnen opgroeien. We maken ruimte voor schoon vervoer, voor groen in 
de wijken, zetten nog meer in op duurzame energie en zien ons afval als 
grondstof.
 
Ten slotte
U kunt al onze plannen uitgebreid lezen in dit programma. Het is een 
richtingwijzer voor onze raadsleden in de komende vier jaar. Maar besturen 
is vooruitzien. De afgelopen jaren hebben we om ons heen gezien dat 
angstvallig vasthouden aan een verkiezingsprogramma als excuus kan 
worden gebruikt voor slechte beleidskeuzes, 
die de stad geweld aandoen. De enige 
verkiezingsbelofte die ik doe, is dat wij de 
komende vier jaar in gesprek blijven gaan 
in de stad, om te zien wat leeft bij u als 
inwoner om daarop in te spelen. Samen 
met u stomen we Harderwijk en Hierden 
zo klaar voor de toekomst. D66 krijgt het 
voor elkaar!

Martijn Pijnenburg
Lijsttrekker D66 Harderwijk-Hierden

Voorwoord
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Zichtbaar jezelf kunnen zijn
 

D66 wil volledige gelijkwaardigheid voor ieder mens. 

Ongeacht geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid, 

opvattingen of herkomst. Iedereen moet zichtbaar zichzelf 

kunnen zijn. Eigen regie en keuzevrijheid zijn kernwaarden 

voor D66. Daarom: minder regels en meer ruimte voor de 

vindingrijkheid van alle Harderwijkers.
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Familie van nu
De samenleving is veranderd. Naast de traditionele gezinnen zijn er steeds 
meer gezinnen met twee moeders of twee vaders of meeroudergezinnen. 
D66 vindt dat de gemeente meer rekening moet houden met de verschillende 
samenleefvormen. Bijvoorbeeld door het realiseren van woningen voor 
één- en tweepersoonshuishoudens.

Alleenstaande starters
D66 vindt dat er meer aandacht moet komen voor alleenstaande starters. 
Wij willen dat de gemeente Harderwijk nieuwe woningen laat bouwen 
voor alleenstaande starters, zodat zij een gelijke kans krijgen op de lokale 
woningmarkt, en niet langer hoeven uit te wijken naar vakantieparken 
of veel duurdere particuliere huur. Er zijn landelijk succesvolle projecten 
bekend, waarbij woningen op eigen grond voor € 100.000 tot € 150.000 
zijn opgeleverd.

H-pas (Harderwijks Uitje)
D66 vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan 
activiteiten, zowel cultureel als actief. D66 wil daarom een pas waarmee 
jongeren, studenten, ouderen en minima met korting kunnen deelnemen 
aan culturele en sportieve activiteiten. Met behulp van korting op musea, 
workshops en sportclubs dragen we bij een fysiek en mentaal gezonde 
stad.

Discriminatie
D66 vindt racisme en discriminatie onacceptabel. Iedereen mens is 
gelijkwaardig en moet zichzelf kunnen zijn binnen én buiten Harderwijk. 
Daarom is het belangrijk dat de gemeente elke vorm van discriminatie 
tegen gaat. Of het nu gaat om etnisch profileren door kassamedewerkers, 
overheidspersoneel, of werkgevers.

Overheidsmedewerkers
D66 vindt dat overheidsmedewerkers zoals handhavers, administratief 
medewerkers en raadsleden een voorbeeldfunctie hebben. Deze mensen 
werken dagelijks midden in de samenleving. Door cursussen krijg je beter 
inzicht in hoe je discriminatie kunt tegengaan. Daarnaast wil D66 dat de 

gemeente richt op diversiteit bij het werven van nieuw personeel.

Alcoholbeleid
Jongeren komen op veel plaatsen in aanraking met alcohol. Daarom wil D66 
dat de gemeente een actievere rol neemt bij het verzorgen van voorlichting 
op scholen en in sportkantines.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
D66 wil dat de gemeente de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) breder 
gaat inzetten op de plekken waar jongeren in aanraking (kunnen) komen 
met alcohol. Door samen met de horecaondernemers en handhavers 
afspraken te maken, worden deze ook breed gedragen.

FRIS-feesten
D66 vindt dat jongeren net zoveel recht hebben op uitgaansactiviteiten 
als alle Harderwijkers. Daarom wil D66 dat de gemeente FRIS-feesten in 
het cultuurbeleid opneemt en initiatieven ondersteunt van organisaties die 
alcoholvrije evenementen organiseren.

Softdrugsbeleid
D66 wil dat het gebruik van softdrugs veilig is. Illegale wietteelt leidt tot 
brandgevaar, criminaliteit en overlast. Ook brengt de opsporing van 
criminaliteit en illegale wietteelt hoge kosten met zich mee. Daarom wil D66 
aansluiten bij een landelijke proef om gereguleerd wiet te telen. Op deze 
manier kan de lokale handel in softdrugs uit de illegaliteit worden gehaald 
en is het gebruik van softdrugs veiliger en controleerbaar.
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Achterdeurproblematiek
Coffeeshops mogen maar een beperkte handelsvoorraad hebben. Om 
toch aan de klantvraag te voldoen, wordt de handelsvoorraad niet zelden 
noodgedwongen overschreden. Deze zogenaamde achterdeurproblematiek 
speelt ook in Harderwijk, hetgeen in 2017 leidde tot sluiting van de 
coffeeshop.

Met gereguleerde wietteelt in Harderwijk, waarbij coffeeshophouders 
cannabis aankopen van vergunninghouders die in een gesloten systeem 
telen, wil D66 de achterdeur van de coffeeshop regelen en een einde 
maken aan het scheve gedoogbeleid.

Realistisch softdrugsbeleid
D66 staat voor een realistisch softdrugsbeleid en wil dat de gemeente voorop 
loopt als het gaat om vernieuwing van dit beleid. D66 wil dat Harderwijk 
een proefgemeente wordt als landelijke regelgeving wordt versoepeld. In 
Harderwijk is op bijna 50.000 inwoners slechts één coffeeshop gevestigd 
zonder concurrentie binnen een straal van 25 kilometer. D66 pleit voor het 
vrijgeven van de markt voor ten minste één andere partij.

Harddrugs
Er wordt steeds meer harddrugs gebruikt in het uitgaanscircuit van 
Harderwijk. D66 negeert deze signalen niet en zet in op het welzijn van de 
vaak jonge gebruikers. Daarom moet er op scholen uitgebreide voorlichting 
worden gegeven over de risico’s bij het gebruik van harddrugs.

Testpunt
D66 wil dat tijdens evenementen in Harderwijk een testpunt wordt ingericht. 
Hiermee wordt voorkomen dat jongeren vervuilde drugs gebruiken tijdens 
het uitgaan.

Vertrouwenspersoon
D66 wil dat er een vertrouwenspersoon binnen de gemeente komt die de 
mogelijkheid biedt om in vertrouwen over drugsgerelateerde onderwerpen 
kan praten. Via een ‘kliklijn’ kan ook anoniem getipt worden over illegale 
drugspraktijken. De vertrouwenspersoon werkt nauw samen met de 

gemeente, horeca, politie en GGD.

LHBTI
Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn in Harderwijk, ongeacht seksuele 
oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Deze 
vrijheid van LHBTI’s is niet vanzelfsprekend. D66 maakt zich sterk voor de 
vrijheid en veiligheid van iedereen die kleur geeft aan onze stad.

Onderwijs
D66 vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op preventie om de acceptatie 
van LHBTI’s te bevorderen. Daarom moet er meer voorlichting op 
scholen gegeven worden over homoseksualiteit en mensen die niet in het 
‘standaard plaatje’ passen. De gemeente moet het lesaanbod hiervoor 
voldoende faciliteren en kennisuitwisseling mogelijk maken. Naast educatie 
is begeleiding voor leerlingen die worstelen met hun identiteit noodzakelijk.

Gezondheid
Het zelfmoordpercentage onder LHBTI’s ligt 5x hoger dan voor cisgender 
hetero’s. Hiervoor moet meer aandacht komen. D66 wil samen met de 
GGZ, het CJG en zorginstellingen taboes bespreekbaar maken en zorgen 
voor passende oplossingen en preventieve zorg.

Regenboogzebrapad
Tolerantie en acceptatie beginnen bij bewustzijn. Een regenboogzebrapad 
helpt inwoners letterlijk even stil te staan bij diversiteit. Dit signaal draagt bij 
dat LHBTI’s deelnemen aan de Harderwijkse samenleving.

Regenboogvlag
D66 wil dat op Coming Out Day de regenboogvlag bij het gemeentehuis 
en het oude Stadhuis op de Markt uitgehangen wordt. In de afgelopen 
jaren doen steeds meer ondernemers mee aan dit initiatief. D66 wil dat de 
gemeente dit stimuleert.
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Genderneutraal
D66 wil dat iedereen welkom is en zichzelf kan zijn. Om interseksuelen 
niet in een hokje te plaatsen moet er, te beginnen met het gemeentehuis, 
een genderneutraal toilet komen. Het gemeentehuis is hét huis van de stad 
waar alle Harderwijkers welkom en zichzelf moeten kunnen zijn. Daarnaast 
moeten inwoners de mogelijkheid krijgen om een aanhef te kiezen voor 
post van de gemeente en moet onnodige sekseregistratie op formulieren 
worden verwijderd. D66 wil bedrijven stimuleren om datzelfde te gaan doen.

Eigen regie in de zorg
Eigen regie en keuzevrijheid zijn voor D66 belangrijke kernwaarden. En 
dat geldt ook in de zorg. Het persoonsgebonden budget (PGB) is hiervoor 
een goed instrument. Toch wil D66 dat de gemeente met deskundigen 
controleert of het PGB in Harderwijk tot zijn recht komt.

Toegankelijkheid voetpaden 
D66 wil meer aandacht voor de toegankelijkheid van voetpaden, met name 
voor senioren en mindervaliden. Voetpaden moeten breed genoeg zijn, vrij 
van obstakels en goed verlicht zijn. Ook moeten er meer zitbanken worden 
geplaatst in de openbare ruimte, met name in de buurt van openbare (wijk)
voorzieningen en seniorencomplexen.

Minder regeldruk in detailhandel en horeca
D66 staat voor minder regeldruk voor ondernemers in detailhandel en 
horeca. De nieuwe consument vraagt om flexibel ondernemerschap. 
Overtollige, belemmerende regels moeten worden geschrapt. Juist in deze 
tijd is creativiteit een essentieel onderdeel van succes. Hoe meer regels, 
hoe meer deze creativiteit in het gedrang komt. Trends als blurring kunnen 
geen doorgang vinden als strak aan regels wordt vastgehouden.

Verruiming openingstijden (koopzondag)
D66 pleit voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis als het op de 
openingstijden aankomt. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen 
wanneer zij open willen zijn. Daarom is D66 voorstander van verruiming 
van openingstijden van winkels, zowel in de binnenstad als erbuiten, ook 
op zondag. Laat alle Harderwijkers de zondag op hun eigen manier en in 

volledige vrijheid kunnen beleven.

Jongerenhuisvesting
D66 wil zorgen dat ook voor jongeren voldoende woonruimte beschikbaar 
is om een eerste stap op de woningmarkt te zetten. Daarom wil D66 dat de 
oude bibliotheek aan de Academiestraat worden omgevormd tot studio’s 
om in te wonen. 

Daarnaast moet de gemeente samen met ondernemers leegstaande 
bovenwoningen in kaart brengen en pandeigenaren stimuleren om 
hier jongeren te vesten. Ook wil D66 creatief omgaan met leegstaande 
kantoorruimte. Deze kunnen ook omgevormd worden tot jongerenwoningen.

Referenda
D66 is voor democratische vernieuwing en het betrekken van inwoners bij 
de besluitvorming van de gemeente. Daarom is D66 voorstander van een 
correctief, bindend referendum. Naast heldere spelregels over de aanvraag 
van een referendum en opkomst, vindt D66 het belangrijk dat we referenda 
inzetten op geschikte onderwerpen.
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De ambitieuze stad
 

D66 zet de komende jaren stevig in op Harderwijk als 

stad met ambitie en wil de stad de komende jaren 

nog aantrekkelijker maken voor met name startende 

en innovatieve ondernemers. D66 ziet kansen om de 

binnenstad nog meer tot bloei te laten komen en staat 

voor vrijheid van ondernemers, iedere dag van de week. 

In onze stad bestaat voldoende aandacht voor de toerist, 

voor onze bruisende horeca, maar vooral voor onze 

inwoners. D66 maakt zich de komende jaren sterk voor 

een passende woning voor iedere Harderwijker.
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Versimpel vergunningsaanvragen
Economische ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. D66 
vindt dat de gemeente flexibel moet inspelen op behoeften van ondernemers 
om te innoveren. Voor ondernemers worden vergunningsaanvragen 
versimpeld en waar mogelijk wordt de vergunningsplicht aangepakt. Ten 
slotte wil D66 zich flexibel opstellen ten aanzien van blurring, de verbinding 
van horeca, retail en andere dienstverlening binnen een onderneming.

Innovatie
D66 ziet kansen voor economische groei met name in innovatieve bedrijven. 
Een goede start is gemaakt in California, waar een broedplaats van 
creatieve ondernemingen tot verbinding en succes leidt. Voor innovatieve 
bedrijven heeft met name de Harderwijkse infrastructuur veel te bieden. Het 
glasvezelnetwerk is een belangrijk pluspunt, dat nog beter benut kan worden 
in het vermarkten van de stad. Met name op het gebied van samenwerking 
ziet D66 kansen. In de Diamant van Midden-Nederland worden de krachten 
van ondernemers, onderwijsinstellingen en de overheid al gebundeld.

Talent behouden
Naast het ontplooien van talent, is het behouden ervan net zo belangrijk voor 
onze stad. Zo stimuleer je een bruisende stad, vol activiteiten en diversiteit. 
D66 wil dat het onderwijs en de arbeidsmarkt meer samenwerken. Hierdoor 
ontstaat een betere doorstroom vanuit het onderwijs naar stages en werk. 
Hierdoor stimuleer je dat opleidingen aansluiten bij de vraag vanuit het 
bedrijfsleven en kun je talent in de regio behouden. D66 wil daarom dat de 
gemeente prognoses over economie en arbeidsmarkt deelt met relevante 
onderwijsinstellingen, zodat zij leerlingen beter kunnen voorlichten bij hun 
beroepskeuze. 

Daarnaast wil D66 MKB-ondernemers in de regio de kans geven om 
invloed te hebben op de curriculumontwikkeling van ROC’s en het vmbo. 
Zij weten immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt kan worden verbeterd. Zo worden jonge mensen opgeleid 
met vaardigheden en kennis waarmee ze daadwerkelijk werk kunnen 
vinden en voorkom je dat jongeren na hun opleiding werkloos zijn. 

Startups
D66 wil dat Harderwijk een aantrekkelijke vestigingsplaats is voor 
beginnende ondernemers. Er wordt ingezet op een onderzoek naar 
verstrekking van startsubsidies en/of startersleningen middels revolverende 
fondsen.

Economische trends
In een ambitieuze stad wordt zo scherp mogelijk ingespeeld op trends. Hier 
ligt ook een rol voor de gemeente weggelegd. D66 wil dat de gemeente 
meer aandacht heeft voor innovatie en inspeelt op actuele trends en 
ontwikkelingen. Met een eigen budget voor pilots of een creative lab kan 
meer invulling worden gegeven aan economische ontwikkelingen van de 
toekomst.

Smart City
D66 is van mening dat grote kansen liggen in toepassing van de nieuwste 
technologieën. De gemeente heeft, als eigenaar van veel gegevens over 
inwoners en de openbare ruimte, een belangrijke sleutelrol. D66 zal de 
komende jaren aandringen op het maken en uitvoeren van plannen op 
het gebied van slimme verlichting in de openbare ruimte, verkeers- en 
emissiestromen, domotica en smart houses. Het gebruik en beheer van 
data kan gevoelig zijn. D66 zal dan ook inzetten op transparantie over het 
verzamelen van data in combinatie met streng toezicht op bescherming 
van privacy van inwoners van Harderwijk.

Bedrijventerreinen
Harderwijk staat voor een grote opgave op bedrijventerrein Lorentz. D66 
streeft naar volledige bezetting van bedrijventerrein Lorentz III in de periode 
2018-2022, op voorwaarde dat Lorentz I en II niet verder leeglopen. Door 
middel van proactief acquisitiebeleid wordt voor Lorentz III ingezet op 
bedrijven van buiten Harderwijk en vanaf bedrijventerrein Overveld. D66 
ziet verder een grote kans in verdere ontwikkeling van Lelystad Airport voor 
het aantrekken van bedrijvigheid op Lorentz III. Grootschalige detailhandel 
wordt gestimuleerd buiten bedrijventerreinen: op het terrein van de Harder 
en op de Groene Zoomweg.
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Saneren Overveld
Het bedrijventerrein Overveld ligt geïsoleerd van overige bedrijventerreinen. 
D66 wil het bedrijventerrein saneren en de ruimte herontwikkelen zodat 
woningbouw mogelijk is. De bedrijven van Overveld kunnen in goed overleg 
verhuizen naar industrieterrein Lorentz en/of bedrijventerrein de Sypel.

Kantoorruimte
D66 wil de komende jaren inzetten op effectief gebruik van vierkante meters 
kantoorruimte. Leegstaande kantoorpanden worden ofwel ingevuld als 
kantoor, ofwel getransformeerd tot woningbouw. De gemeente heeft een 
actieve rol in het wijzigen van bestemmingsplannen op kantoorruimte en 
het verminderen van regels bij de transformatie. Er wordt meer ingezet op 
flexwerkplekken, broedplaatsen en bedrijfsverzamelgebouwen om ruimte 
te bieden aan de ondernemingen van de toekomst in Harderwijk.

Lelystad Airport
D66 ziet grote kansen voor de ontwikkeling van de Harderwijker economie 
in de uitbreiding van Lelystad Airport. De stad ligt aan de N302, de enige 
uitvalsweg van Lelystad naar het Duitse achterland. Grondprijzen moeten 
concurrerend zijn t.o.v. de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde om 
zo voldoende nieuwe bedrijvigheid naar de stad te halen. D66 wil zo snel 
mogelijk onderzoeken waar de meerwaarde van Harderwijk ligt en waar 
concrete behoeften liggen, zodat goed kan worden aangesloten op de 
ontwikkeling van Lelystad Airport.

Binnenstad
Onze binnenstad maakt Harderwijk aantrekkelijk. D66 ziet de binnenstad 
als kloppend hart van onze stad, waarin je kunt wonen, werken, winkelen, 
ontspannen, wandelen en ontmoeten. Ondanks bedreigingen als 
digitalisering, schaalvergroting en hoge huren, ziet D66 de kracht van de 
binnenstad. Ook de binnenstad van de toekomst heeft een kansrijke positie.

Minder regeldruk in detailhandel en horeca
D66 staat voor minder regeldruk voor ondernemers in detailhandel en 
horeca. De nieuwe consument vraagt om flexibel ondernemerschap. 
Overtollige, belemmerende regels moeten worden geschrapt. Juist in deze 

tijd is creativiteit een essentieel onderdeel van succes. Hoe meer regels, 
hoe meer deze creativiteit in het gedrang komt. Trends als blurring kunnen 
geen doorgang vinden als strak aan regels wordt vastgehouden.

Verruiming openingstijden (koopzondag)
D66 pleit voor zo min mogelijk overheidsbemoeienis als het op de 
openingstijden aankomt. Ondernemers moeten zelf kunnen bepalen 
wanneer zij open willen zijn. Daarom is D66 voorstander van verruiming 
van openingstijden van winkels, zowel in de binnenstad als erbuiten, ook 
op zondag. Laat alle Harderwijkers de zondag op hun eigen manier en in 
volledige vrijheid kunnen beleven.
 
Bruisende horeca
Harderwijk heeft veel en kwalitatief hoogstaande horeca. Als D66 zijn we 
trots op het diverse horeca-aanbod in de stad. De horecaondernemer krijgt 
van ons zoveel mogelijk de ruimte om te ondernemen. Belemmerende 
regels wil D66 zoveel mogelijk beperken. Er wordt ingezet op pragmatisch 
handhaving. D66 is voorstander van ruimer en flexibeler openingstijden van 
de horeca, met goed overleg met omwonenden als randvoorwaarde. D66 
wil de komende jaren samen met de horeca investeren in goede opleiding 
van horecapersoneel, zodat werk in de Harderwijker horeca kan leiden tot 
een stabiele en duurzame loopbaan.

Flexibele bestemmingen
D66 streeft naar flexibele bestemmingen in het winkelgebied, met name 
in de aanlooproutes. Geef panden in de binnenstad een bestemming, 
afhankelijk van de onderneming die er gevestigd is.

Tijdelijke bestemming leegstand
Er wordt een gunstig klimaat voor kunstenaars gecreëerd. De huidige 
leegstand in de binnenstad kan gemakkelijk worden opgelost door tijdelijke 
verhuur van leegstaande winkelruimten als atelierruimte voor (beginnend) 
kunstenaars. De gemeente treedt hierin op als mediator, die partijen bij 
elkaar brengt. Ook buiten de binnenstad wordt in leegstaande kantoor- 
of fabriekspanden onderzocht of een culturele herbestemming tot de 
mogelijkheden behoort.
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Samenwerken in de binnenstad
D66 wil de goede samenwerking tussen ondernemers, centrumorganisaties, 
KHN, inwoners en organisatoren van evenementen verder verbeteren. De 
verschillende belanghebbenden samen zorgen voor het succes van de 
binnenstad. Breng leegstaande bovenwoningen in kaart en stel hiervoor 
een actieplan op. Evenementen zijn geweldig, maar mogen de middenstand 
niet belemmeren. 

Houd de binnenstad schoon, heel en veilig
Het liefst met genoeg groen. Zorg voor voldoende vuilnisbakken en goede 
verlichting. Onderzoek gebruik van projecties of gekleurd licht om in 
winkel- en uitgaansgebieden de sfeer te verbeteren en veiligheidsgevoel 
te vergroten. Verfraai etalages van leegstaande winkelpanden. Een vrij 
toegankelijk WIFI-netwerk is een pluspunt voor de binnenstad.

Vastgoedeigenaren
D66 staat voor open dialoog met vastgoedeigenaren, mogelijk met hulp 
van de beleidslijn ‘Steengoed benutten’ van de provincie. Het winkelgebied 
van de toekomst is nog compacter. De komende jaren wil D66 daarom 
onderzoeken of uitruil een optie is, zodat winkelstraten zonder veel moeite 
gethematiseerd kunnen worden.
 
Pop-upwinkels
Als kortetermijnoplossing kan de inzet van pop-upwinkels worden 
gestimuleerd. Op de directe omgeving hebben deze winkels een positief 
effect: door bezetten van lege ruimte en door het extra verkeer dat wordt 
gegenereerd.
 
Winkelen in het weekend
D66 wil dat ondernemers op zaterdag en zondag geen strobreed in de 
weg wordt gelegd om te ondernemen. Zaterdag en zondag gelden als dé 
winkeldagen. Dus niet langer laden en lossen, opbouwen van evenementen 
of andere activiteiten die de bereikbaarheid van de middenstand in het 
weekend belemmeren. Denk aan het invoeren van strengere ‘venstertijden’ 
voor bevoorrading op de zaterdag en zondag.
 

Vuldersbrink
D66 wil zich inzetten voor grootschalige opwaardering van de Vuldersbrink. 
De metamorfose van de parkeergarage moet bijdragen aan de veiligheid en 
in de leegstaande winkelpanden wordt een gratis beveiligde fietsenstalling 
geopend. Aan de stadszijde worden de mogelijkheden van voorzetgevels 
onderzocht.
      
Toerisme
In het verleden heeft Harderwijk een sterke aantrekkingskracht gehad op 
dagjesmensen, die het Dolfinarium bezochten. In de afgelopen jaren is 
toerisme veranderd. Niet langer is het Dolfinarium de grote publiekstrekker, 
maar steeds meer mensen komen naar de stad voor een bezoek aan de 
historische binnenstad, het Stadsmuseum, de Veluwe, de Randmeren, de 
vele culturele evenementen of een dag naar een wellnessresort. Hierbij 
hoort een andere visie op toerisme.

Citymarketing
De afgelopen jaren is de citymarketing opnieuw vormgegeven. Heerlijk 
Harderwijk is het platform, waarin ondernemers en gemeente samenwerken 
om de stad te promoten. D66 ziet een digitaal platform als basis en is van 
mening dat fysieke informatiepunten in de stad een grote meerwaarde 
hebben. D66 wil dat Harderwijk inzet op hoogwaardige toeristische 
activiteiten, gericht op het toeristische en culturele karakter van de stad en 
in sterke samenhang met de Randmeren, de Veluwe en het Hanzeverbond.

Hanzestad Harderwijk
Het Hanzeverbond is voor de gemeente Harderwijk een belangrijke 
toeristische pijler. Specifiek gericht op 2031, waarin de 800ste verjaardag van 
Harderwijk gevierd wordt en Harderwijk gastheer is voor de internationale 
Hanzedagen. Met het Hanzeverbond wordt een markt in grote delen van 
Duitsland en het Oostzeegebied aangeboord. Een nieuwe invulling van de 
Hanze wordt steeds belangrijker: geen historische markt, maar inzetten op 
de eigentijdse, 21e-eeuwse toerist, die een historische plaats aandoet. Een 
belangrijk neveneffect van het hanzeverbond en Hanzedagen is een spin-
off voor het moderne bedrijfsleven.
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Professionalisering evenementen
D66 is van mening dat evenementen in de stad een grote aantrekkingskracht 
hebben en belangrijk zijn voor de economie van onze stad. Naast nieuwe 
impulsen wil D66 de ruimte bieden aan succesvolle evenementen om 
verder te groeien naar regionaal en landelijk niveau. De basisinfrastructuur 
in de stad moet hiervoor in goede samenspraak met alle belanghebbenden 
worden aangepast. Daarnaast wil D66 inzetten op het verder verduurzamen 
van festivals, mede door subsidieafspraken met organisatoren. Nauwe 
samenwerking tussen alle betrokken organisaties en inwoners wordt 
steeds belangrijker. Voor de gemeente Harderwijk is hier een faciliterende 
rol weggelegd.

Fietstoerisme
D66 wil ook fietsende toeristen verwelkomen in Harderwijk en Hierden. 
Fietsroutes moeten goed herkenbaar zijn en de stad moet voorzien zijn 
van goede faciliteiten. Lokale horecaondernemers worden gevraagd 
mogelijkheden te onderzoeken om elektrische fietsen (maar ook 
scootmobielen) te kunnen opladen.

Recreëren aan het water
Met de ontwikkeling van het Waterfront en de nieuwe Boulevard heeft 
Harderwijk goud in handen. D66 wil Harderwijk verder ontwikkelen tot 
dé pleisterplaats voor recreanten op het water. Dit betekent dat goede 
faciliteiten aanwezig moeten zijn in de nabijheid van ligplaatsen en dat 
onderhoud aan de waterkant van hoog niveau moet zijn.

Watertaxi Wolderwijd-Veluwemeer
Watergebonden toerisme en vervoer verdienen meer aandacht. D66 wil een 
verbinding per watertaxi, die Harderwijk (Strandeiland en Vissershaven) 
verbindt met o.a. de Telstar Surfclub en de Jachthaven van Strand Horst, 
de haven van Zeewolde, Bad Hoophuizen in Hierden, de Hardersluis en 
het Flevostrand in Biddinghuizen. Hiermee worden toeristische locaties 
langs de Randmeren optimaal met elkaar verbonden. Watertaxi’s kunnen 
ook worden ingezet als vervoersmiddel tussen parkeerplaatsen in het 
Waterfront en het Dolfinarium en het Strandeiland.

Verblijfsrecreatie
Om toeristen een langer verblijf in de stad te kunnen bieden, is vergroten 
van het aantal verblijfplaatsen en hotelbedden zeer wenselijk. D66 ziet met 
name in de Binnenstad veel kansen voor herontwikkeling van vastgoed 
voor deze doeleinden. Daarnaast is er met name in het buitengebied ruimte 
voor rustieke Bed & Breakfasts.

Een passende woning voor iedere Harderwijker
D66 wil de komende vier jaar werk maken van de krapte op de lokale 
woningmarkt. Met name voor inwoners met een lager of middeninkomen blijft 
het vinden van een woning moeilijk. D66 ziet de oplossing niet in uitbreiding 
van de stad, maar zet de komende jaren in op inbreidingsprojecten, waarbij 
de focus ligt op woningen in het middensegment en radicale verduurzaming 
van de woningvoorraad. D66 wil zich sterk maken voor de familie van nu: 
alleen bouwen voor eengezinswoningen behoort tot het verleden. D66 ziet 
kansen in woningdelen, met name binnen de sociale huurvoorraad. Er zijn 
in Harderwijk ruim voldoende vierkante meters woonruimte. We hebben 
echter een chronisch tekort aan eigen voordeuren.

Meer woningen voor middeninkomens
D66 wil meer woningen in het middensegment. Inwoners met een 
middeninkomen hebben moeite om een passende woning te vinden. Voor 
een sociale huurwoning komen zij niet in aanmerking vanwege een te hoog 
inkomen, maar vrije sector huur is inwoners met een middeninkomen vaak 
niet op te brengen. Kopen is lastig, omdat huizenprijzen hoog zijn en de 
leennormen van de banken te krap zijn.

Sociale huur
D66 vindt dat sociale huurwoningen ook in de toekomst voor sociale 
huur moeten worden gebruikt. Er is momenteel te weinig doorstroom 
vanuit sociale huur naar middenhuur, waardoor ook een tekort is ontstaan 
op de sociale huurmarkt. De verkoop van sociale huurwoningen door 
woningbouwverenigingen moet worden tegengegaan, omdat dit de krapte 
op de sociale huurmarkt vergroot.
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Semi-permanent bouwen
Harderwijk en Hierden moeten plaats bieden aan inwoners van alle 
leeftijden. Dat betekent dat niet alleen wordt gekeken naar de huidige 
behoefte, maar ook naar die van de toekomst. D66 ziet in dat het bouwen 
van woningen niet noodzakelijk voor zeer lange tijd gepland wordt, maar dat 
semi-permanent bouwen kansen en mogelijkheden biedt voor flexibiliteit 
en duurzaamheid in woonprojecten.

Familie van nu
De samenleving is veranderd. Naast de traditionele gezinnen zijn er steeds 
meer gezinnen met twee moeders of twee vaders of meeroudergezinnen. 
D66 vindt dat de gemeente meer rekening moet houden met de verschillende 
samenleefvormen. Bijvoorbeeld door het realiseren van woningen voor 
één- en tweepersoonshuishoudens.

Woningcorporaties
De woningcorporaties wijzen woningen toe op basis van gezinssamenstelling. 
Te veel alleenstaanden houden eengezinswoningen bezet, terwijl gezinnen 
in afwachting zijn van een passende woning. D66 wil het gesprek aangaan 
over het zogenaamde “scheefwonen”.  

Alleenstaande starters
D66 vindt dat er meer aandacht moet komen voor alleenstaande starters. 
D66 wil nieuwe woningen laten bouwen voor alleenstaande starters, zodat 
zij een gelijke kans krijgen op de lokale woningmarkt, en niet langer hoeven 
uit te wijken naar vakantieparken of veel duurdere particuliere huurwoningen. 
Er zijn landelijk succesvolle projecten bekend, waarbij woningen op eigen 
grond voor €100.000 tot €150.000 zijn opgeleverd.

Jongerenhuisvesting
D66 wil zorgen dat ook voor jongeren voldoende woonruimte beschikbaar 
is, om een eerste stap te zetten op de woningmarkt. Wij willen voorstellen 
doen om de oude bibliotheek aan de Academiestraat tot studio’s om te 
vormen. Samen met ondernemers willen wij in kaart brengen waar in de 
binnenstad bovenwoningen leeg staan om pandeigenaren te overtuigen 
van het belang van bewoning van de binnenstad. D66 wil leegstaande 

kantoorruimte tot “jongerenwoningen” omvormen.

Energiezuinige en duurzame woningen
D66 wil bestaande woningen duurzamer maken en bij nieuwbouwwoningen 
hogere energie-eisen stellen. Samen met zelfbouwers, ontwikkelaars 
en de energiecoöperatie ‘Endura’, wil D66 kijken naar meer en betere 
manieren om energie-efficiënter en meer duurzaam te bouwen. Bestaande 
energieverspillende woningen moeten in kaart worden gebracht en waar 
mogelijk worden aangepast. Het streven is dat alle sociale huurwoningen 
in Harderwijk in 2022 een energielabel-B of hoger hebben.

0-op-de-meter-woningen
D66 ziet zeer veel mogelijkheden en kansen met 0-op-de-meter woningen.  
Zeker voor kleine en nieuwe projecten is dit initiatief het overwegen van de 
gemeente waard. Voor kleine en tijdelijke projecten, zoals bijvoorbeeld Tiny 
Houses, is 0-op-de-meter een randvoorwaarde.

Tiny houses
D66 staat voor een doorlopende woningcyclus. Niet iedereen heeft per se 
behoefte aan een groot huis, denk aan starters of mensen waarvan de 
kinderen het huis uit gaan. Het concept Tiny Houses kan helpen om voor 
weinig geld toch een eigen plekje te vinden. Dit kan ook op bijzondere 
plekken, zodat de omgeving van toegevoegde waarde is voor de bewoners. 

Voor Tiny Houses is echter wel een omslag in denken en levensstijl nodig, 
waarbij ‘ontspullen’ een belangrijke factor is. Tiny Houses zijn dus geen 
oplossing voor de tekorten op de woningmarkt. Inwoners van Harderwijk 
en Hierden die een Tiny House willen betrekken kunnen op volledige steun 
rekenen van D66.
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Behoud uniek karakter Hierden
Het dorp Hierden heeft een uniek karakter, dat net als het cultuurhistorisch 
landschap zoveel mogelijk intact moet blijven. Hierbinnen past geen 
grootschalige uitbreiding in het dorp of buitengebied van Hierden. D66 is 
tegen de aanleg van een rondweg richting de Parallelweg. Onze bijzondere 
aandacht gaat uit naar het cultuurhistorisch landschap, zoals in de Hierder 
Enk en de Mheenlanden.

Lichtplan Binnenstad 
Binnen de bebouwde kom van Harderwijk en Hierden zijn nog veel donkere 
plekken aan te wijzen. D66 wil een meer omvattend lichtplan opstellen, te 
beginnen in de binnenstad. Met behulp van LED-verlichting kan worden 
gezorgd dat er geen donkere, onveilige plekken meer overblijven.

Stadsinbreiding
Harderwijk heeft maar weinig plek voor daadwerkelijke stadsuitbreiding, 
naast de reeds geplande wijken Waterfront en Drielanden-West. In de 
toekomst is er enkel kans van slagen door stadsinbreiding toe te passen. 
D66 kiest voor verdichting van bestaande wijken, waarbij her en der nog 
hoogbouw van maximaal drie woonlagen mogelijk moet zijn. Het bestaande 
groen en de buitengebieden wil D66 zoveel mogelijk sparen. De bestaande 
publieke voorzieningen worden door verdichting beter benut.

Stadsuitbreiding: Overveld/Parallelweg
De enige plaats voor stadsuitbreiding ziet D66 op de plek van het huidige 
bedrijventerrein Overveld en de omliggende eendenhouderijen aan de 
Parallelweg, waar bedrijvigheid minder kans van slagen heeft. Tussen 
de Parallelweg, Tweede Parallelweg en Paasloweg zal een kleine 
stadsuitbreiding plaatsvinden met ruimte voor woningbouw op vrije kavels.

Stadsweiden: opstellen masterplan Vogelwaard
In verband met onder meer de parkeerproblematiek vraagt de wijk 
Stadsweiden om een masterplan. De huidige woonerfindeling is niet 
houdbaar naar de toekomst. D66 wil het stratenplan op de schop nemen 
en de wijk geheel herindelen, te beginnen bij de Vogelwaard. Woningen en 
eigen grond blijven geheel intact, slechts het stratenplan, het groen en de 

parkeerplaatsen wijzigen in overleg met de bewoners.

Vakantieparken
D66 is tevreden met de uitwerking “vitale vakantieparken”. Een oud 
probleem kan tot een oplossing komen. De komende jaren zal D66 zich 
blijven inzetten om voor alle parken een geschikte oplossing te vinden. 
Echter, ingrepen op de vakantieparken, zoals geluidswallen, moeten voor 
de bewoners haalbaar zijn. D66 wil niet dat zij voor erg grote investeringen 
geplaatst worden. Te denken valt aan de mogelijkheid om een fonds in te 
richten om op termijn alle vakantieparken te faciliteren, zodat de bewoners 
geen grote eenmalige investeringen hoeven te doen. 
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Groen licht voor duurzaamheid
 

D66 gaat voor een groen en duurzaam Harderwijk en 

Hierden. Groen draagt bij aan een aantrekkelijke en 

gezonde leefomgeving. Dat betekent dat wij zuinig omgaan 

met energie en zorgen voor voldoende ruimte voor mens 

en dier, natuur en milieu. D66 ziet zes stappen naar een 

duurzaam Harderwijk:

1. Zonne-energie

2. Gasloze woningen

3. Kruipruimtesubsidie

4. Van Afval naar Grondstof

5. Schone lucht door elektrisch rijden

6. Duurzame aanbesteding A++ krijgt voorrang 
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Harderwijk in de zon (elk dak een paneel)
D66 vindt dat alle Harderwijkers recht hebben op duurzame energie. 
Daarom ondersteunen wij leaseplannen van energiecoöperatie Endura, 
VeluweDuurzaam of andere coöperaties, waarbij het mogelijk is om 
zonnepanelen aan te schaffen in de vorm van huurkoop, waarbij een 
eenmalige investering niet nodig is. Daarnaast wil D66 zonnepanelen op de 
geluidsschermen van de A28, onder andere zodat bewoners hierin kunnen 
participeren mocht hun eigen huis niet aan de eisen kunnen voldoen. 
Energiecoöperaties moeten in de gelegenheid worden gesteld om vlakke 
daken van openbare gebouwen te beleggen met zonnepanelen.
 
D66 wil graag alle sociale huurwoningen uitrusten met zonnepanelen. Zo 
worden deze woningen zuiniger en blijft er meer over in de portemonnee 
van de bewoners. D66 wil energiearmoede tegengaan.

Gasvrij
De tijd dat wij op fossiele brandstoffen, zoals ons eigen aardgas konden 
vertrouwen, is niet meer. Aardgas raakt op en snel ook. D66 is een 
voorstander van innovatieve ideeën en plannen om in te spelen op deze 
verandering. Een van die veranderingen kan het gasvrij wonen zijn. D66 
wil het wonen in Harderwijk zoveel mogelijk energieneutraal maken. In 
het Waterfront en Harderweide worden er delen van de wijken al op deze 
wijze ingericht. Om inwoners te stimuleren om de huidige gasaansluitingen 
te vervangen, wil D66 een gasvrije bonus in het leven roepen. Dit is een 
vergoeding voor inwoners die hun huis gasvrij willen maken.

Kruipruimtesubsidie
Meer nog dan spouwmuren- of dakisolatie, levert isolatie van de kruipruimte 
enorm veel voordelen op. D66 wil daarom dat het geld van de gemeente 
voor verduurzaming goed wordt besteed en gaat daarom een speciale 
subsidie reserveren voor het isoleren van kruipruimtes.

Van Afval naar Grondstof
Terwijl de landelijke tendens is dat er steeds minder huishoudelijk (rest)
afval per huishouden wordt geproduceerd, zien we in Harderwijk een 
omgekeerde trend. Dit is voor D66 ontoelaatbaar. Daarom maken wij 

ons hard voor een manier om beter om te gaan met de waardevolle 
grondstoffen die we weggooien. D66 heeft in de afgelopen periode met 
succes voorstellen bij de gemeente ingediend om het project van afval naar 
grondstof (VANG) in Harderwijk te introduceren. Daarnaast zien wij nog 
meer mogelijkheden om de inwoners van Harderwijk en Hierden te helpen 
om hun afvalproductie naar beneden toe bij te stellen. Het belangrijkste 
doel is om mensen bewuster te maken van het afval dat zij produceren. 
Uiteindelijk zal hun productie dan ook afnemen.
 
Afvalvrij met de schillenboer 2.0
D66 vindt dat elke inwoner de mogelijkheid moet hebben (en het recht 
heeft) om zijn afval te kunnen scheiden. De gemeente moet hiertoe de 
mogelijkheid scheppen, zodat plastic verpakkingen, metalen verpakkingen 
en drinkpakken (pmd-afval) worden opgehaald. Inwoners van de binnenstad 
en appartementen en flatgebouwen moeten de gelegenheid krijgen om met 
meer gemak hun afval te kunnen scheiden, doordat zij hun groente- fruit- 
en tuinafval (GFT-afval) elders kunnen aanbieden.

Een mogelijkheid is het ophalen van GFT-afval door middel van karretjes die 
enkele keren per week door de wijk heen rijden en op die manier het afval 
ophalen. Dat hoeft dan niet in grote groene containers te gebeuren, maar 
inwoners kunnen GFT-zakjes met afval meegeven aan de ‘schillenboer 
2.0’.

Schone lucht door elektrisch rijden

Openbaar vervoer
D66 heeft een duidelijk ideaal als het om luchtkwaliteit gaat: een uitstootvrije 
toekomst voor nu en de volgende generatie. Ons plan hiervoor is helder. 
In 2025 moet al het openbaar vervoer in Harderwijk op groene stroom of 
waterstof rijden en is hierdoor uitstootvrij. Om dit te realiseren moeten er 
regionale afspraken gemaakt worden.
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Auto
Daarnaast wil D66 dat de infrastructuur in Harderwijk ingericht wordt 
zodat in 2040 al het vervoer op schone energie kan rijden. Er moeten 
meer laadpalen in de stad komen, ook in de vorm van collectieve 
samenwerkingsverbanden, zodat deze voor iedereen toegankelijk worden. 
Hiervoor wil D66 een innovatieve aanbesteding opstellen voor laadpunten 
in de openbare ruimte en parkeerplaatsen in het centrum maar ook in de 
wijken. D66 wil dat de laadpalen gekoppeld worden aan zonnepanelen, 
zodat ook dit op basis van groene energie wordt opgewekt.

Fiets
D66 ziet dat niet alleen meer (semi)elektrische auto’s het straatbeeld vullen, 
maar uiteraard ook de elektrische fiets. Deze wordt door steeds meer mensen 
gebruikt. D66 gaat de komende periode in gesprek met ondernemers in de 
binnenstad om te kijken naar mogelijkheden om laadpalen te plaatsen voor 
e-bikes. Op die manier kan de ondernemer profiteren van klandizie, terwijl 
de bezoeker een plaats heeft om de fiets op te laden.

Duurzame aanbesteding met A++ krijgt voorrang
Om Harderwijk en Hierden te kunnen verduurzamen vindt D66 dat de 
gemeente het goede voorbeeld moet geven. Daarom wil D66 dat bij elke 
toekomstige openbare aanbesteding de keuze valt op de meest duurzame 
optie. Hiermee stimuleer je de bouwondernemer om gebruik te maken 
van duurzame materialen. Op deze manier geeft de gemeente het goede 
voorbeeld. Bovendien zullen de kosten uiteindelijk ook lager uitvallen, 
zowel op de korte termijn doordat duurzaam ondernemen concurrerender 
wordt, als op de lange termijn door besparing van energie. 

Groene school(pleinen)
D66 wil dat scholen een positieve uitwerking hebben op de leerlingen. De 
kantines op de meeste scholen zijn al ingericht volgens het principe van 
‘de gezonde school’. D66 wil dat er op wordt toegezien dat dit uiteindelijk 
bij alle scholen in Harderwijk gaat gelden. Niet alleen de kantines moeten 
bijdragen aan een gezonde leefomgeving, ook het gebouw zelf. D66 wil 
scholen die hun schoolpleinen willen ontdoen van stenen, de ruimte bieden 
om dit te doen. Daarmee dragen de schoolpleinen bij aan de vergroening 

van de stad en ontwikkelt zich een interessant leer- én speelklimaat voor 
leerlingen en de buurtkinderen. Een voorbeeld hiervan is basisschool 
Valentijn in Stadsweiden.

D66 wil scholen helpen om hun energierekeningen naar beneden te 
brengen. De meeste scholen hebben grote platte daken die geschikt zijn 
voor zonnepanelen of groene daken. Via deze zonnepanelen, eventueel 
in samenwerking met cooperaties zoals Endura, kunnen scholen niet 
alleen een bijdrage leveren voor zichzelf, maar ook voor de omgeving. De 
groene daken verhogen de efficiëntie van de zonnepanelen, zijn een stuk 
aangenamer om te zien en dragen bij aan verduurzaming van de stad. 

Groene daken
D66 gaat het makkelijker maken voor inwoners en bedrijven van Harderwijk 
om hun dak te vergroenen. Dit leidt ertoe dat de huizen beter geïsoleerd zijn 
en minder energie verbruiken. Daarnaast ziet het er voor de buren die op 
deze platte daken uitkijken ook een stuk aangenamer uit. Zo slaan we twee 
vliegen in één klap. D66 wil bewoners voorlichten over de mogelijkheden 
en bewoners en leveranciers van groene daken bij elkaar brengen. 

Ontstenen van de stad
D66 wil dat de gemeente Harderwijk zich aansluit bij een initiatief als 
Operatie Steenbreek, net als Apeldoorn en Amersfoort. Met dit initiatief 
worden inwoners van Harderwijk en Hierden geholpen om hun tuinen 
minder te betegelen, maar juist groener in te richten. Op die manier geven 
we de natuur meer de ruimte, waardoor vogels, vlinders en bijen meer 
zichtbaar worden. Ook maken we zo een vuist tegen de wateroverlast 
veroorzaakt door toenemende regenbuien.
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Stresstest water/klimaat
Door klimaatverandering gaat het steeds harder en vaker regenen. 
Afvoersystemen zijn hier niet op berekend, waardoor straten vaker blank 
staan, kelders onderlopen en viaducten afgesloten moeten worden. 
Afgelopen jaren werden Noord-Limburg, Twente en de Randstad al 
getroffen door dusdanig extreme regenval dat dit tot grote problemen 
leidde. Dit kan overal gebeuren en als we hier niets tegen doen worden 
de problemen steeds groter, door de toename van extreme regenval in 
de toekomst. De rijksoverheid stelt daarom een Deltaprogramma op. Dit 
programma stelt dat elke gemeente uiterlijk 2019 een eigen stresstest 
ontwikkeld moet hebben. In 2018 moeten gemeenten hiermee aan de slag 
gaan. De ervaring wereldwijd leert dat de kosten van preventie gemiddeld 
een zevende bedragen van de kosten die een ramp je kunnen bezorgen. 
D66 wil dat de gemeente hier alert op is en gaat nadenken over het 
regenbestendig inrichten van onze stad. D66 wil alvast een start maken 
door de volgende actiepunten uit te voeren:

• Meer groen op straat om het water op te vangen
• Meer groene daken, die het regenwater op kunnen vangen
• Meer wadi’s (bufferings- en infiltratievoorzieningen voor 

hemelwater) en andersoortige (tijdelijke) wateropslag plekken in 
openbare ruimte

• Zoveel mogelijk loskoppelen van regenpijpen van het riool en dit 
water de grond in laten lopen

• Mensen informeren over de mogelijkheden en voordelen om hun 
tuinen te ontstenen, zodat het water makkelijker de grond in kan 
zakken, denk hierbij aan Operatie Steenbreek

Energiezuinige en duurzame woningen
D66 wil bestaande woningen duurzamer maken en bij nieuwbouwwoningen 
hogere energie-eisen stellen. Samen met zelfbouwers, ontwikkelaars 
en de energiecoöperatie ‘Endura’, wil D66 kijken naar meer en betere 
manieren om energie-efficiënter en meer duurzaam te bouwen. Bestaande 
energieverspillende woningen moeten in kaart worden gebracht en waar 
mogelijk worden aangepast. Het streven is dat alle sociale huurwoningen 
in Harderwijk in 2022 een energielabel-B of hoger hebben.

0-op-de-meter-woningen
D66 ziet zeer veel mogelijkheden en kansen met 0-op-de-meter woningen.  
Zeker voor kleine en nieuwe projecten is dit initiatief het overwegen van de 
gemeente waard. Voor kleine en tijdelijke projecten, zoals bijvoorbeeld Tiny 
Houses, is 0-op-de-meter een randvoorwaarde.

Natuur- en diervriendelijke omgeving
Een omgeving waar mens, dier en natuur in harmonie samenleven. Dat is 
hoe D66 Harderwijk het liefst ziet. Daarom is het van belang om altijd een 
bewuste afweging te maken tussen economische afwegingen en die van 
natuur/milieu. In de ogen van D66 bereik je het meeste als je zorg draagt voor 
beide aspecten. Natura2000-gebieden, zoals de bossen zandverstuivingen 
van de Veluwe, maar ook het Wolderwijd met de rietkraag, zijn van belang 
voor ons omringende kwetsbare natuur en hebben ook grote waarde 
voor onze toeristische sector. We dienen deze gebieden dan ook goed te 
beschermen.

Lichtoverlast bij mens & dier
Voor D66 is het van groot belang dat mens en dier het goed hebben. 
Daarom wil D66 zoveel mogelijk voorkomen dat lichtoverlast tot verstoring 
van de levens van mens en dier leidt, met name in de buitengebieden. 
D66 wil daarom dat lichtreclames en openbare gebouwen na 22.00 uur 
worden uitgezet. Daarnaast helpt het ook als we lampen met rood/geel licht 
worden vervangen door groene verlichting, zeker op plekken waar veel 
dieren voorkomen. Groen licht zorgt voor minder desoriëntatie dan warme 
kleuren. Hierdoor voorkomen we dat vogels en andere dieren lijden aan 
een verstoord bioritme. Op deze manier krijgen de dieren meer rust en 
creëren we een gezondere omgeving voor mens en dier.

LED verlichting
D66 heeft er in de afgelopen jaren hard voor gestreden om alle verlichting 
in de openbare ruimte te vervangen door LED. Niet alleen is dit een stuk 
zuiniger in verbruik, het is ook nog eens gerichter en veroorzaakt zo minder 
lichtoverlast. Ook de komende jaren zal D66 zich inzetten om alle verlichting 
in de openbare ruimte te vervangen door LED-verlichting.
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Windmolens
D66 is een voorstander van windmolens. In Harderwijk zal echter goed 
gekeken moeten worden naar mogelijkheden voor windmolens, gezien het 
kleine grondoppervlak. Een mooi alternatief kan bijvoorbeeld kleine (nok)
windmolens op daken van bedrijven zijn. Initiatieven vanuit coöperaties 
(vooral kleinschalige windenergieprojecten) zal D66 ondersteunen.

Wethouder duurzaamheid
D66 vindt verduurzaming en de omgang met energie belangrijk voor 
elk individu (mens & dier). Daarom is het één van onze belangrijkste 
speerpunten. Om hier goed zorg voor te dragen is het noodzakelijk dat 
er een wethouder aangesteld wordt bij de gemeente die specifiek de 
portefeuilles Duurzaamheid en Energie krijgt. Daarnaast wil D66 dat er 
een energieparagraaf wordt opgenomen in alle hoofdstukken van het 
collegeprogramma van de gemeente, zodat het college van Burgemeester 
en Wethouders zichzelf scherpe doelen stelt en de controle door de 
gemeenteraad gemakkelijker is.

Aandacht dag van de duurzaamheid
D66 wil dat de gemeente Harderwijk de Dag van de Duurzaamheid 
breed uitdraagt in samenwerking met onder anderen VeluweDuurzaam, 
energiecoöperatie Endura, stichting De Rietmeen, stichting de 
Hortus, woningcorporaties UWoon en Omnia, als ook met de diverse 
onderwijsinstellingen en wijkplatforms in Harderwijk. Ook wil D66 projecten 
opzetten met het Technasium RSG Slingerbos/Levant waarbij scholieren 
met oplossingen komen voor verduurzaming, afvalinzameling en recycling. 
Om deze studenten te stimuleren wil D66 dat de gemeente jaarlijks een 
prijs ter beschikking stelt t.w.v. € 1000,- om het beste duurzame idee te 
kunnen uitvoeren.

Papierloze administratie
Een kleine stap kan grote effecten hebben. De fractie van D66 vergadert 
al zonder papieren agenda’s, verslagen en documenten en ziet graag dat 
andere fracties hierin meegaan. D66 wil daarnaast dat alle medewerkers 
van de gemeente Harderwijk in 2025 werken met een papierloze 
administratie zonder dat dit ten koste gaat van de informatievoorziening 

naar haar inwoners. 

Ja/Ja-sticker
D66 staat voor duurzaam omgaan met papier. Daarbij past ook dat er niet 
onnodig veel drukwerk bij mensen thuis direct in de papierbak belandt. 
Daarom is D66 voorstander van de invoer van een Ja/Ja-sticker, waarbij 
mensen expliciet aangeven dat zij reclamedrukwerk wensen te ontvangen. 
Tevens draagt dit bij aan de bewustwording van de inwoners om kritischer 
te kijken naar de noodzaak van papieren drukwerk.

Verduurzamen sportaccommodaties
“Stimuleer verduurzaming van sportverenigingen” is een oproep die 
D66 in 2015 meerdere malen aan het college van B&W heeft gedaan. 
Doordat de energierekening daalt, is er nog meer financiële ruimte bij 
de sportverenigingen om zich tot hun kerntaak te richten: sporten! Ieder 
lid van een sportvereniging ziet zijn contributie liever besteed aan nieuw 
trainingsmateriaal, dan dat het licht in de kantine ermee betaald wordt. D66 
wil graag dat het fonds voor verduurzaming van sportaccommodaties in 
stand blijft. 

Groenonderhoud
D66 is blij met het feit dat in de gemeente Harderwijk het onkruid niet meer 
bestreden wordt met chemische middelen, maar met mechanische middelen. 
Toch klagen veel inwoners over het feit dat het groen ‘verrommelt’ en vervuilt 
door zwerfafval. Daarom wil D66 dat onkruid en andere begroeiingen 
niet hoger worden dan 25 cm, dit staat gelijk aan onderhoudsniveau B. 
Daarnaast moet het groen regelmatiger worden schoongemaakt.

Zelf doen in het groen!
D66 wil projecten ondersteunen waar inwoners stukjes groen kunnen 
adopteren en kunnen onderhouden, zoals het project ‘samen kleuren wij 
de stad’.
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Onderwijs: klaar voor de toekomst
 

D66 ziet ieder mens als een talent. Talenten moet je 

koesteren en ontwikkelen. D66 gaat daarom voor het beste 

onderwijs. Hiermee worden de kansen voor ieder mens 

vergroot. Onderwijs zorgt voor kennis, vaardigheden en het 

leren om oog te hebben voor anderen en de capaciteiten 

om zelf keuzes te maken. Onderwijs stimuleert de eigen 

kracht van mensen. Goed en toegankelijk onderwijs is 

daarom essentieel. Niet alleen voor kinderen, maar ook 

voor volwassenen en nieuwkomers. D66 gelooft in een 

leven lang leren en kijkt verder dan de dag van morgen. 

Investeren in leraren, de schoolomgeving, de kwaliteit van 

het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo 

ontwikkel je én behoud je talent. Zo zijn er kansen voor 

iedereen.
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D66 gelooft in de volgende vijf stappen voor het beste onderwijs:

1. Gelijke start
2. Klaar voor de toekomst
3. Iedereen doet mee
4. Iedereen in beeld
5. Gezonde scholen

Voorkom achterstanden
D66 vindt het belangrijk dat iedereen een goede start maakt en dat er geen 
kinderen zijn die met een achterstand beginnen. Het is daarom belangrijk 
dat kinderen vanaf hun tweede jaar voor- en vroegschoolse educatie 
kunnen volgen.

Hulp bij laaggeletterdheid
Acht tot elf procent van de Harderwijkers heeft moeite met lezen en 
schrijven. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. 
D66 wil de drempel om hulp te zoeken verlagen en daarmee het aantal 
laaggeletterden fors terugbrengen. Met extra financiële middelen kunnen 
initiatieven van onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, de bibliotheek en vrijwilligers nog toegankelijker worden. 

Digitale vaardigheden
D66 vindt een breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en 
informatievoorziening van de gemeente zeer belangrijk. Daarom wil D66 
dat de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die tegen problemen 
aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen. Hierbij hebben 
medewerkers in het sociaal domein een belangrijke signalerende rol. D66 
wil daarom een (meer) prominente rol voor sociaal medewerkers, die hierbij 
ondersteund worden door de gemeente. 

Gelijke-start-garantie
Geldproblemen vormen soms een belemmering om mee te kunnen doen. 
D66 wil dat iedereen mee kan doen. Daarom moet de gemeente een gelijke-
start-garantie geven aan mensen die ontoereikende financiële middelen 
hebben voor schoolreizen, excursies of noodzakelijke onderwijsmaterialen 

zoals een ‘digital device’.

Klaar voor de toekomst

Alles-in-één-school; brede scholen
D66 wil meer aandacht voor brede scholen waarbij onderwijs en 
kinderopvang samenwerken. Op één locatie kunnen kinderen terecht voor 
voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs, buitenschoolse opvang, 
sport en cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op 
de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele 
achterstanden vroeg signaleren. Voor kinderen met een taal- of andere 
achterstand wil D66 juist schakelklassen, zomercursussen, buddyprojecten 
of taalcoaching. Doordat ouders en de buurt worden betrokken bij activiteiten 
wordt de alles-in-één-school een spil in de wijk. 

D66 vindt dat de gemeente de alles-in-één-scholen moet stimuleren. In de 
eerste plaats door het financieren van nieuwe schoolgebouwen waaraan 
eisen worden gesteld rond multifunctionaliteit. Daarnaast doordat de 
gemeente ondersteuning biedt aan huiswerkbegeleiding, stichtingen die 
zich richten op ouderbetrokkenheid en vroeg- en voorschoolse educatie.
21st century skills

D66 wil meer aandacht voor vaardigheden van de 21e eeuw zoals 
mediawijsheid en het leren programmeren. Deze vaardigheden helpen 
kinderen bij hun functioneren in de maatschappij en bieden daarnaast een 
basis voor innovatie in de stad. Met behulp van dit aanbod worden ook 
taalachterstanden verkleind. 
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Talent behouden
Naast het ontplooien van talent, is het behouden ervan net zo belangrijk voor 
onze stad. Zo stimuleer je een bruisende stad, vol activiteiten en diversiteit. 
D66 wil dat het onderwijs en de arbeidsmarkt meer samenwerken. Hierdoor 
ontstaat een betere doorstroom vanuit het onderwijs naar stages en werk. 
Hierdoor stimuleer je dat opleidingen aansluiten bij de vraag vanuit het 
bedrijfsleven en kun je talent in de regio behouden. D66 wil daarom dat de 
gemeente prognoses over economie en arbeidsmarkt deelt met relevante 
onderwijsinstellingen, zodat zij leerlingen beter kunnen voorlichten bij hun 
beroepskeuze. Daarnaast wil D66 MKB-ondernemers in de regio de kans 
geven om invloed te hebben op de curriculumontwikkeling van ROC’s en het 
vmbo. Zij weten immers uit de praktijk waar de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt kan worden verbeterd. Zo worden jonge mensen opgeleid 
met vaardigheden en kennis waarmee ze daadwerkelijk werk kunnen 
vinden en voorkom je dat jongeren na hun opleiding werkloos zijn. 

Hoger Onderwijs in Harderwijk
D66 wil dat het aanbod van onderwijsinstellingen verbreed wordt met hogere 
onderwijsinstellingen zoals HBO- of WO-faculteiten. Hoger onderwijs zorgt 
voor een beter ontwikkelklimaat en het behoud van talent in de regio. 
Daarnaast worden er veel banen gecreëerd in de kennissector. D66 ziet 
kansen voor bedrijven om zich te verbinden aan een onderwijsinstelling. 
Dit is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de mogelijkheden 
van de opleiding en het vergroot de kansen van studenten binnen de 
arbeidsmarkt. Om het beste onderwijs te faciliteren is een goede OV-
verbinding met de regio nodig en voldoende kamers voor studenten en 
starters op de woningmarkt.

Passend onderwijs: iedereen doet mee
D66 vindt dat niemand gedwongen thuis hoeft te zitten. Passend onderwijs 
waarbij elk kind een plek krijgt om talent en capaciteit te kunnen ontwikkelen 
is daarom van groot belang. Iedereen moet mee kunnen doen: zowel de 
hoogbegaafde kinderen als de kinderen die moeite hebben om mee te 
komen. 

D66 wil dat ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke 

beperking dezelfde keuzevrijheid hebben voor de school van hun kind als 
andere ouders. Ook als dit gevolgen heeft voor de kosten die de gemeente 
maakt voor het leerlingenvervoer, als het kind door zijn beperking niet 
zelfstandig kan reizen.

Iedereen binnen boord houden
In Harderwijk zijn er in vergelijking met andere gemeenten relatief veel 
voortijdige schoolverlaters. Een doortastende rol van de gemeente is 
hierbij essentieel om het verschil te maken. Daarom wil D66 één wethouder 
voor onderwijs en jeugd. Zo is er zicht op thuiszitters en voortijdige 
schoolverlaters. Daarnaast is er een goede aansluiting van instanties en 
kan er doortastend opgetreden worden.

D66 wil dat de gemeente goed samenwerkt in de uitvoering van 
de leerplichtwet met onderwijsinstellingen buiten de gemeente. De 
verantwoordelijkheid voor onze jongeren beperkt zich namelijk niet tot de 
gemeentegrens.

Startkwalificatie
D66 wil dat alle Harderwijkse jongeren met een diploma van school 
gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op (jeugd-)
werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig 
schoolverlaten tegen te gaan. Dat betekent dat er goed zicht moet zijn 
op problemen die zich voordoen en dat er tijdig ingegrepen wordt, als het 
misloopt. D66 wil daarom één wethouder met de portefeuilles Onderwijs en 
Jeugd in het takenpakket. Op die manier waarborgen we dat iedereen in 
beeld is. D66 wil er met deze stap voor zorgen dat een optimaal leerklimaat 
wordt bereikt.

D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg 
om het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, 
schoolverzuim, pesten, schulden en een instabiele thuissituatie te 
voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer het welzijn en de 
leerprestaties van kinderen. Preventie hiervan is daarom noodzakelijk. 
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Jezelf kunnen zijn
D66 vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dit vereist dat er op 
scholen aandacht is voor diversiteit. Niet via één incidentele gastles, maar 
door diepgewortelde voorlichting. 

Veilige en gezonde school
Een prettige leeromgeving zorgt voor betere resultaten. Niet alleen de 
schoolgebouwen moeten schoon en veilig zijn, ook de schoolpleinen, 
omgeving en de weg naar school. D66 wil dat de gemeente samenwerkt 
met scholen en ouders om de omgeving van scholen zo veilig mogelijk 
te maken. Daarnaast moet overlast rondom schoolgebouwen door de 
gemeente met voorrang worden aangepakt.

Gezonde scholen
D66 wil dat scholen een positieve uitwerking hebben op de leerlingen. De 
kantines op de meeste scholen zijn al ingericht volgens het principe van ‘de 
gezonde school’. D66 wil dat dit bij alle scholen in Harderwijk geldt. 
Ook aandacht voor beweging is belangrijk. Een belangrijk onderdeel 
van bewegingsonderwijs in een waterrijke omgeving als Harderwijk is 
schoolzwemmen. D66 wil schoolzwemmen voor basisscholen in Harderwijk 
behouden en zet zich ervoor in dat 95% van de kinderen die van het 
basisonderwijs komen, ten minste in bezit zijn van een zwemdiploma A.

Vergroening scholen
Spelen hoort bij leren. Een groen en bebost schoolplein is voor een kind 
uitdagender dan een grijze betonnen binnenplaats. D66 wil scholen die hun 
schoolpleinen willen ontdoen van stenen de ruimte bieden om dit te doen. 
Daarmee dragen de schoolpleinen bij aan de vergroening van de stad en 
ontwikkelt zich een interessant leer- én speelklimaat voor leerlingen en de 
buurtkinderen. Een goed voorbeeld hiervan is vrije school Valentijn.

Verduurzaming schoolgebouwen
D66 vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk geld direct naar het onderwijs 
gaat. Zo zorgen we voor het beste onderwijs. Daarom wil D66 scholen 
helpen om hun energierekeningen naar beneden te brengen. De meeste 
scholen hebben grote platte daken die geschikt zijn voor zonnepanelen en 

groene daken. Via deze zonnepanelen, eventueel in samenwerking met 
energiecoöperaties, kunnen scholen niet alleen een bijdrage leveren voor 
zichzelf en voor de omgeving. De groene daken verhogen de efficiëntie van 
de zonnepanelen, zijn een stuk aangenamer om te zien en dragen bij aan 
verduurzaming van de stad.

Vluchtelingen
D66 wil dat iedereen mee kan doen. Daarom wil D66 dat nieuwkomers 
vanaf dag één taalles krijgen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen 
dat ze snel een positie in kunnen nemen in de Harderwijkse samenleving. 
D66 vindt het van het grootste belang dat de gemeente nieuwkomers hier 
voldoende over informeert en hen hierin goed begeleid. Samen maken we 
Harderwijk. 

Financiële verantwoording
Subsidiegelden voor scholen worden versplinterd toegekend en de 
regelingen zijn niet altijd even transparant, met specifieke voorwaarden 
per subsidie wat een tijdrovende papierwinkel oplevert voor scholen die 
hiervan gebruik willen maken. D66 wil dat deze regelingen efficiënter en 
transparanter worden.

Educatieve agenda
D66 wil dat het college de hoofdlijnen en voorstellen voor onderwijs uit het 
collegeakkoord uitwerkt in een educatieve agenda. Op die manier kunnen 
raadsleden hun kaderstellende en controlerende taken goed uitoefenen.

Autonomie én prestatie
D66 wil zoveel mogelijk de scholen één totaalbedrag geven en daarover 
meerjarige prestatie-afspraken met de scholen maken. Hierdoor kunnen 
scholen zelf beslissen hoe het geld het beste besteed kan worden, zonder 
al te veel administratieve rompslomp.
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Harderwijks Leercongres 
Het is belangrijk om in gesprek te blijven. D66 wil daarom het initiatief nemen 
om alle schoolbestuurders minstens een keer per jaar uit te nodigen voor 
een gesprek met de gemeenteraad in een Harderwijks Leercongres. Met het 
organiseren van een periodiek spreekuur van de wethouder Onderwijs en 
Jeugd voor leraren, ontstaat er een dialoog waarbij leraren laagdrempelig 
kunnen uiten waar zij tegenaan lopen. Op deze manier kan snel duidelijk 
worden welke problemen scholen ervaren en wat de gemeente kan doen 
om de scholen te faciliteren bij het oplossen hiervan. Zo zorgen we voor 
het beste onderwijs.

Het beste onderwijs met de beste leraren
De kwaliteit van onderwijs hangt grotendeels af van leraren. D66 wil leraren 
de mogelijkheid geven om zich meer te focussen op lesgeven. Dit is mogelijk 
wanneer scholen ondersteunende medewerkers in dienst nemen. Daarom 
wil D66 op iedere school een conciërge. Deze ontlast de docenten én zorgt 
voor een veilig leerklimaat op de scholen. 
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Schoon, veilig 
en bereikbaar 
Harderwijk
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Schoon, veilig en bereikbaar 
Harderwijk
 

D66 staat voor een schoon, veilig en bereikbaar Harderwijk. 

Bereikbaarheid van de stad is een van de belangrijkste 

thema’s voor de komende tien jaar. Als de infrastructuur 

niet wordt verbeterd, voelen inwoners en bedrijven zich 

genoodzaakt om te verhuizen naar plaatsen met een 

betere aansluiting op het hoofdverkeersnet. Binnen 

Harderwijk moeten inwoners zich schoon en veilig kunnen 

bewegen. Dat gebeurt bij voorkeur per fiets. Daarom wil 

D66 de komende jaren ruim baan geven aan de fietser in 

Harderwijk. D66 wil zich over de breedte inzetten voor een 

daling van de uitstoot van fijnstof in en om Harderwijk. D66 

wil een snelle, realistische oplossing voor de geluidswal 

langs de A28, maar ook meer aandacht voor elektrisch 

rijden, milieuvriendelijker openbaar vervoer en meer 

gebruik van de fiets.
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Bereikbaarheid Harderwijk
D66 wil een concrete oplossing voor een verbeterde verbinding van 
Harderwijk met de Randstad, zowel over het spoor als over de weg. Door te 
investeren in het spoor, zal het aantal reizigers over de weg afnemen. D66 
heeft de afgelopen vier jaar het intercitystation Harderwijk op de provinciale 
en landelijke politieke agenda gezet. De komende vier jaar zullen in het 
teken staan van het realiseren van deze plannen.
Daarnaast wil D66 een verbeterde wegverbinding realiseren over de A28, 
door langere op- en afritten en/of spitsstroken op het traject Harderwijk - 
Amersfoort. Extra kilometers asfalt zijn in de ogen van D66 niet de oplossing.

Geluidsoverlast A28
De geluidsoverlast langs de A28 is een hardnekkig probleem, dat deze 
periode een oplossing verdient. D66 wil samen met innovatieve partners, 
zoals Endura, zoeken naar duurzame oplossingen om de geluidsoverlast 
van de A28 drastisch te verminderen. Nieuwe geluidsschermen kunnen 
worden voorzien van zonnepanelen waardoor groene energie opgewekt 
wordt.

Intercitystation Harderwijk
De afgelopen jaren heeft D66 zich ingezet voor intercitystation Harderwijk. 
Dit heeft ertoe geleid dat het intercitystation Harderwijk is opgenomen 
in het Gelderse verkiezingsprogramma (2015), in het coalitieakkoord 
van de provincie Gelderland (2015) en eveneens heeft dit geleid tot een 
toezegging van Gedeputeerde Staten om zich te richten op de intercitystop 
in Harderwijk (2016).

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer in de regio moet verder vergroenen. Totdat de 
busdiensten minder uitstoten, moeten dichtbebouwde woonwijken zoveel 
mogelijk worden ontdaan van drukke busroutes. D66 wil dat Harderwijk ook 
op zaterdag en zondag optimaal bereikbaar is met het openbaar vervoer.

D66 kiest voor de fiets
D66 kiest voor de fiets! Om de fietser de ruimte te geven wil D66 de komende 
vier jaar investeren in betere en veiligere fietsroutes. Door de aanleg van 

vrijliggende fietspaden en fietsstraten, veilige oversteekplaatsen en meer 
fietsenstallingen rondom de Binnenstad wordt Harderwijk een echte 
fietsstad. D66 vindt het een goed idee om fietssnelwegen voor elektrische 
fietsen te maken. Dit is prettig voor de snelle fietsers en veiliger voor het 
overige verkeer.

Betere fietsenstallingen Binnenstad
D66 wil meer fietsenstallingen in en rondom de binnenstad. Door het 
structureren wordt het aantrekkelijker om met de fiets naar de stad te 
komen en vermijd je wildstallen. In de leegstaande winkelpanden aan de 
Vuldersbrink wordt een gratis beveiligde fietsenstalling geopend. Daarnaast 
wil D66 dat op de Markt of Bruggestraat extra ruimte wordt gemaakt voor 
een goede stalling. Dit om het wildstallen voor het oude stadhuis tegen te 
gaan. 

Fietsenstalling Strandeiland
Bij het Strandeiland wordt de grootste stalling gecreëerd, deze moet 
voldoende capaciteit bieden voor alle bezoekers van het Strand, de 
Boulevard en evenementen op de Stille Wei. Er komen in de stallingen 
ruim voldoende oplaadpunten voor de elektrische fiets, waardoor ook 
toeristen uit de regio hier voldoende ruimte krijgen. Het verwijderen van 
fout geparkeerde fietsen gebeurt pas, wanneer goede alternatieven zijn 
gerealiseerd.

Uitgaansgebied voetgangersgebied
D66 wil van het uitgaansgebied in de Vijhestraat, Bruggestraat en de 
Markt na 18.00 uur een voetgangersgebied maken. Hiermee wordt de 
ruimte gegeven aan het uitgaanspubliek en wordt de (sociale) veiligheid 
verbeterd. Fietsparkeerplaatsen aan de Boulevard, de Vuldersbrink en het 
Kerkplein zorgen voor meer ruimte in de kleine straten, waardoor deze voor 
de veiligheidsdiensten beter bereikbaar zijn. Op de Markt en het Kerkplein 
komen er op vrijdag- en zaterdagavond na 18.00 uur taxistandplaatsen.
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Autoluwe Binnenstad
D66 staat voor schoon vervoer in de stad. De Binnenstad leent zich niet 
voor intensief autoverkeer. De gehele Binnenstad wordt bij voorkeur 
voetgangersgebied of fietsstraat, waar de auto te gast is. De concrete 
inrichting wordt in nauw overleg met buurtbewoners uitgevoerd. Laden en 
lossen wordt beperkt tot een minimum.

Groene bevoorrading Binnenstad
Grote dieselvrachtwagens worden vervangen door elektrische auto’s, 
die vanaf een parkeerplaats elders worden gevuld door leveranciers. 
Het Overloopterrein Waterfront biedt voorlopig uitkomst. Totdat een 
exploitant is gevonden, betaalt de gemeente de kosten van het elektrisch 
vervoer. In eerste instantie kan gedacht worden aan mogelijkheden voor 
bezorgdiensten.

Pakketboxen
D66 wil zich op verschillende plaatsen in Harderwijk, samen met leveranciers, 
inspannen voor het plaatsen van pakketboxen op goed bereikbare plaatsen. 
Hierdoor neemt het aantal bestelbussen en vrachtwagens van pakket- en 
koeriersdiensten de komende jaren sterk af. Door deze pakketboxen in de 
buurt te regelen, wordt de klantbediening geen geweld aangedaan.

Parkeren Binnenstad
D66 is een voorstander om het twee uur gratis parkeren uit te breiden 
naar alle parkeerterreinen in en om de binnenstad, met uitzondering van 
het toeristisch parkeren in het Waterfront. Daarnaast wil D66 dat er in de 
verschillende parkeergarages meer (snel)laadpalen voor elektrische auto’s 
beschikbaar komen. Voor een aantal parkeerplaatsen ziet D66 kansen 
voor de stad:

Vuldersbrink
D66 wil dat de parkeergarage bij de Vuldersbrink een transformatie 
ondergaat. De verbouwing moet bijdragen aan de openbare orde en 
veiligheid. De parkeergarage blijft betaald parkeren zoals dit nu ook het 
geval is.

Selhorstweg en Touwbaan
D66 wil door middel van een blauwe zone twee uur gratis parkeren 
invoeren op het parkeerterrein Selhorstweg bij de Albert Heijn. Aan de 
overzijde (Touwbaan) worden de bestaande parkeerplaatsen gesaneerd 
voor openbaar groen. 

Luttekepoortstraat
De parkeerplaatsen aan de Luttekepoortstraat (ter hoogte van de 
Action) zorgen voor frustraties en gevaarlijke situaties. Daarom 
wil D66 dat deze parkeerplaatsen getransformeerd worden naar 
gehandicaptenparkeerplaatsen. Door de parkeerplaatsen te verruimen is 
het gemakkelijker om er te parkeren.

Friesegracht
Door de uitbreiding van de mogelijkheid tot gratis parkeren bij de 
Selhorstweg kan de blauwe zone in de wijk Friesegracht grotendeels komen 
te vervallen. Deze parkeerplaatsen worden dan alleen voor omwonenden 
en hun bezoek.

Plantage
D66 wil het mogelijk maken om een half uur gratis te kunnen laden en 
lossen aan de Plantage.

Parkeervergunningen Binnenstad
D66 wil de tarieven van parkeervergunningen in de Binnenstad de komende 
periode niet verhogen. De kosten van parkeren moeten met name worden 
opgebracht door verhoging van het tarief van toeristisch parkeren in 
het Waterfront. Voor elektrische auto’s, auto’s op biogas en autodelers 
geldt een gunstiger tarief. Door functieverandering (winkel naar woning) 
neemt het aantal auto’s in de Binnenstad toe. Nieuwe vergunningen in de 
Binnenstad worden bij voorkeur aan bewoners uitgegeven en er wordt streng 
gehandhaafd in vergunninggebied. D66 wil een bezoekersvergunning 
invoeren voor bewoners van de Binnenstad en de blauwe zone rondom 
de Binnenstad. Voor zorgverleners en mantelzorgers moeten speciale 
parkeerkaarten beschikbaar komen, zodat zij gratis in de buurt kunnen 
parkeren.
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Effectieve handhaving
Als het aan D66 ligt wordt er in de Binnenstad strenger gehandhaafd op 
verkeersoverlast, op het stopverbod in de Doelenstraat en de Waltorenstraat, 
op fietsen in het voetgangersgebied en op de raamtijden laden/lossen 
van het vrachtverkeer. Ook de overlast van brommers en scooters op het 
Zeepad wordt harder aangepakt. Zo creëren we een prettige en veilige 
omgeving.

Toegankelijkheid voetpaden
D66 wil meer aandacht voor de toegankelijkheid van voetpaden, met name 
voor senioren en mindervaliden. Voetpaden moeten breed genoeg zijn, vrij 
van obstakels en goed verlicht zijn. Ook moeten er meer zitbanken worden 
geplaatst in de openbare ruimte, met name in de buurt van openbare (wijk)
voorzieningen en seniorencomplexen.

Groene stad
D66 wil ook in Harderwijk de trend van elektrische auto’s en plug-in hybrides 
opvangen en stimuleren. Hiervoor dienen voldoende laadpalen beschikbaar 
te komen. Zowel snellaadpalen in de Binnenstad voor bezoekers, als in de 
wijken. De drempel voor een laadpaal in de wijken moet worden verlaagd, 
waardoor de aanschaf van een elektrische auto gemakkelijker wordt. 
Daarnaast wil D66 het gebruik van de deelauto stimuleren in Harderwijk, 
onder meer door de invoering van een gunstiger vergunningenbeleid. 
Gebruik van een deelauto leidt tot kritischer gebruik van de auto en beter 
gebruik van de beperkte parkeerruimte.

Verkeersveiligheid
De gemeente Harderwijk scoort wat verkeersveiligheid betreft niet goed. 
Vergeleken met sterk stedelijke gebieden is het aantal verkeersslachtoffers 
te hoog. Onder de slachtoffers zijn relatief gezien veel fietsers. D66 wil 
dat het aantal verkeersslachtoffers en met name het aantal slachtoffers 
onder fietsers, sterk teruggedrongen wordt. D66 zal zich daarom inzetten 
om een aantal onoverzichtelijke en onlogische verkeerssituaties te herzien. 
Op die plaatsen in de stad waar fietsers extra gevaar lopen vanwege 
onoverzichtelijke en onlogische situaties, zal D66 pleiten voor meer 
waarschuwingssystemen, zoals de oude vertrouwde knipperbol of andere 

waarschuwingssystemen, zolang er nog geen oplossing gevonden is.
D66 wil een innovatief handhavingssysteem om de snelheid van 
automobilisten binnen de bebouwde kom van Harderwijk en Hierden 
effectief te verminderen.

Stadsweiden: opstellen masterplan Vogelwaard
In verband met onder meer de parkeerproblematiek vraagt de wijk 
Stadsweiden om een masterplan. De huidige woonerfindeling is niet 
houdbaar naar de toekomst. D66 wil het stratenplan op de schop nemen 
en de wijk geheel herindelen, te beginnen bij de Vogelwaard. Woningen en 
eigen grond blijven geheel intact, slechts het stratenplan, het groen en de 
parkeerplaatsen wijzigen in overleg met de bewoners.

Melis Stokelaan
D66 wil de verkeerssituatie aan de Melis Stokelaan aanzienlijk verbeteren, 
met name voor fietsers. De route wordt veel gebruikt door schoolgaande 
kinderen uit Frankrijk en Hierden, maar wordt eveneens gebruikt door zwaar 
vrachtverkeer richting Overveld. Geparkeerde auto’s op straat maken de 
situatie nog gevaarlijker. Onze oplossing is de sanering van Overveld, het 
aanleggen van een gescheiden fietspad aan de spoorzijde en het met de 
wijk structureel oplossen van het parkeerprobleem.

Wittenhagen
D66 steunt de oproep van de inwoners van wijk de Wittenhagen voor een 
verkeersveilige buurt. Inwoners van de wijk gaan zelf aan de slag om de 
verkeersveiligheid in de straat, de Wittenhagen,de ontsluitingsweg voor de 
wijk is, te verbeteren. Wij vertrouwen in een proces van bewustwording van 
eigen acties als basis voor een nieuwe situatie. Voor een breed gedragen 
project kan op financiële steun worden gerekend.

Kruispunten rondom Binnenstad
D66 wil verschillende gevaarlijke verkeerssituaties rondom de Binnenstad 
herzien. Concreet zijn dit de kruising bij de Koningshof (Smeepoortstraat), 
de fietsoversteek Luttekepoortstraat ten hoogte van de Friesegracht/
Kuipwal, de oversteek van de Scheepssingel ten hoogte van de Hoge Weg 
en de minirotonde aan de Scheepssingel/Havendam.
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Kunstzinnig en bruisend 
Harderwijk
 

Cultuur is van iedereen en voor iedereen. Ieder mens 

beleeft cultuur op zijn of haar manier en over smaak valt niet 

te twisten. Kunst en cultuur zijn pijlers van de samenleving 

en zij vormen de ziel van de stad. D66 staat voor een 

gedegen, gedurfd en vernieuwend cultuurbeleid. Jong en 

oud moeten voldoende mogelijkheden krijgen om zich te 

ontplooien. Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt 

mensen om kritisch na te denken. Met een aantrekkelijk 

en eigentijds cultureel aanbod wordt Harderwijk nog 

levendiger!
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Cultuurvisie: Waar staan we in 2022?
In 2022 is Harderwijk een regionaal centrum voor kunst en cultuur. Niet 
alleen is de betrokkenheid van Harderwijkers bij de culturele activiteiten 
en instellingen in de stad vergroot, ook van buiten de stad weten kunst- en 
cultuurliefhebbers onze musea, galerieën, theater, poppodia en festivals te 
vinden.

Breed toegankelijk cultuuraanbod
Iedereen doet mee, dat is voor D66 de kern van een gezond cultuurbeleid. 
D66 wil daarom dat het voor alle Harderwijkers mogelijk is om culturele 
activiteiten te bezoeken, als toeschouwer en als deelnemer. De binnenstad 
is een mooi hart, maar het is van groot belang dat ook de rest van de 
gemeente bruist. D66 wil niet alleen de mensen naar kunst en cultuur 
brengen, maar ook cultuur dichter bij de mensen brengen. D66 wil dat het 
cultuurbeleid zich de komende jaren meer richt op doelgroepen die niet 
gemakkelijk in aanraking komen met cultuur, zoals jongeren, laagopgeleiden 
of nieuwkomers. D66 vindt dat ieder kind kennis moet kunnen maken met 
cultuur en is voorstander van voortzetting van de cultuurwijzer.

Stabiele basis: meer budget voor cultuur!
D66 wil de kunst- en cultuursector een stevige financiële impuls geven. 
Momenteel wordt slechts twee procent van de gemeentebegroting besteed 
aan kunst en cultuur. D66 wil inzetten op een groei naar, ten minste, drie 
procent. Hiermee komt meer dan een miljoen euro per jaar vrij voor kunst 
en cultuur in de stad. Bij eventuele bezuinigingsoperaties in de komende 
vier jaar wil D66 de kunst- en cultuursector als geheel ontzien. Individuele 
subsidieafspraken kunnen wel worden herzien, op basis van al dan niet 
geleverde prestaties.

Deze impuls is voor D66 heel goed te verantwoorden, aangezien in 
Harderwijk een groot gedeelte van de inwoners actief deelneemt aan het 
aanbod van kunst en cultuur.

Minder regels, verantwoording subsidies
Evenementenorganisaties moeten worden ontzorgd. D66 wil de regeldruk 
rondom het organiseren van evenementen - zoals festivals, braderieën 

en rommelmarkten - verder verminderen. Zo kan de aanvraagprocedure 
voor vergunningen worden vereenvoudigd. D66 wil dat waar mogelijk, 
regels worden versimpeld of geschrapt, zonder dat dit ten koste gaat van 
de veiligheid. Hierdoor worden met name kleinschalige evenementen 
ontzien. Daartegenover staat een betere verantwoording van activiteiten- 
en evenementensubsidies.

Cultuurklimaat
De afgelopen jaren zijn veel succesvolle, nieuwe initiatieven van de grond 
gekomen in de stad. De MESS ontwikkelt zich als culturele broedplaats, 
California biedt plaats aan creatieve ondernemers en evenementen als de 
Popronde Harderwijk, WAUW festival en Blije Bietjes zijn nieuwe highlights 
op onze evenementenkalender. Ook de komende jaren wil D66 voldoende 
ruimte bieden aan nieuwe initiatieven in de stad, mede door verlichting van 
de regeldruk en financiële bijdragen vanuit de gemeente.
     
Professionalisering evenementen
D66 is van mening dat evenementen in de stad een grote 
aantrekkingskracht hebben en belangrijk zijn voor de economie van onze 
stad. Naast nieuwe impulsen wil D66 de ruimte bieden aan succesvolle 
evenementen om verder te groeien naar regionaal en landelijk niveau. De 
basisinfrastructuur in de stad moet hiervoor in goede samenspraak met 
alle belanghebbenden worden aangepast. Daarnaast wil D66 inzetten op 
het verder verduurzamen van festivals, mede door subsidieafspraken met 
organisatoren. Nauwe samenwerking tussen alle betrokken organisaties 
en inwoners wordt steeds belangrijker. Voor de gemeente Harderwijk is 
hier een faciliterende rol weggelegd. Bij infrastructuur kan worden gedacht 
aan vrije aanplakzuilen, tijdelijke of mobiele fietsenstallingen en voldoende 
OV-fietsen of pendelbussen tijdens evenementen.

Verkiezingsprogramma
D66 Harderwijk en Hierden 2018-2022



37

Podiumkunsten Harderwijk
D66 kiest voor een breed aanbod van cultuur, zowel binnen in een 
volwaardig theater als buiten in onze mooie stad. Harderwijkers kunnen 
ook de komende jaren blijven rekenen op een culturele avond uit in hun 
eigen stad. De SaP-connectie krijgt de komende jaren de ruimte om zich 
te bewijzen. Dit draagt bij aan een bruisende stad. De overgang van het 
Theater Harderwijk naar de nieuwe connectie is een aandachtspunt. D66 
wil dat de gemeente een actieve rol in de samenwerking inneemt, om 
te garanderen dat dit een succes wordt. Hierdoor kunnen beide partijen 
hun sterkste punten inzetten: de SaP-connectie met producties en de 
medewerkers van Theater Harderwijk met de programmering van een 
toegankelijk, interessant en vernieuwend binnenaanbod. De gemeente 
neemt de regie in het verbouwen van het Theater Harderwijk, door om tafel 
te gaan met de betrokken partijen SaP, Theater Harderwijk en CCNV.

Aanplakzuilen
Met aanplakzuilen toont de gemeente Harderwijk hoe trots zij is op het 
cultuuraanbod in de stad en worden organisaties in staat gesteld om 
hun evenement bij een breed publiek bekend te maken. D66 wil vrije 
aanplakzuilen voor cultureel-maatschappelijke organisaties in Harderwijk 
mogelijk maken op prominente plaatsen in de stad, zoals op de Boulevard, 
langs de Vitringasingel of op het Stationsplein.

Online platform cultuuraanbod
D66 wil de bereikbaarheid van kunst, cultuur en evenementen in de stad 
verbeteren. Er wordt ingezet op beschikbaarheid en actueel houden van 
online informatie, met onder meer culturele en toeristische partners. Het 
actuele culturele aanbod is volledig beschikbaar in het Nederlands, het 
Engels en het Duits.

Stadsmuseum Harderwijk
Het Stadsmuseum Harderwijk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van 
oudheidkamer tot nieuwe blikvanger van de stad. D66 wil meer structureel 
budget beschikbaar stellen voor professionalisering van het museum, 
waarmee onder meer de historische afdeling opnieuw kan worden ingericht. 
D66 kijkt uit naar de komst van het Marius van Dokkum-museum.

Geschiedenis van Harderwijk
Harderwijk heeft een rijke historie, waar D66 trots op is. D66 is voorstander 
van brede aandacht voor de geschiedenis van de stad. Naast de aandacht 
die er al is voor het visserijverleden van onze stad juist onderwerpen als 
de Gelderse Academie en Harderwijk als garnizoensstad geschikt om 
extra te belichten. Het behoud en de herontwikkeling van erfgoed, zoals 
op Kranenburg (MESS) en op de WGF-kazerne (Bouw & Infra park) is 
gebeurd, heeft daarbij onze sterke voorkeur.

Erfgoed
Erfgoed maakt mensen trots op hun omgeving en historie en geeft 
historisch Harderwijk een gezicht. D66 verkiest behoud en herontwikkeling 
van cultureel erfgoed in principe boven herbouw of nieuwbouw, maar 
staat open voor originele ideeën. De stad moet geen openluchtmuseum 
worden, maar vooral levendig zijn en worden aangepast aan de eisen van 
nu. Het historisch karakter van Harderwijk is een belangrijk onderdeel van 
de aantrekkingskracht van onze stad op bezoekers. D66 wil dat zowel 
bewoners als bezoekers daarbij optimaal kunnen genieten van het erfgoed 
van onze stad. Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het cultuurhistorisch 
landschap, zoals in de Hierder Enk en de Mheenlanden.

Grote Kerk
De Grote- of Onze Lieve Vrouwekerk van Harderwijk is een van de 
belangrijkste monumenten van onze stad, zowel qua interieur als exterieur. 
Het interieur is uniek, maar hard aan restauratie toe. Vooral de unieke muur- 
en plafondschilderingen zijn in erbarmelijke staat. D66 wil in gesprek met 
de provincie Gelderland en het Rijk om met de restauratie van de Grote 
Kerk te beginnen en deze financieel te ondersteunen.

Bruggen Waterfront
D66 wil aandacht schenken aan ‘Grote Harderwijkers’ door de verschillende 
bruggen in het Waterfront te vernoemen naar mensen die in het verleden 
veel voor de stad hebben betekend.
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Historische informatievoorziening
Als Harderwijkers zijn wij trots op onze rijke geschiedenis. D66 wil dat in de 
komende jaren eenduidige informatie wordt gegeven over monumenten of 
archeologische hotspots binnen de gemeentegrenzen, in ieder geval binnen 
de oude veste. Zorg voor informatie op plaatsen van wezenlijk belang, ook 
waar zich archeologische resten in de grond bevinden. Maak contouren 
van belangrijke gebouwen uit het verleden zichtbaar in het straatbeeld en 
doe dit op een eigentijdse manier.

Archeologisch fonds
Om zorg te dragen dat geselecteerde archeologische vondsten die gedaan 
worden zichtbaar blijven, wil D66 dat er een archeologisch fonds komt. 
Hierdoor kunnen inwoners en bezoekers nu en in de toekomst genieten 
van de rijke historie van Harderwijk.

Poppodium Estrado
Poppodium Estrado heeft veel potentie voor Harderwijk en de regio, alleen 
wordt deze potentie momenteel nog te weinig benut. D66 wil de komende 
vier jaar investeren in Estrado. Alle aandacht moet uitgaan naar een 
uitdagende en passende programmering voor alle Harderwijkers en naar 
samenwerking met verschillende cultuurorganisaties. De lening van Estrado 
wordt door de gemeente kwijtgescholden en subsidieafspraken worden 
herzien. Om de potentie van Estrado te vergroten, dient Estrado over het 
gehele gebouw te beschikken. Hiertegenover worden nieuwe kwalitatieve 
prestatieafspraken gesteld, waarmee het podium de welverdiende en 
hoognodige kwaliteitsimpuls krijgt. D66 wil het bereik van Estrado actief 
vergroten, zodat het een poppodium met regionale allure wordt. Vijf-
stappenplan voor een gezond Estrado:

1. Financieel gezond - lening van Estrado wordt door gemeente 
afgelost 

2. Nieuwe subsidieafspraken
3. Het hele gebouw wordt weer eigendom van Estrado
4. Kwaliteitsimpuls: aansluiten bij de wens van de Harderwijkers
5. Bereik vergroten door effectieve marketing

Cultuurkust en cultuureducatie
Een podium als Cultuurkust heeft ondertussen een kernpositie ingenomen 
binnen het culturele veld van Harderwijk. Dit cultuurcentrum brengt kunst 
en cultuur op een hoger niveau in Harderwijk en maakt het voor iedereen 
toegankelijk. D66 ziet de meerwaarde van Cultuurkust en stimuleert hen 
om hun doelstellingen te bereiken. 

Cultuureducatie is voor D66 van groot belang. Dit biedt kinderen de 
mogelijkheid om zich op creatieve terreinen te ontplooien en maakt culturele 
deelname laagdrempeliger. Cultuurkust is momenteel verantwoordelijk voor 
het aanbod van cultuureducatie. Wat D66 betreft blijft dit zo, aangezien wij 
zien dat Cultuurkust haar rol hier serieus in oppakt. Ook waarderen wij 
het dat er één centrum is in Harderwijk dat zowel activiteiten voor scholen 
als reguliere cursussen aanbiedt. Op die manier is een integraal aanbod 
gegarandeerd. Belangrijk is wel dat Cultuurkust haar primaire taak, namelijk: 
cultuureducatie, voldoende blijft en weet te exploiteren. De gemeente moet 
hier goed zicht op houden.

Tijdelijke bestemming leegstand
Er wordt een gunstig klimaat voor kunstenaars gecreëerd. De huidige 
leegstand in de binnenstad kan gemakkelijk worden opgelost door tijdelijke 
verhuur van leegstaande winkelruimten als atelierruimte voor (beginnend) 
kunstenaars. De gemeente treedt hierin op als mediator, die partijen bij 
elkaar brengt. Ook buiten de binnenstad wordt in leegstaande kantoor- 
of fabriekspanden onderzocht of een culturele herbestemming tot de 
mogelijkheden behoort.

Street art
D66 wil experimenteerruimte creëren om street art in de stad mogelijk te 
maken, bijvoorbeeld op bouwplaatsen of andere blinde plekken in de stad. 
Street art zien we als een uitdagend en aantrekkelijk alternatief voor het 
ongewenst illegaal graffiti spuiten. Daarnaast geeft het kunstenaars een 
(tijdelijk) podium in de stad.
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Multifunctionele centra
Harderwijk heeft meerdere multifunctionele centra, waar diverse activiteiten 
worden gehouden, waaronder De Kiekmure en MFC De Bogen en de Roef. 
Deze zorgen dat voor iedereen op kleine afstand (culturele) activiteiten 
bereikbaar zijn. D66 wil dit waarborgen, zodat ook in de toekomst jong en 
oud kan genieten van diverse projecten.
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Regie over eigen leven
 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Juist 

ook in de zorg. Onze inwoners voeren de regie over hun 

eigen huishouden, inclusief bijbehorende zorgvragen. 

Waar nodig biedt een professional hierin ondersteuning. 

Maatwerk en minder regels zijn de norm. D66 wil in 

Harderwijk gebruik gaan maken van de ‘omgekeerde 

toets’: niet de wet is leidend, maar het effect voor de 

zorgvrager. Het is tijd voor rust in de zorg, zowel voor onze 

inwoners als de professionals die hen ondersteunen.
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Om de keuze voor een zorgaanbieder op basis van eigen inzicht te kunnen 
maken, wil D66 de inwoners van Harderwijk juiste en begrijpelijke informatie 
over zorgaanbieders in de gemeente bieden. Op basis van de eigen 
vereisten kan zo, met of zonder ondersteuning, de juiste keuze worden 
gemaakt. Kwaliteit is leidend. Ook identiteitsgebonden zorg is mogelijk, 
maar deze brengt geen extra hoge kosten met zich mee.

D66 wil meer aandacht voor preventie in de zorg. Voorkomen is beter dan 
genezen. Als professionals in een vroeg stadium worden aangetrokken, 
kan intensievere zorg voorkomen worden.

Op het gebied van psychische gezondheidszorg wil D66 aandacht voor 
24-uurs hulp bij  crisis ten gevolge van psychiatrische problematiek in de 
directe regio en specifieke aandacht voor Jeugd-GGZ. Extra aandacht voor 
jeugdigen is in het gehele sociaal domein wenselijk. D66 wil een einde 
maken aan leeftijdsgrenzen in de zorg: voor een jeugdige met zorgvragen 
dient niets te veranderen bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Persoonlijke zorg
Het is niet altijd even makkelijk om zelfstandig in een stad of dorp te wonen. 
We kijken eerst en vooral naar elkaar om. Wanneer extra ondersteuning 
nodig is, door een beperking, chronische ziekte of bij het ouder worden, 
moeten verschillende vormen van ondersteuning kunnen worden 
aangeboden. Denk aan hulp bij het huishouden, de inzet van hulpmiddelen 
als aanpassing van de woning of een scootmobiel. Waar nodig worden 
inwoners individueel of in groepsverband begeleid en is er dagbesteding 
voor handen. Harderwijkers die niet zelfstandig kunnen wonen, wonen 
begeleid of beschermd.

Zorg wordt op maat aangeboden. De zorgvraag staat centraal, regels en 
administratie komen later. De tijd tussen aanvraag van ondersteuning of een 
voorziening wordt zo kort mogelijk gehouden, doordat administratie achteraf 
plaatsvindt. Het aanvragen van eenvoudige vormen van ondersteuning 
wordt ook volledig mogelijk via de website van de gemeente.
 

Mantelzorg
Ten minste 11% van de volwassen Harderwijkers geeft mantelzorg aan een 
naaste, van ondersteuning bij vervoer, hulp in het huishouden en begeleiding 
bij artsenbezoek tot persoonlijke verzorging. Een deel van de mantelzorgers 
voelt een hoge belasting. De gemeente voelt zich verantwoordelijk voor 
mantelzorgers. Zij worden actief geïnformeerd en cursussen en trainingen 
op maat worden (deels) vergoed, zodat de zorgtaak beter kan worden 
uitgevoerd. Professionele ondersteuning wordt geboden, wanneer deze 
nodig is. D66 is voor het toekennen van een mantelzorgwaardering: 
een klein geldbedrag, dat ontvangers van mantelzorg als dank aan hun 
mantelzorger kunnen geven.

Eenzaamheid tegengaan
D66 is van mening dat er voor het tegengaan van eenzaamheid meer nodig 
is dan inzet en goede bedoelingen alleen. Het organiseren van activiteiten 
waar mensen elkaar kunnen ontmoeten is goed, maar juist sterk eenzame 
mensen ervaren een enorme drempel in het bezoek van activiteiten. 
Bovendien wordt contact maken als moeilijk ervaren omdat de sociale 
vaardigheden achteruit gaan door het eenzaam zijn.
D66 gelooft in een sluitende aanpak: naast het creëren van mogelijkheden 
tot sociaal contact en het vergroten van de sociale steun is het van cruciaal 
belang om ook mogelijkheden aan te bieden ter verbetering van sociale 
vaardigheden en de manier waarop we onszelf in onze sociale omgeving 
zien (‘sociale cognitie’). D66 wil daarom dat een integrale benadering van 
eenzaamheid in de stad met alle betrokken formele en informele partijen. 
Concreet dient er een plan van aanpak, met bijbehorende middelen, te 
komen in de loop van 2018 op basis van een nadere analyse van het 
voorkomen van eenzaamheid en van bestaande praktijken en beleid, met 
medeneming van inzichten uit wetenschap en ‘best practices’ elders.
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Maatschappelijke opvang
D66 ziet het als plicht van de samenleving om mensen zonder dak boven 
hun hoofd aan tijdelijk verblijf te helpen. De hulpvraag van deze mensen 
is vaak veelomvattend en het bieden van hulp moet centraal staan. Het 
aantal opvangplaatsen voor dak- en thuislozen is momenteel beperkt. 
D66 wil meer opvangplaatsen realiseren in de stad, gekoppeld aan zorg, 
begeleiding en het verhelpen van crises. Behoefte aan een opvang 
specifiek voor jongeren moet in de regio worden onderzocht en – indien 
nodig – uitgevoerd. Het initiatief ‘Housing First’, waarbij daklozen tijdens hun 
hulptraject een eigen woning krijgen toegewezen, wordt ook in Harderwijk 
als experiment ingevoerd.

Schuldhulpverlening en armoedebeleid
De economie trekt aan en dat is gelukkig te merken. Toch zijn er nog veel 
mensen die in armoede moeten leven, vaak met schulden als onderliggend 
probleem. Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening verantwoordelijk voor inwoners met schulden. Een 
integrale aanpak, preventie en maatwerk zijn wat D66 betreft sleutelwoorden. 
D66 heeft oog voor (stille) armoede en schulden.

D66 wil op verschillende manieren bijdragen aan het voorkomen en verhelpen 
van financiële problemen: goede voorlichting, effectieve samenwerking van 
maatschappelijke organisaties voor schuldhulpverlening en prioriteit geven 
aan schrijnende gevallen.

D66 wil investeren in ruimte voor de ketenpartners in schuldhulpverlening 
om in samenwerking te kunnen innoveren. Denk aan meer vroegsignalering, 
outreachend benaderen, groeps-/trainingsaanbod en het versterken van 
het kennis- en ondersteuningsaanbod aan de voorkant. 

D66 wil daarnaast onderzoeken welke vernieuwende ideeën bij Harderwijk 
zouden kunnen passen, zoals het oprichten van een fonds waarmee 
schulden van jongvolwassenen tijdelijk overgenomen kunnen worden zodat 
een impasse kan worden doorbroken. Op basis van ervaringen in andere 
gemeenten kan een pilot worden vormgegeven. Een ander idee dat D66 wil 
onderzoeken is de inzet van een bureaucratie-vrij-budget dat hulpverleners 

naar eigen inzicht kunnen inzetten om echt maatwerk te leveren en zo 
grotere maatschappelijke problemen te voorkomen.

Een eerlijk armoedebeleid moet allereerst gericht zijn op het uit de armoede 
komen. Met maatwerk en zoveel mogelijk loslaten van bureaucratische 
belemmeringen. Voor groepen voor wie stabilisatie het hoogst haalbare is, 
is armoedebeleid vooral gericht op mee kunnen doen in de samenleving. 
D66 wil dat daarbij speciale aandacht uitgaat naar chronisch zieken in het 
armoedebeleid.

Jeugdhulp
Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. De 
gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor 
jeugdhulp. We hebben dus een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
voor het laten opgroeien van kinderen en jongeren. D66 wil dat de 
gemeente zich inzet om partijen bij elkaar te brengen en constant kijkt hoe 
deze partijen de kwaliteit van jeugdhulp kunnen verbeteren.

Wijkteams
Het Centrum voor Jeugd en Gezin neemt een belangrijke en centrale rol 
in bij vragen omtrent opvoeding. Wij willen dat het vragen om hulp nog 
laagdrempeliger wordt en dat opvoeders die minder actief hulp zoeken, 
weten waar zij terecht kunnen met hun opvoedvragen. In verschillende 
steden wordt gewerkt met wijkteams, waarbij advies en hulp laagdrempelig 
beschikbaar zijn voor ouders en kinderen. D66 wil in Harderwijk stevige 
en professionele wijkteams ontwikkelen waarin verschillende disciplines 
samenwerken. 

Eén gezin, één plan
Als gezinnen het moeilijk hebben, is snelle en passende hulp noodzakelijk. 
D66 vindt dat het hele gezin hierbij betrokken moet worden. D66 staat 
daarom voor één gezin, één plan, waarbij een multiprobleemgezin 
samenhangende, gestructureerde en integrale ondersteuning krijgt die 
nodig is om een veranderingsproces in gang te zetten.
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Preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Zorg moet er altijd op gericht zijn dat 
het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan oppakken. Door 
problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg 
stadium te helpen met hun problemen, voorkomen we escalatie thuis. 
D66 wil daarom investeren in een goede samenwerking met Veilig Thuis 
(bij huiselijk geweld of kindermishandeling) en in informatievoorziening 
aan scholen en verenigingen over hoe zij bepaalde problemen kunnen 
signaleren en hoe daarbij te handelen.

Effectieve hulp
Jeugdhulp voor gezinnen moet zo licht als kan, zo zwaar als nodig. Daarom 
wil D66 extra aandacht voor de kwaliteit en toegankelijkheid van, en 
samenwerking tussen Jeugd GGZ, specialistische hulp in de regio, CJG, 
huisartsen en scholen.

Voor iedereen (18-/18+)
D66 vindt dat als je hulp nodig hebt, deze niet zomaar mag stoppen omdat 
je achttien bent geworden. Niet elke jongere die de jeugdzorg/jeugddetentie 
verlaat, heeft een vangnet voor zelfstandig wonen, werken en recreëren. 
Deze jongeren hebben meestal begeleiding nodig om financiën te beheren 
en schulden op te lossen, een studiekeuze te maken, of een stage of een 
baan te vinden. D66 vraagt daarbij om extra aandacht voor jongeren met 
een licht verstandelijke beperking (LVB) die vaak tussen wal en schip vallen 
omdat zij niet direct in aanmerking komen voor hulp. Ook jongeren die in 
een pleeggezin of vervangende gezinssituatie verblijven, moeten in beeld 
blijven als zij achttien worden.

Participatie 
Vrijwilligerswerk is van levensbelang voor de samenleving. Waar zouden 
we zijn zonder vrijwilligers in de sport, cultuur, het welzijnswerk en de zorg? 
D66 vindt dat vrijwilligers zich gewaardeerd moeten voelen om hun inzet 
en betrokkenheid, voldoende toegerust moeten zijn om hun taken te doen 
en zo weinig mogelijk last moeten hebben van administratieve rompslomp. 

Vrijwilligerswerk is daarnaast een middel om mensen mee te laten doen. 

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan vrijwilligerswerk een 
goede opstap zijn om weer structuur te krijgen in de dag, om anderen te 
ontmoeten en te werken aan hun CV. Vrijwilligersorganisaties moeten zo 
goed mogelijk worden toegerust om hun werk te doen én om mensen die 
dat nodig hebben een plek te kunnen bieden. D66 wil voldoende kansen 
bieden voor mensen voor wie werken een te grote uitdaging is gebleken 
door in te zetten op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering. D66 wil 
investeren in (informele) initiatieven die nieuwe kansen voor ontmoeting en 
activering bieden.

Sport
Harderwijk heeft zich de laatste jaren sterk gemaakt voor “breedtesport”. 
Iedereen doet mee. D66 vindt dit een goede gedachte en wil in 2018 een 
uitgewerkte sportnota. In die nota moet zijn opgenomen:

Seniorensport
op welke manier senioren meer kunnen participeren in de sportverenigingen 
van Harderwijk en Hierden en of er mogelijkheden zijn om de buitensport 
voor senioren te realiseren.

Sport op scholen
met name op de basisscholen wil sport nogal eens een ondergeschoven 
kindje zijn. Er zijn weinig basisscholen in Harderwijk en Hierden die de 
beschikking hebben over een vakleerkracht voor sport. In de sportnota moet 
worden opgenomen dat onderzocht wordt of gezamenlijke vakleerkrachten 
ingezet kunnen worden op basisscholen.

Topsport
Harderwijk en Hierden bieden nu te weinig kansen en mogelijkheden om 
topsport te bedrijven, dan wel deze te ontwikkelen. In de sportnota moet 
worden opgenomen waar de kansen en mogelijkheden liggen voor topsport.
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Verduurzamen sportaccommodaties
“Stimuleer verduurzaming van sportverenigingen” is een oproep die 
D66 in 2015 meerdere malen aan het college van B&W heeft gedaan. 
Doordat de energierekening daalt, is er nog meer financiële ruimte bij 
de sportverenigingen om zich tot hun kerntaak te richten: sporten! Ieder 
lid van een sportvereniging ziet zijn contributie liever besteed aan nieuw 
trainingsmateriaal, dan dat het licht in de kantine ermee betaald wordt. D66 
wil graag dat het fonds voor verduurzaming van sportaccommodaties in 
stand blijft. 

H-pas (Harderwijks Uitje)
D66 vindt het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan 
activiteiten, zowel cultureel als actief. D66 wil daarom een pas waarmee 
jongeren, studenten, ouderen en minima met korting kunnen deelnemen 
aan culturele en sportieve activiteiten. Met behulp van korting op musea, 
workshops en sportclubs dragen we bij een fysiek en mentaal gezonde 
stad. 
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Een veilige thuishaven
 

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 gemeente. De gemeente is 

verantwoordelijk voor de veiligheid van haar inwoners, op 

verschillende gebieden. Of het nu gaat om de veiligheid 

van het uitgaanspubliek en bewoners in de binnenstad, of 

de verkeersveiligheid in de buurt.
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Voorkomen criminaliteit
D66 vindt dat ook de gemeente een rol heeft in het beschermen van 
onze democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons 
allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen 
van ondermijning. Het aantal meldingen van criminaliteit daalt de afgelopen 
jaren, maar het is onduidelijk in hoeverre dit komt door een dalende 
aangiftebereidheid en door verandering van de criminaliteit door de opkomst 
van nieuwe vormen van cybercriminaliteit.

Effectieve maatregelen versus schijnveiligheid
D66 vindt het belangrijk dat gevoelens van onrust en onveiligheid serieus 
worden genomen, maar angst mag niet de leidende factor zijn in het maken 
van veiligheidsbeleid. Daarom kiest D66 voor effectieve maatregelen 
in plaats van schijnveiligheid. D66 kiest voor het bestrijden van diepere 
oorzaken van criminaliteit en overlast, om criminaliteit te voorkomen. 
Vrijheden mogen niet worden opgeofferd en daarom moet altijd scherp 
worden gekeken naar de balans tussen vrijheid en veiligheid. Zeker 
wanneer de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 staat voor een 
overheid die de vrijheid van inwoners respecteert en hen ten allen tijde 
gelijkwaardig behandelt.

Preventie versus handhaven: voorkomen is beter dan genezen
D66 zet zich in voor een veilig Harderwijk en Hierden voor alle inwoners. 
Voorkomen is hierbij beter dan genezen. Handhaving is belangrijk, maar 
D66 gaat ervan uit dat een goed gesprek als preventieve maatregel meer 
oplevert dan handhaving achteraf. Het belang van goed onderwijs en het 
zorgen dat onze jeugd de school verlaat met een diploma op zak, zijn 
daarbij belangrijke pijlers. Het accepteren van school drop outs vindt D66 
een nederlaag.

De woonomgeving is schoon, heel en veilig
Bij preventie hoort ook de goede uitstraling van een woonwijk, zoals 
schone straten, voldoende verlichting en goed straatmeubilair. Het is aan 
de gemeente om hier zorg voor te dragen. Dit betekent adequaat en snel 
handelen op het moment dat meldingen van inwoners binnenkomen.
Informatieavonden woninginbraken

In Harderwijk en Hierden worden informatieavonden georganiseerd rondom 
woninginbraken, veilige sloten, tips en trucs om inbraken te voorkomen. 
D66 wil ook lokale en regionale ondernemers in de veiligheidsbranche 
betrekken bij dergelijke informatieavonden.

Vroegsignalering verwarde personen
Het aantal personen met verward gedrag stijgt. De gemeente is aan zet om 
personen, die tussen wal en schip (dreigen te) vallen, toe te leiden naar 
zorg. Om te voorkomen dat deze personen niet echt over de schreef gaan 
en strafbare feiten plegen, is het belangrijk om signalen uit de buurt serieus 
te nemen. D66 wil dan ook graag een loket voor verwarde personen in het 
leven roepen, waar inwoners aan de bel kunnen trekken. Hierdoor kan de 
politie, waar deze meldingen nu veelal binnenkomen, zich richten op haar 
kerntaken.

Ondermijning
D66 vindt dat ondermijnende criminaliteit, waarbij de boven- en onderwereld 
vermengen, veel aandacht verdient. D66 zet in op samenwerking tussen 
onder meer politie, bijzondere opsporingsdiensten, het Openbaar 
Ministerie, de provincie Gelderland en de gemeenten in de regio. Binnen 
deze samenwerking kan ondermijning effectief worden aangepakt.

Softdrugsbeleid
D66 wil dat het gebruik van softdrugs veilig is. Illegale wietteelt leidt tot 
brandgevaar, criminaliteit en overlast. Ook brengt de opsporing van 
criminaliteit en illegale wietteelt hoge kosten met zich mee. Daarom wil D66 
aansluiten bij een landelijke proef om gereguleerd wiet te telen. Op deze 
manier kan de lokale handel in softdrugs uit de illegaliteit worden gehaald 
en is het gebruik van softdrugs veiliger en controleerbaar.
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Achterdeurproblematiek
Coffeeshops mogen maar een beperkte handelsvoorraad hebben. Om 
toch aan de klantvraag te voldoen, wordt de handelsvoorraad niet zelden 
noodgedwongen overschreden. Deze zogenaamde achterdeurproblematiek 
speelt ook in Harderwijk, hetgeen in 2017 leidde tot sluiting van de 
coffeeshop.

Met gereguleerde wietteelt in Harderwijk, waarbij coffeeshophouders 
cannabis aankopen van vergunninghouders die in een gesloten systeem 
telen, wil D66 de achterdeur van de coffeeshop regelen en een einde 
maken aan het scheve gedoogbeleid.

Realistisch softdrugsbeleid
D66 staat voor een realistisch softdrugsbeleid en wil dat de gemeente voorop 
loopt als het gaat om vernieuwing van dit beleid. D66 wil dat Harderwijk 
een proefgemeente wordt als landelijke regelgeving wordt versoepeld. In 
Harderwijk is op bijna 50.000 inwoners slechts één coffeeshop gevestigd 
zonder concurrentie binnen een straal van 25 kilometer. D66 pleit voor het 
vrijgeven van de markt voor ten minste één andere partij.

Harddrugs
Er wordt steeds meer harddrugs gebruikt, met name in het uitgaanscircuit 
van Harderwijk. D66 negeert deze signalen niet en zet in op het welzijn 
van de vaak jonge gebruikers. Daarom moet er op scholen uitgebreide 
voorlichting worden gegeven over de risico’s bij het gebruik van harddrugs.

Testpunt
D66 wil dat tijdens evenementen in Harderwijk een testpunt wordt ingericht. 
Hiermee wordt voorkomen dat jongeren vervuilde drugs gebruiken tijdens 
het uitgaan.

Vertrouwenspersoon
D66 wil dat er een vertrouwenspersoon binnen de gemeente komt die de 
mogelijkheid biedt om in vertrouwen over drugsgerelateerde onderwerpen 
kan praten. Via een ‘kliklijn’ kan ook anoniem getipt worden over illegale 
drugspraktijken. De vertrouwenspersoon werkt nauw samen met de 

gemeente, horeca, politie en GGD.

Alcoholbeleid
Jongeren komen op veel plaatsen in aanraking met alcohol. Daarom wil D66 
dat de gemeente een actievere rol neemt bij het verzorgen van voorlichting 
op scholen en in sportkantines.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
D66 wil dat de gemeente de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) breder 
gaat inzetten op de plekken waar jongeren in aanraking (kunnen) komen 
met alcohol. Door samen met de horecaondernemers en handhavers 
afspraken te maken, worden deze ook breed gedragen.

FRIS-feesten
D66 vindt dat jongeren net zoveel recht hebben op uitgaansactiviteiten 
als alle Harderwijkers. Daarom wil D66 dat de gemeente FRIS-feesten in 
het cultuurbeleid opneemt en initiatieven ondersteunt van organisaties die 
alcoholvrije evenementen organiseren.

Cameratoezicht
D66 is niet tegen de inzet van cameratoezicht om de openbare orde en 
veiligheid te verbeteren. Het is echter lang niet altijd effectief. D66 is van 
mening dat het effect moet worden afgewogen tegen de privacy-inbreuk 
die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat 
het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn en waar dat geen 
toegevoegde waarde heeft moet worden teruggedrongen. Het gebruik van 
cameratoezicht dient tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. D66 is 
tegen langdurig cameratoezicht in woonwijken.

In afgesloten ruimtes kan cameratoezicht effectief zijn ter registratie van 
bijvoorbeeld diefstal en vandalisme. In de publieke ruimte geeft D66 de 
voorkeur aan het verbeteren van de veiligheid door meer handhavers 
in te zetten. Dit vergroot het veiligheidsgevoel en er kan sneller worden 
ingegrepen.
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Camera evaluatie
Wanneer er toch cameratoezicht wordt ingezet binnen de gemeente vindt 
D66 dat de inzet voor een termijn van één jaar moet gelden op bepaalde 
tijdstippen. Na een jaar moet er binnen de gemeenteraad geëvalueerd 
worden of het gewenste doel met het cameratoezicht wordt bereikt. Als een 
camera nauwelijks wordt gebruikt, kan die camera beter ergens worden 
gehangen waar deze wel nut heeft. Wanneer een gebied cameratoezicht 
krijgt, wordt hier duidelijk over gecommuniceerd. Inwoners hebben het recht 
op kennisneming, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming 
van de beelden. D66 wil cameratoezicht door de gemeente in woonwijken 
zoveel mogelijk weren.

Digitale veiligheid & privacy
D66 vindt dat de gemeente jaarlijks een digitale scan moet laten uitvoeren 
om privacygevoelige informatie en persoonsgegevens te waarborgen. 
Door de hoeveelheid data wordt de gemeente steeds kwetsbaarder 
voor datalekken en hackers. Zogeheten blockchain technologie kan de 
gemeente helpen om data-integriteit te verbeteren.

Wifi-tracking
D66 wil dat geen enkel bedrijf metingen kan doen zonder dat inwoners 
en bezoekers van de stad geïnformeerd zijn. Het is eenvoudig om een 
onderzoek te starten dat gebruik maakt van Wifi of Bluetooth signalen. 
Zelfs zonder in te loggen op een netwerk kunnen signalen van een mobiele 
telefoons en tablets gebruikt worden voor onderzoeken. Daarom moet de 
gemeente vooraf een transparant beleid maken over het gebruik van dit 
soort technieken en wie de gegevens mag inzien.

Digitale vaardigheden
D66 vindt een breder toegankelijke, begrijpelijke dienstverlening en 
informatievoorziening van de gemeente zeer belangrijk. Daarom wil D66 
dat de gemeente ondersteuning biedt aan mensen die tegen problemen 
aanlopen bij het aanvragen van informatie en voorzieningen. Hierbij hebben 
medewerkers in het sociaal domein een belangrijke signalerende rol. D66 
wil daarom een (meer) prominente rol voor sociaal medewerkers, die hierbij 
ondersteund worden door de gemeente.
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Sterke organisatie
 

D66 staat voor een transparant en toegankelijk 

gemeentebestuur dat de zaken financieel goed op orde 

heeft. Een organisatie die niet bang is om over de eigen 

(stads)grenzen heen te kijken en de samenwerking met 

de regio durft op te zoeken. 
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Wijkplatforms
De bestaande wijkplatforms in Harderwijk en Hierden voldoen maar deels 
aan de gestelde doelen, namelijk: het meer laten participeren van de 
inwoners in hun eigen wijk. Ook het idee van wijkwethouder past in het 
beeld om de wijkplatforms meer autonomie te bieden. Hieraan gekoppeld 
is het logisch dat een wijkplatform over een eigen substantieel budget 
beschikt voor verbetering van het woon- en werkklimaat van de wijk. 

Transparant bestuur
D66 staat voor een transparant en toegankelijk gemeentebestuur. 
Wethouders hebben naast hun inhoudelijke portefeuille ook een aantal 
wijken waarvoor zij verantwoordelijk zijn. D66 wil dat deze wethouders 
daadwerkelijk zichtbaar zijn en deze wijken regelmatig bezoeken. Dit draagt 
bij aan laagdrempelig en toegankelijk gemeentebestuur. 

Inloopspreekuur
Daarnaast wil D66 dat het college van B&W minimaal eenmaal per week 
vertegenwoordigd wordt in een openbare plek zoals de Stadswinkel. Dit 
moet in de vorm van een inloopspreekuur zodat inwoners bij het college 
terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen.

Gemeentefinanciën

Participatie
D66 wil dat de gemeente volledig en proactief inzage geeft in de 
gemeentefinanciën. Door actief in gesprek te gaan met inwoners tijdens 
openbare informatiebijeenkomsten wordt er meer openheid gecreëerd van 
de gemeentefinanciën zoals begrotingen en jaarrekeningen. Daarnaast  
moet de gemeente in de komende jaren de mogelijkheid onderzoeken om 
inwoners nauwer te betrekken bij de opstelling van de begroting. Dat zou 
kunnen door bijvoorbeeld deelbegrotingen per wijk op te stellen.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre de gemeente 
eventuele calamiteiten financieel op kan vangen. De gemeente Harderwijk 
heeft op dit moment het weerstandsvermogen op orde. D66 vindt dat het 

weerstandsvermogen niet boven 2,5% van het totale gemeentebudget moet 
komen. Bij de start van grotere nieuwbouwprojecten en/of veranderingen 
kan dit opnieuw beoordeeld worden.

Collectieve lastendruk
D66 is blij met de vernieuwing van het fonds collectieve lastendruk. Dit 
fonds zorgt ervoor dat grote stijgingen in bijvoorbeeld de reinigingslasten of 
rioolbelasting beperkt kunnen worden. Het fonds wordt gevuld met gelden 
uit het overschot op de gemeentelijke begroting. Op die manier kan geld 
van inwoners terug naar inwoners.

Precarioheffingen op leidingen en ondergrondse kabels
D66 is geen voorstander van precarioheffingen, de zogenaamde belasting 
voor het gebruik van openbare grond. Op dit moment ligt er een wetswijziging 
bij de Eerste Kamer. D66 voorziet dat deze heffing nog hoogstens twee jaar 
zal voortduren.

Onroerende Zaak Belasting
De belasting op onroerend (OZB) goed mag volgens D66 niet meer stijgen 
dan de inflatie. Dit geldt voor zowelhuurders als voor eigenaren. D66 is van 
mening dat bij daling van de huizenprijzen ook de OZB ook zou moeten 
dalen. Dat is nu niet het geval. Daarom wil D66 erop toezien dat stijging en 
daling in lijn zijn met de actuele stand van de economie.

Subsidieregelingen
D66 wil een nieuwe subsidieregeling opstellen. Deze subsidieregeling 
moet vernieuwend en duurzaam zijn. Subsidies worden vaak uit gewoonte 
verstrekt. D66 wil echter naar het nut en de noodzaak kijken van subsidies 
en prestatieafspraken herzien. 

Samenwerken met andere gemeenten
D66 ziet grote voordelen in samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden moeten worden gevormd op 
basis van kennis en kunde en niet vanuit historie of traditie. 
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Bovengemeentelijke samenwerking
Gemeenten moeten eigen expertise gaan ontwikkelen om in te zetten bij 
bovengemeentelijke samenwerking. Bij samenwerkingsverbanden hoeven 
provinciale grenzen geen rol te spelen. D66 is van mening dat samenwerken 
met de gemeente Zeewolde een grote meerwaarde kan hebben voor de 
gemeente Harderwijk. Bestaande gemeenschappelijke regelingen moeten 
getoetst worden op zowel transparantie als financiële- en bestuurlijke 
daadkracht.

Fusie
Zonder directe aanleiding zal de gemeente Harderwijk niet fuseren. D66 
staat voor de zelfstandigheid van de gemeente Harderwijk. Wanneer er 
toch aanleiding is voor een fusie, bijvoorbeeld opgelegd vanuit provincie of 
Rijk, dan heeft D66 de voorkeur voor een fusie met de liberalere gemeenten 
Zeewolde en Ermelo, gezien de jarenlange goede organisatorische 
samenwerking van de drie gemeenten binnen Meerinzicht en het sociaal 
domein.
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Bekijk alle standpunten ook op 
kansenvoorharderwijk.nl of 
harderwijk.d66.nl.
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