
 
 
 
 
 
 

 

Harderwijk, 4 april 2018 
  
  
  
Geachte heer Esmeijer, 
  
Op 21 maart jl. heeft de inwoner van Harderwijk zich uitgesproken voor vernieuwing in de lokale 
politiek. Een heel nieuw politiek landschap is ontstaan. Belangrijk is dat een nieuwe coalitie recht doet 
aan de verschuivingen, die hebben plaatsgehad, en dat zoveel mogelijk Harderwijkers zich door deze 
coalitie vertegenwoordigd weten. 
  
Voor de fractie van D66 zijn drie thema’s essentieel om de komende jaren op in te zetten. Zowel in 
het verkiezingsprogramma als in de campagne heeft D66 zich opgeworpen voor meer vrijheid, meer 
ambitie en meer duurzaamheid. 
  
Vrijheid voor iedere inwoner 
Die vrijheid voor iedere inwoner is wat D66 betreft het allerbelangrijkste thema voor de komende vier 
jaar. Vrijheid en vertrouwen gaan hand in hand. Als lokale overheid staan we met de implementatie 
van de Omgevingswet voor een van de grootste veranderingen sinds de vernieuwing van de Grondwet 
in 1848. De Omgevingswet biedt kansen voor Harderwijk. Minder regels en meer ruimte voor 
initiatief. Maar dan moet de lokale overheid deze ruimte wel bieden, door te vertrouwen op haar 
inwoners. Met dit vertrouwen kunnen stadsbestuur en inwoners gezamenlijk verder bouwen aan een 
mooie toekomst. 
  
Als lokale overheid moeten we niet langer alles willen controleren, niet met onnodig veel regels 
komen om inwoners en ondernemers in hun vrijheid te beknotten. Vertrutting moeten we tegengaan. 
Het geldt niet alleen voor de Omgevingswet, maar ook voor een vrije invulling van de zondag, een 
open samenwerking met de horeca, een realistisch softdrugsbeleid, nieuwe vormen van democratie, 
keuzevrijheid in de zorg en samen een vuist maken tegen polarisatie in onze samenleving. In ons 
Harderwijk is iedereen volledig vrij zichzelf te zijn. 
  
Ambitie: de woningmarkt 
Daarnaast spelen twee thema’s die de komende jaren beleidsmatig prioriteit verdienen. D66 staat voor 
ambitie op de woningmarkt. De komende jaren moeten we er samen voor zorgen, dat er voor iedere 
Harderwijker een passende woning beschikbaar is. Met name voor mensen met een middeninkomen – 
onze verpleegkundigen, onderwijzers, militairen en agenten – is er momenteel een tekort aan passende 
woningen. D66 ziet ruimte voor nieuwbouw aan de Parallelweg (saneren en herinrichten van 
Overveld en directe omgeving) en voor grootschalige stadsinbreiding in het zuidoostelijk gedeelte van 
de wijk Stadsdennen. 
  
Groen licht voor duurzaamheid 
Duurzaamheid is het volgende thema met grote urgentie. Harderwijk loopt inmiddels achter op de 
eerder gestelde doelstelling: 45% minder CO2-uitstoot in 2031. Het is tijd voor een coalitie, die werk 



 
 
 
 
 
 

 

maakt van verduurzaming van onze gemeente. D66 wil het wonen in Harderwijk zoveel mogelijk 
energieneutraal maken, onder meer door meer zonnepanelen op sociale huurwoningen en het 
vervangen van gasaansluitingen te stimuleren. De nieuwbouw van zwembad De Sypel wordt wat D66 
betreft energieneutraal: hiermee geeft de lokale overheid haar voortrekkersrol weer. Neem 
verduurzaming op als speerpunt in het coalitie- en collegeprogramma, en benoem een wethouder 
duurzaamheid en energie, die toeziet op de uitvoering binnen ons stadsbestuur. 
  
Voorkeurscoalitie 
Om recht te doen aan de verkiezingsuitslag adviseert de fractie van D66 u een coalitie te onderzoeken 
waaraan ten minste de drie winnaars van de verkiezingen deelnemen: Harderwijk Anders, VVD en 
D66. Hiermee krijgt de progressief-liberale stemverhouding in de nieuwe raad een zo goed mogelijke 
weerklank in de coalitie. Om recht te doen aan de nieuwe verdeling in de Harderwijker gemeenteraad 
én zo goed mogelijk invulling te geven aan de bovenstaande drie thema’s, adviseert onze fractie u 
hierbij het CDA als vierde partij te laten aansluiten. 
  
Handhaven van de huidige coalitie van HA-VVD-CU-CDA doet in onze ogen geen recht aan de 
verkiezingsuitslag en de huidige stemverhouding binnen de Harderwijker gemeenteraad 
(progressief-liberaal vs. conservatief-confessioneel). Voor de invulling van de bovenstaande drie 
thema’s ziet de fractie van D66 een samenwerking met het CDA als een kansrijkere optie, dan een 
samenwerking met de ChristenUnie. 
  
Ten slotte adviseert de D66-fractie u in de gesprekken te inventariseren welke onderwerpen bij 
uitvoering op een (nagenoeg) raadsbrede instemming kunnen rekenen. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  
Martijn Pijnenburg 
Fractievoorzitter D66 


