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Voorwoord
Doorlopend denken we na over de manier waarop de kernwaarden van D66 tot uiting kunnen
komen in de lokale politiek, dicht bij de mensen in Eemnes. Beslissingen die in Den Haag
worden genomen zijn groter dan ooit. Het gaat over onze toekomst, onze gezondheid, onze
welvaart, onze veiligheid, onze grondrechten en onze kansen die soms verder weg lijken dan
ooit. Zolang alles voor de wind gaat lijkt de politiek minder relevant, maar als het even iets
anders gaat dan we gewend zijn, dan is het terugvallen op kernwaarden van essentieel belang.
Uw stem in deze gemeenteraadsverkiezingen bepaalt hoe ons Eemnes de komende jaren
bestuurd wordt en op basis van welke kernwaarden keuzes gemaakt worden voor Eemnes.
Wat conservatieve keuzes ons de afgelopen jaren heeft gebracht hebben we ervaren. Weinig
vooruitgang op het gebied van duurzaamheid terwijl we elke dag merken hoe hard dat nodig
is. Vertraagde woningbouw, terwijl bouwlocaties bijna voor het oprapen liggen. En heeft u het
gevoel gehad als inwoner centraal te staan? Ik niet in ieder geval.
Op deze thema’s maken wij ons hard om te versnellen, om door te pakken en om u als inwoner
centraal te stellen. U in staat te stellen om op eigen kracht die kansen te creëren en te grijpen
die u wilt. Te profiteren van de welvaart wanneer die groeit en u te ondersteunen als het niet
meer op eigen kracht lukt.
Nieuw leiderschap vertalen wij ook door in de keuze die u heeft bij deze verkiezing. Een lijst
met kandidaten die op verschillende essentiële thema’s ervaring meebrengen. Betrouwbare
en gemotiveerde Eemnessers die zich in zullen zetten voor het belang van Eemnes; uw belang.
Wij willen de huidige verworvenheden behouden én uitbouwen. Dat kunt u van ons
verwachten.

Pascal Defferding
Lijsttrekker
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Wonen
Starters, studenten, jongeren, alleenstaanden, senioren en statushouders. Een aanzienlijke
groep mensen die het moeilijk heeft in de huidige woningmarkt en het vooruitzicht is niet
positief. Nederland staat voor een omvangrijke opgave om voor 2030 een miljoen woningen
te bouwen. Eemnes zal daar zijn bijdrage ook in moeten leveren, passend bij de visie van D66.
Visie
Voor D66 staat voorop dat, rekening houdend met de kosten, wordt gekeken naar een zo
optimaal mogelijke mix van bouwen. Dat betekent dat ten minste vijfendertig procent van het
potentieel wordt gebouwd voor sociale huur en koop, vijfendertig procent voor het
middensegment gerealiseerd wordt en niet meer dan dertig procent als vrije sector gebouwd
wordt. Op meerdere locaties wordt dat al zichtbaar, zoals bij de voormalige Hilt en de HinkStap-Sprong. Ook de tweede Zuidpolder staat al in houtskool geschetst.

D66 wil dat tussen 2022 en 2026 ten minste 240 woningen in de uitbreidingslocaties worden
bijgebouwd. Daarbij worden plannen uitgewerkt om de jaren erna een even groot aanbod te
realiseren. Woningen in de inbreidingslocaties worden hierbij niet meegerekend. De
woningcorporatie heeft een cruciale rol in de wijze waarop de woningmarkt in Eemnes vorm
krijgt. Liberalisering gaat niet zonder verantwoordelijkheid te nemen voor die mensen die het
zwaarst getroffen worden door de krapte op de woningmarkt. De gemeenteraad met D66
voorop zal scherp toezien op de wijze waarop de woningvoorraad van de corporatie wordt
toebedeeld.
Wij ondersteunen inbreiding initiatieven aan de Noordersingel, zolang dit in verhouding is met
openbaar groen en ruimte. Ook op de locatie van TV-Eemnes kan ruimte gevonden worden
voor betaalbare seniorenhuisvesting, onder de voorwaarde dat ook TV-Eemnes duurzaam en
betaalbaar in Eemnes gesitueerd blijft.
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Uitvoering
• Alle nieuwbouw is ten minste energieneutraal.
• Demografische ontwikkelingen maken dat er meer woningen voor senioren, dichtbij
voorzieningen, noodzakelijk zijn. Het aanbod moet op deze doelgroep zijn aangepast.
• Senioren in de (sociale) huurmarkt kunnen kostenneutraal overstappen naar een
passende woning. De woningen waaruit zij vertrekken bevorderen de doorstroom.
• Naast de al bestaande plannen is op afstand van de kern het Ocrietterrein een locatie
waar nieuwbouw plaats kan vinden. Ook dichter bij de kern zijn mogelijkheden om een
bijdrage te leveren.
• D66 sluit een gemeentelijk woningbedrijf niet uit.

Duurzaamheid
Onze toekomst is niet alleen over vier jaar of in 2030. Onze toekomst is ook morgen en
volgende week. Om onze toekomst veilig te kunnen stellen, ontkomen we niet aan
aanpassingen in onze energievoorziening. Voorop staat dat hoe minder we verbruiken, hoe
minder er hoeft te worden opgewekt. En als we dan opwekken, doen we dat zo duurzaam
mogelijk. Passend bij de visie van D66.
Visie
Ons zonneveld levert jaarlijks 5 miljoen kWh op. Gelukkig zien we ook steeds meer inwoners
hun daken vullen met zonnepanelen en wordt in de Zuidpolder gebouwd met het oog op de
toekomst. Goed geïsoleerde woningen voorzien van zonnedaken en zonder aansluiting op het
gasnetwerk sinds 1 juli 2018. Eemnes maakt ook onderdeel uit van de Regionale Energie
Strategie (RES) Amersfoort. De ambitie is om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen
ten opzichte van 1990. Naast de inzet op verduurzaming van de woningvoorraad wordt ook
gekeken naar de randen van onze gemeente.
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Bouwregels maken dat nieuwe woningen aan strenge duurzaamheidseisen moeten voldoen.
Maar in de bestaande woningvoorraad is nog veel winst te halen. Eemnes geeft al goede
voorbeelden door eigen onroerend goed te verduurzamen en op het gebied van mobiliteit te
kiezen voor duurzame oplossingen.
Inwoners moeten meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden om particulier eigendom verder
te verduurzamen. Adequate voorlichting over de mogelijkheden en hulp bij de financiering
voor degene die daar behoefte aan heeft.
Waar D66 het realiseren van windparken op zee steunt, geldt dat niet voor het plaatsen van
windturbines langs de grenzen van onze gemeente. Duurzaamheid betekent ook het in stand
houden van kwetsbaar ecologische gebieden. Hoge windturbines passen hier niet bij. D66 zet
in op het realiseren van ten minste een tweede zonneveld langs de A1. Hiermee kan Eemnes
zijn bijdrage leveren aan de opgave van de RES.
Het onderzoeken van
de
mogelijkheden
voor (ultra) diepe
geothermie
wordt
door
D66
ondersteund. Er is nog
veel onduidelijk over
de kansen en de
risico’s
van
het
gebruik van dergelijke
vormen van energie.
Het project kan een
oplossing zijn op weg
naar een aardgasvrije
woonomgeving. Dit is echter geen excuus om in de tussentijd geen duurzame opwek te
realiseren.
Uitvoering
• Inwoners moeten meer gestimuleerd en gefaciliteerd worden om particulier
eigendom verder te verduurzamen.
• Isoleren van alle bebouwing versnellen.
• Adequate voorlichting over de mogelijkheden en hulp bij de financiering.
• D66 zet in op het realiseren van ten minste een tweede zonneveld langs de A1.
• Het onderzoeken van (ultra) diepe geothermie wordt door D66 ondersteund.
• Er is geen ruimte voor windmolens.
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De inwoners centraal
Met een vertegenwoordiging in de gemeenteraad is het mogelijk om namens de inwoners mee
te beslissen over het beleid van de komende jaren en de burgemeester en wethouders scherp
te houden over de wijze waarop zij het beleid uitvoeren. Dat is niet in het belang van de
gemeenteraad, maar in het belang van iedere inwoner en ondernemer van Eemnes. De
inwoner is waar het om draait.
Visie
D66 vindt het belangrijk dat iedereen
mee kan doen, waarbij iedereen binnen
de grenzen van de wet zelf kan beslissen
hoe zij hun leven leiden en daarbij niet in
de weg worden gestaan. Iedereen….
vrouw, man, lhbtiq of van welke etnische
achtergrond dan ook, krijgt onder gelijke
omstandigheden gelijke kansen om zich
te ontplooien zoals zij of hij dat wil. En als
ze dat op eigen kracht niet lukt dan
helpen we daarbij. Voor discriminatie en
racisme is geen plaats ook niet als dat
schuurt met bestaande tradities.
Het mooiste is het wanneer die helpende
hand uit het eigen sociale netwerk komt.
Lukt dat niet dan kan men terecht in het
Huis van Eemnes. Daar is een loket in de
bibliotheek waar je terecht kunt met
vragen, maar je kunt er ook gewoon
mensen ontmoeten. D66 wil dergelijke mogelijkheden blijven faciliteren door middel van
sport, cultuur, educatie en ondersteuning op allerlei gebied. Ook is er specifiek aandacht voor
‘nieuwe Nederlanders’ die vaak hulp nodig hebben om ook van hun nieuwe kansen gebruik te
kunnen maken. Statushouders hebben naast huisvesting doorgaans veel behoefte aan een
netwerk waarop zij kunnen terugvallen. De gemeente faciliteert hierin. De structurele
bezuiniging van €15.000,- in de bibliotheek wordt, wanneer het aan D66 ligt, teruggedraaid.
Mensen moeten in staat gesteld worden om een bestaan op te bouwen en hun eigen leven in
te richten. Daar waar nodig helpt de gemeente actief mee. Juist de mensen die dit het hardst
nodig hebben, vinden hun weg maar moeilijk door de bureaucratie. Werken biedt de beste
mogelijkheid om in jouw eigen bestaan te voorzien. Daar waar nodig ondersteunt ook de
gemeente hierin. Een betaalde baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Als je maar in de
gelegenheid bent om mee te doen.
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In Eemnes hebben we goede voorzieningen voor sport, recreatie en ontmoeting. Dit willen we
na de lockdown periode weer volop stimuleren en financieren. Ook zetten we in op het actief
promoten van een gezonde leefstijl voor jongeren en ouderen, door meer te bewegen, gezond
te eten en iedereen aan te sporen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid hierin.
Een gebalanceerde samenhang tussen werk(loosheid), schulden, gezin en gezondheid is
essentieel voor een toekomst met perspectief. Inwoners met schulden worden hierbij actief
geholpen. Door de gemeente worden de problemen verkleind in plaats van vergroot. Dat
betekent dat de gemeentelijke
organisatie in een zo vroeg
mogelijk stadium zicht krijgt op de
situatie en hierbij efficiënt en
proactief te werk gaat. Iedereen
werkzaam bij de gemeente moet
alert zijn op signalen van
armoede, oplopende schulden en
passieve
hulpvragen
van
bewoners. Ook hier biedt ‘het’
loket een antwoord, door deze
doelgroep proactief te hulp te
schieten. Die hulp moet dan wel
ook geaccepteerd worden.
Uitvoering
• D66 wil ontmoetingen tussen jong en oud blijven faciliteren door middel van sport,
cultuur, educatie en ondersteuning op allerlei gebieden.
• D66 wil een focus op ondersteuning bij armoede, zinvolle dagbesteding, adequate
antwoorden op (hulp) vragen van de burger.
• D66 wil ondersteunen in een netwerk voor statushouders, waarop zij terug kunnen
vallen.
• Terugdraaien structurele bezuiniging bibliotheek.
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Overige thema’s
D66 Eemnes richt zich op duurzaamheid, passende woningen en het centraal stellen van u als
inwoner. Dan zijn er nog verschillende onderwerpen die ook van belang zijn en onze aandacht
behoeven. Onze visie op deze onderwerpen staat hieronder toegelicht.

Cultuur
Het budget voor kunst en cultuur is vele malen kleiner dan voor sport, terwijl er voor culturele
activiteiten veel belangstelling is. Er dient samenhangend beleid te worden ontwikkeld, waarin
activiteiten binnen de gemeente worden ondersteund en voor beeldende kunst in de openbare
ruimte een vaste plek vanzelfsprekend is.
Visie
Of het nu gaat om de Eemnesser
historie, die van Eemland of het
Gooi, culturele ontwikkeling is
belangrijk
voor
de
maatschappelijke ontwikkeling en
betrokkenheid van alle inwoners.
Dat betekent niet dat hier
verplichtingen
uit
moeten
voortvloeien, maar wel dat alle
inwoners zich cultureel kunnen
ontwikkelen als zij daar de
behoefte toe voelen. Kunst in de
openbare ruimte maakt en houdt
Eemnes uniek. Naast de talloze monumentale gebouwen en kenmerkende boerderijen, zijn
de koeienrotonde en de bronzen beelden kenmerkend voor het dorp. Daar waar het dorp
wordt uitgebreid, groeit het aanbod van kunst in de openbare ruimte. Publiek-private
samenwerking en samenspraak met inwoners bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven
aan dit thema. Door ons dorp zo in te richten en ook open te staan voor verschillende
invloeden van buitenaf, kunnen we ons breder ontplooien. D66 wil het monumentaal en
landschappelijk erfgoed bewaren en zowel de gemeentelijke als rijksmonumentenlijst en de
lijst met beeldbepalende panden opschonen en aanvullen. Wanneer gebouwen behoed
moeten worden voor sloop of drastische verbouwingen is dit een effectief instrument. 'Het
rijke culturele erfgoed in de vorm van historische boerderijen in Eemnes vormt een bijzondere
uitdaging in de energietransitie.
Uitvoering
• Bij nieuwbouw dient zoals voorheen 1% van het ontwikkelbudget aan kunst en cultuur
voor die omgeving te worden uitgetrokken.
• De basisscholen worden ondersteund om cultuur in het onderwijsprogramma verder
te stimuleren.
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
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•
•
•

De relatie met omliggende culturele faciliteiten wordt versterkt.
D66 wil middels een publiek-private samenwerking en in samenspraak met inwoners
bepalen welke kunst er in de openbare ruimte komt.
Creatief beleid met respect voor de monumentale status en de lokale
belevingswaarde.

Jongeren in Eemnes
In Eemnes kunnen kinderen veilig opgroeien met allerlei mogelijkheden dichtbij. Overal is
zichtbaar dat er in onze gemeente aan de kinderen gedacht wordt. In en rond Eemnes zijn leuke
en uitdagende speelplekken, scouting, maneges, de bibliotheek en sportverenigingen.
Stralend nieuw hoogtepunt is natuurlijk het speelpark naast het Huis van Eemnes. Terwijl de
volwassenen een babbeltje maken op het terras wordt er volop gespeeld op het skatepark.
Wat een plezier om daarnaar te kijken op een zonnige middag, in Eemnes kan dat. Oud en jong
naast elkaar en met elkaar.
Visie
D66 heeft zich altijd hard gemaakt om dit mogelijk te maken en zal dit initiatief blijvend
steunen. Het jeugdhonk Impuls is volledig gemoderniseerd en kan weer jaren mee. Het blijft
hierin wel van belang om vast te houden aan
de geraamde begroting. Voor de jeugdzorg
zijn we aangewezen op de jeugdzorg regio
Amersfoort. Het Eemnesser jeugd- en
gezinsteam (JGT) wordt versterkt, zodat het
de wachtlijsten blijvend kan terugdringen.
Openbare speelgelegenheden worden netjes
aangelegd en adequaat onderhouden. We
stimuleren basisscholen om ook de jeugd
bekend te maken met kunst, muziek en
cultuuronderwijs.
Uitvoering
• Eén gezin, één plan, één regisseur.
• D66 blijft zich hard maken voor projecten en initiatieven die de jeugd doet
ontwikkelen.
• D66 staat ervoor dat het Eemnesser jeugd- en gezinsteam (JGT) op sterkte blijft en de
wachtlijsten teruggedrongen worden.
• Het midden- en kleinbedrijf wordt gestimuleerd om samen met het beroepsonderwijs
de nieuwe generatie professionals klaar te stomen.
• Kansen op het gebied van participatie bij het MKB worden gestimuleerd.

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

10

Duurzaam wonen in groen en bereikbaar Eemnes - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Financiën
Eemnes heeft de afgelopen jaren een relatief gezonde financiële positie gehad, terwijl dat lang
niet voor alle vergelijkbare gemeenten van toepassing is. Het toezicht door de provincie
Utrecht gebeurt repressief, dat wil zeggen dat er geen noodzaak is om preventief toe te zien
op de gemeentelijke begroting; een gunstig gegeven.
Visie
Toch hebben we gezien dat mondiale maar ook landelijke ontwikkelingen eenvoudig een
onevenredige aanslag op de financiële capaciteit van de gemeenten kunnen plegen. Een
gezonde financiële begroting blijft dan ook altijd het uitgangspunt van D66. Hierbij is het niet
de bedoeling om te bezuinigen op faciliteiten voor de inwoners. Met name op het gebied van
het sociaal domein blijft het cruciaal dat iedereen mee kan blijven doen, van jong tot oud.
Uitvoering
• D66 blijft staan voor een gezonde financiële begroting waarin er niet bezuinigd wordt
op faciliteiten voor bewoners en met name het sociaal domein.
• OZB volgt maximaal de inflatie.
• Hondenbelasting wordt tijdens de aankomende raadsperiode afgeschaft.

Veiligheid
De gemeente heeft samen met haar samenwerkingspartners een belangrijke rol in het
bevorderen van de veiligheid en het terugdringen van diverse vormen van criminaliteit. De
burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en staat in nauw
contact met de politie en het openbaar ministerie. Daar waar de veiligheid in het geding komt
moet de overheid optreden, of dat nu gaat om klassieke criminaliteit of om digitale
criminaliteit. Een veilige gemeente is een basisvoorwaarde om er prettig te kunnen wonen.
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Visie
Het beleid op het gebied van veiligheid wordt onder meer vastgelegd in het nieuw op te stellen
integraal veiligheidsplan (IVP). De komende vier jaar moet de nadruk vooral gelegd worden
op:
• Ondermijning
• Digitale criminaliteit en cybercrime
• Jongerenoverlast
• Zorg en Veiligheid, waaronder personen met (meervoudige) geestelijke problematiek
en verward gedrag
• High Impact Crimes (HIC)
o Woninginbraak
o Straatroof/ overval
o Mobiel banditisme
o Geweld
D66 heeft in de onderwerpen Inwoners Centraal en Opgroeien in Eemnes de focus uitgelegd.
Daarnaast staan we voor een veilige samenleving. De gemeente Eemnes levert voldoende
(gespecialiseerde) opsporingsambtenaren, die ingezet kunnen worden om een bijdrage te
leveren op bovenstaande prioriteiten. Samenwerking met omliggende gemeenten is het
uitgangspunt.
Uitvoering
• Voldoende toegeruste opsporingsambtenaren met de juiste specialisaties.
• Grip op de openbare orde door stevige verbinding in de lokale driehoek.
• Zichtbaar en bereikbaar voor iedere inwoner.

Openbaar vervoer
Eemnes ligt op het kruispunt van twee concessiegebieden: Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Om
Eemnes aangesloten te houden op het OV-netwerk is verdere beperking van de huidige
buslijnen uitgesloten. Eemnes wordt aangesloten op het HOV-netwerk.
Visie
D66 is groot voorstander van het gebruik van
(hoogwaardig) openbaar vervoer, zodat zowel jong
als oud zich door de regio en daarbuiten kan blijven
verplaatsen. De verdere uitbreiding van de
Zuidpolder maakt dat aansluiting op het OV moet
worden bijgesteld. In een vroeg stadium zullen
hiervoor voorbereidingen getroffen moeten
worden. De lijnen waar we hierbij aan denken zijn
o.a. 109, 320, de nachtbussen in het weekend en
ook de zogenaamde buurtbus (lijn 573). Deze
bedienen een vast publiek in Eemnes en omgeving.
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
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Uitvoering
• D66 is voorstander van (hoogwaardig) openbaar vervoer.
• Uitbreiding van buslijnen, zodat beide regio’s bereikbaar blijven.

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit
Eemnes is populair onder wandelaars, fietsers en ruiters. Dat willen we graag zo houden en
daar waar mogelijk deze faciliteiten verbeteren. Gescheiden ruiter- en fietspaden maken
mobiliteit en recreatie duurzaam veilig.
Visie
Naast het eigen bezit van al dan niet gemotoriseerd vervoer, stimuleert D66 de toepassing van
‘groen’ deelvervoer. Wanneer de HOV-lijn daadwerkelijk in Eemnes een halte heeft, is de
verwachting dat de behoefte aan
deelmobiliteit zal toenemen. D66
stimuleert commerciële initiatieven
en heeft het standpunt dat de
gemeente dit zo veel als mogelijk
moet faciliteren. Een te zware
verkeerslast op de Laarderweg, de
Wakkerendijk en de Meentweg
moet worden voorkomen en daar
waar het al druk is, wordt de drukte
verminderd. Daarnaast wordt zwaar
verkeer zo veel als mogelijk buiten
de kern om geleid om overlast te voorkomen. Ten slotte is het de bedoeling dat de Zuidpolder
ontsloten wordt richting de Rijksweg A1 door de Zuidersingel door te trekken richting de
Eikenlaan.
Uitvoering
• D66 stimuleert commerciële initiatieven en vraagt de gemeente dit zoveel mogelijk te
faciliteren.
• Uitbreiding van laadpalen verloopt efficiënt.
• Een brug over de Eemnesservaart om landbouwverkeer in de polder te houden.
• Ontlasting Zuidpolder richting de Eikenlaan.

Sociaal Domein
Voor D66 is het vanzelfsprekend dat men kan vertrouwen op de eigen kracht om te bereiken
wat men wil. Maar niet altijd lukt dat op eigen houtje en is een duwtje in de goede richting
nodig. Soms lukt het helemaal niet en is intensieve ondersteuning noodzakelijk. Ook voor
Eemnes zijn de kosten voor het sociale domein hoog, omdat we gebruik willen maken van de
beste voorzieningen voor iedereen die het zonder hulp niet redt.
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Visie
Iedereen is vrij, maar we laten niemand vallen. Dat betekent dat de gemeente haar
verantwoordelijkheid neemt en ook zorgt dat niemand valt. Dat begint al bij onze jongste
inwoners. Die laten we niet in de molen van bureaucratie verzanden, maar worden met korte
lijnen effectief bijgestaan. Wachtlijsten zijn uitzondering in plaats van regel.
Uitvoering
• Het JGT is volledig bemenst en kan 75% van de gevraagde hulp bieden.
• WMO-voorzieningen worden efficiënt toegepast zonder hierbij buitensporige uitgaven
te doen.
• Op het gebruik van de wet langdurige zorg (WLZ) wordt stevig gestuurd. Hiermee
worden hoge kosten voor de gemeente voorkomen.
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Duurzaam wonen in groen en bereikbaar Eemnes - Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Richtingwijzers D66
Onze partij staat voor een vrije en rechtvaardige samenleving. Dat wil zeggen dat iedereen
zoveel als mogelijk zelf kan beslissen over de wijze waarop zij hun leven leiden en hoe zij
samenleven met anderen. Gelukkig is de overgrote meerderheid daar ook toe in staat. Voor
diegene die daarbij ondersteuning nodig heeft, staat de overheid klaar om die te bieden. D66
is een sociaal-liberale politieke partij die staat voor vrijheid en verbondenheid. Wanneer
iedereen gelijke kansen krijgt om zich te ontplooien zoals ieder individu dat wenst, kan je echt
vrij zijn. Hierbij hoort ook de verantwoordelijkheid om kansen en ontwikkelingen van de ander
te respecteren.
De overheid stimuleert een democratie waarin jouw stem op alle niveaus gehoord wordt. D66
staat voor een open samenleving waarin iedereen kan profiteren van onze welvaart en waarbij
het klimaat en de natuur voorwaarden zijn voor een duurzame toekomst.
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van
Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de
ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.
•
•
•
•
•

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
Denk en handel internationaal
Beloon prestatie en deel de welvaart
Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Vrijheid in verbondenheid
D66 laat zich inspireren door het sociaal-liberalisme. Wil je meer lezen over dit gedachtegoed
waarop D66 haar keuzes baseert? Kijk dan hier: vanmierlostichting.d66.nl/sociaal-liberalisme/
hedendaags-sociaal-liberalisme/

Overige kandidaten

Nummer 2
Inga Jensen
Verkiezingsprogramma 2022 - 2026

Nummer 3
Albertine Wierbos

Nummer 4
Sheila Wiering - Penders
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