
Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 D66 Waalwijk

Goed leven

D66 krijgt het voor elkaar



Voorwoord

Het doel van D66 bij de oprichting was om de mensen 
van ons land meer te betrekken bij de politieke 
beslissingen die over hen worden genomen. D66 
vond het belangrijk dat bij besluitvorming over zaken 
die ons allemaal aangaan we ook zoveel mogelijk 
kunnen meedenken en meebeslissen. En dat vinden 
we nog steeds. Ook als dat lokale issues zijn. Denk 
aan de uitvoering van zorgtaken door de gemeente 
bijvoorbeeld, of de bescherming van ons milieu en de 
natuur in onze buurt. Maar ook aan de ontwikkeling van 
ons centrum en het bewaren van ons lokale erfgoed. 
Onderwerpen, die ons Waalwijkers, Waspikkers en 
Sprang-Capellenaren aan het hart gaan.

Het is fijn om te zien dat steeds meer mensen dat standpunt delen. D66 is de snelst groeiende 
politieke beweging in ons land. En niet alleen onder jongeren. Het is immers het recht van elk 
mens, om over zaken die hen aangaan mee te denken en mee te beslissen. Welke leeftijd je 
ook hebt. Democratie is onze leidraad.

Sheila Schuijffel
Lijsttrekker D66 Waalwijk
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Verkiezingsprogramma 2018-2022
In de nieuwe raadsperiode trekt D66 Waalwijk de lijn van de 
afgelopen jaren door. Uiteraard met voortschrijdend inzicht, want de 
wereld om ons heen staat niet stil. Daarom werken wij - naast ons 
verkiezingsprogramma - met vijf richtingwijzers:
1 - Vertrouw op de eigen kracht van mensen
2 - Denk grensverleggend
3 - Beloon prestatie en deel de welvaart
4 - Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
5 - Koester de grondrechten en gedeelde waarden
Deze richtingwijzers ondersteunen ons bij het bepalen van onze ideeën 
en standpunten. Het is een leidraad, die ons helpt bij onderwerpen of 
dillema’s die we gedurende de raadsperiode tegenkomen.
Bij D66 staat de mens voorop. Voor ons zijn de fundamentele waarden 
van onze samenleving de vrijheid en de gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid of herkomst. 
Mensen zijn verschillend en wij willen dat onze gemeente ruimte laat 
voor deze verschillen. Respect voor elkaar is ons uitgangspunt.
Ook willen we dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht 
zijn afkomst. Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van 
verbinding en dialoog. Goed onderwijs, voor jong en oud, is voor ons 
dan ook een belangrijke randvoorwaarde.
D66 streeft naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarin 
de mens zijn verantwoordelijkheid wil en kan nemen, voor zichzelf en 
zijn leef- en werkomgeving.
We kijken verder dan onze neus lang is. Wij denken grensoverschrijdend. 
Met oog voor stad én streek, voor Langstraat en Midden Brabant. 
Samen denken en beslissen over de beste oplossingen voor de steeds 
grotere wereld waarin wij leven. En – andersom – samenwerken in 
onze regio om daaruit voor de mensen in Waalwijk, Sprang-Capelle en 
Waspik het beste te halen.

D66 krijgt het voor elkaar
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Onze kandidaten
1. Sheila Schuijffel, lijsttrekker
2. Ilse Langermans
3. Hans van de Meerendonk
4. Tamara van Rossum
5. Jan Meertens
6. Arend Meijer
7. Sedat Yilmaz



1. Onderwijs & meedoen
Iedereen moet kansen krijgen voor zijn toekomst, ongeacht zijn of haar afkomst. 
Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige 
mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog. Goed onderwijs, voor 
jong en oud, is voor ons dan ook een belangrijke randvoorwaarde.

Behoud van goed onderwijs in alle kernen.
D66 is voor goed basisonderwijs in alle wijken en kernen. Een kind moet in de 
eigen omgeving naar school kunnen gaan. Dit is goed voor het bevorderen van de 
zelfstandigheid en het opbouwen van een sociale omgeving. In de gemeente Waalwijk 
hebben we op scholen steeds vaker te maken met een krimpend aantal leerlingen. Om 
ook in kleinere kernen voor de toekomst goed onderwijs dichtbij te waarborgen, is D66 
voorstander van gezonde en flexibele schoolgebouwen, die gedeeld kunnen worden 
door meerdere scholen van verschillende signatuur.
Voor het voortgezet onderwijs vinden wij het belangrijk dat er voldoende onderscheidend 
aanbod moet zijn, voor alle niveaus.

Gelijke kansen, ook voor kinderen in armoede
D66 pleit voor een gemeentelijke consulent KindInAarmoede (KIA-consulent); 
een onafhankelijke hulp en verwijzer, die ouders helpt bij het vinden van financiële 
ondersteuning voor de ontwikkeling en/of de opleiding van hun kind.
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Aandacht voor taalachterstand
D66 is een groot voorstander van het programma Waalwijk Taalrijk. Taal is immers 
een basisvoorwaarde voor elk kind om optimaal zijn of haar talenten te kunnen 
ontwikkelen. Het is belangrijk om op jonge leeftijd taal te stimuleren. Ouders spelen 
hier een hele belangrijke rol, omdat hun taalvaardigheid direct invloed heeft op die van 
hun kinderen. Met Waalwijk Taalrijk wordt binnen de gemeente niet alleen ingezet op 
de taalontwikkeling van het kind, maar ook op het taalvaardiger maken van ouders.
D66 is ook groot voorstander van de bestrijding van laaggeletterdheid bij volwassenen, 
zowel bij mensen met als zonder migratie-achtergrond. De inschatting is dat tussen 
de 8 en 11% van de inwoners laaggeletterd is. Dat betekent dat zij onvoldoende zijn 
toegerust om echt te kunnen meedoen in onze samenleving. In september 2017 heeft 
de gemeente met negen partijen - waaronder de bibliotheek, Contour De Twern en de 
GGD - een Taalakkoord getekend om de aanpak van laaggeletterdheid te ondersteunen 
en aan te jagen.

Aandacht voor lage digitale geletterdheid
Op dezelfde manier zou de gemeente volgens ons ook meer aandacht moeten geven 
aan digitale geletterdheid. Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo. Nog teveel 
mensen kunnen niet meedoen, omdat zij niet weten hoe. Dit heeft niet alleen een 
negatief effect op deelname door werk, maar ook op het krijgen van informatie, 
het beroep doen op regelingen en subsidies, het gebruik van openbaar vervoer en 
bankdiensten en dergelijke. D66 wil dat dit een volgende stap wordt in het vergroten 
van basisvaardigheden bij volwassenen, en dat de gemeente hier een actief beleid op 
voert.

Integratie verschillende culturen
D66 wil dat iedereen mee kan doen. Werken en scholing zijn dé drijvende kracht 
achter een geslaagde integratie. D66 gaat daarbij uit van het individu. Wij beoordelen 
mensen niet op basis van achtergrond, kleur of geloof, maar op grond van wat ze doen. 
D66 wil dat er actief en vasthoudend door de gemeente en haar uitvoeringsinstanties 
naar mogelijkheden wordt gezocht om statushouders en andere inwoners met een 
migratie-achtergrond deel te laten nemen aan werk of scholing. Goed taalonderwijs is 
daarbij stap 1.
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2. Zorg & meedoen
D66 Waalwijk vindt het belangrijk dat mensen, jong en oud, zo lang mogelijk 
zelfstandig en onafhankelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. Dit 
is één van de uitgangspunten bij de verandering van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij. D66 vindt dan ook dat eigen initiatieven van mensen 
actief gestimuleerd en ondersteund moeten worden.

Meedoen door betaald of vrijwillig werk
Werk – betaald of onbetaald - is volgens ons een belangrijke manier om deel te (blijven) 
nemen aan onze samenleving. Voor D66 is het daarom onder meer belangrijk dat 
mensen met een beperking niet tussen wal en schip raken. We willen dat de gemeente 
een actief beleid voert om deze mensen aan het werk te krijgen of te houden. Ook 
het leveren van een tegenprestatie door uitkeringsgerechtigden vinden wij daarom 
belangrijk.
Wij denken dat de mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden te laten deelnemen niet 
beperkt zijn tot de huidige benadering van en ondersteuning aan deze mensen. D66 wil 
graag dat Waalwijk meedoet aan het Bijstandsexperiment zoals dat in 24 Nederlandse 
gemeenten – waar onder Tilburg – wordt uitgevoerd.

Goed sociaal vangnet, als dat nodig is
Niet iedereen is in staat zelfstandig of onafhankelijk te blijven deelnemen aan onze 
samenleving. Naast mantelzorg en andere zorgverlening moeten mensen dan kunnen 
terugvallen op het sociale vangnet van de gemeente. Voor D66 is het daarom belangrijk 
dat geld, dat voor zorg en ondersteuning beschikbaar is, ten goede komt aan de 
mensen voor wie het bedoeld is.

Toegankelijke zorg en ondersteuning
Na de herziening van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) op 1 januari 2015 
heeft de gemeente er vele sociaal-maatschappelijke taken bijgekregen, met onder 
meer taken als het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang, het bieden 
van passende huishoudelijke hulp, het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers, 
begeleiding, schuldhulpverlening en financiële ondersteuning. Voor inwoners is het 
vaak moeilijk om de weg te vinden in het oerwoud van regelingen en voorzieningen. Het 
gevaar bestaat dat mensen niet of niet de juiste hulp krijgen, of van het kastje naar de 
muur gestuurd worden. De toegang tot de gemeentelijke hulpverlening moet daarom 
zo laagdrempelig mogelijk zijn. D66 vindt daarom dat de gemeente een actief beleid 
moet voeren om zorgbehoevenden, armlastigen, mantelzorgers en andere kwetsbare 
mensen te bereiken met informatie over mogelijke ondersteuning en ze indien nodig 
te helpen bij het aanvragen daarvan. Waar het gaat om hulp aan jongeren wil D66 dat 
Tavenu, als dé Waalwijkse jongerenexpert, als primair toegangsloket ingezet wordt.
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Gezondheidsproblemen voorkomen
Op grond van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente ook taken gekregen die 
betrekking hebben op het voorkomen van een ongezonde levensstijl en het bevorderen 
van een gezonde leefomgeving. Een aantal van die taken is opgedragen aan de GGD. 
Denk aan adviseren bij gezondheidsbedreigende situaties als gevolg van calamiteiten 
of de inspectie van kinderdagverblijven bijvoorbeeld. Bij het verbeteren van de lokale 
gezondheidszorg vinden wij de afstemming met partners in het sociale domein en het 
sportdomein van groot belang.
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3. Sport en cultuur
Sport en Cultuur zijn bronnen van ontplooiing en creativiteit. Sport en Cultuur 
zetten ons letterlijk en figuurlijk in beweging én aan tot denken, het verruimt onze 
blik, daagt ons uit, het uit onze creativiteit en sportiviteit. Beide activiteiten bieden 
verbintenis.

Toegankelijkheid voor iedereen
D66 vindt dat sport, kunst en cultuur toegankelijk moeten zijn voor iedereen, jong 
en oud. En ook mensen met een andere culturele achtergrond moeten gestimuleerd 
worden deel te nemen aan sport en/of kunst en culturele activiteiten. Immers, sport 
en deelname aan culturele activiteiten verbroedert en leidt tot meer onderling begrip.

Kinderen laten kennismaken
D66 Waalwijk wil dat onze kinderen de gelegenheid krijgen om kennis te maken met 
sport, kunst en cultuur, binnen onze gemeente en/of daarbuiten. Geen kind verlaat wat 
ons betreft de middelbare school zonder een museum, een sportclub, een bibliotheek 
of theater te hebben bezocht.

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid
Daarnaast levert de culturele sector een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid en de 
aantrekkelijkheid van onze gemeente als vestingplaats voor inwoners en ondernemers, 
én als toeristische bestemming in de Langstraat.
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Amateurkunst
Kunst en cultuur zijn niet alleen om te consumeren, maar ook om zelf aan deel te 
nemen. Ondersteuning van amateurkunst is daarom gewenst.

Meer evenementen, met extra aandacht voor jongeren
Omdat sport en cultuur verbroederen zijn ook evenementen belangrijk. D66 pleit 
daarom voor meer ruimte voor amusement en (sportieve) evenementen in het Centrum 
van Waalwijk, het Hoefsvengebied, het Wandelpark en de Hooisteeg. Extra aandacht 
mag hierbij uitgaan naar activiteiten voor jongeren. Om overlast en misstanden door 
verveling te voorkomen zijn meer ontmoetingsactiviteiten voor ook de jongsten (vanaf 
14 jaar) gewenst. Hierin wordt door de markt op dit moment niet voorzien.

Sport voor iedereen
D66 vindt sport belangrijk als doel en middel. Immers, het warm maken voor sport – 
jongeren voorop – vertaalt en betaalt zich terug in betere fysieke, mentale en sociale 
vaardigheden; in verbetering van normen- en waardepatronen, in vermindering van 
overlast, in sociale verbondenheid en in gezondere inwoners, ook op latere leeftijd.
D66 vindt daarom dat alle kinderen in de gemeente gestimuleerd moeten worden om 
sport te beoefenen. Geld hiervoor mag geen belemmering vormen. Kinderen uit arme 
gezinnen moeten hiervoor een tegemoetkoming of vergoeding ontvangen.

Schoolzwemmen
D66 Waalwijk wil dat het schoolzwemmen terugkeert op de basisschool. Elk kind, arm 
of rijk, moet in ons waterrijke land leren zwemmen. Om geen kind tussen wal en schip 
te laten geraken is de basisschool dé plek om dit te bewerkstelligen.
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4. Stadscentrum & dorpskernen
Mensen hebben behoefte aan  ontmoetingsplaatsen en belevingsplekken. Een 
levendig centrum in dorp of stad is belangrijk, ook in tijden van digitalisering en 
internetwinkels. Gelukkig laten horeca en evenementen zich nog niet digitaliseren. 
D66  streeft naar het behoud van noodzakelijke basisvoorzieningen in alle kernen.

D66 streeft naar aantrekkelijke centra in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik
In het stoppen van de digitalisering gelooft D66 niet. Wel gelooft D66 in het creëren van 
goede randvoorwaarden voor leefbaarheid. We moeten slim inspelen op veranderingen, 
en ruimte geven aan ondernemende mensen. D66 vindt clustering en het benutten van 
economische kansen belangrijk bij het inrichten van een centrum in stad of dorp. Een 
centrum kan op die manier zowel economische potentie als sociale betekenis hebben. 
D66 pleit voor dynamisch centra, waar mensen graag komen, en ondernemers de 
ruimte krijgen om kansen te pakken die zorgen voor ontwikkeling en nieuwe groei.

De ontwikkeling van het Centrum van Waalwijk heeft visie en lef nodig
D66 gaat mee met de Centrumvisie die de gemeente Waalwijk in 2016-2017 heeft 
gemaakt met inwoners en centrumondernemers. Belangrijk is dat iedereen openstaat 
voor nieuwe en frisse ideeën. Alleen dan is de neergang in ons stadscentrum aan te 
pakken.
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Parkeren
D66 is voor een goed en aantrekkelijk parkeerbeleid in het centrum Waalwijk.

Onderscheidend vermogen van het Waalwijks centrum
Het centrum van Waalwijk heeft meer onderscheidend vermogen nodig om – naast 
de boodschappenfunctie die ons centrum heeft voor de inwoners van Waalwijk – een 
winkel- en verblijfsfunctie te behouden voor haar inwoners en mensen uit de regio.
De gemeente kan volgens D66 een grotere rol spelen. Niet door op de stoel van de 
ondernemer te gaan zitten, maar met inzet van creatieve methoden en maatregelen 
die verder gaan dan vanaf de zijlijn stimuleren en faciliteren. Belangrijke voorwaarde 
voor succes is dat de gemeente dit samen met inwoners en ondernemers aanpakt. 
Daarmee worden inwoners- en ondernemersinitiatieven, en dus de kracht van onze 
eigen lokale samenleving, ten volle benut.
Er moet niet worden geprobeerd met iedereen tegelijk aan de slag te gaan. Denk aan 
het betrekken van juist de kleine(re) MKB’ers. Want het zijn vaak die ondernemers die 
met spannende nieuwe ideeën komen. Om snelheid te creëren is een pilotaanpak met 
enkele voorlopers vaak succesvoller.

Eerst nadenken, daarna pas beslissen
Sommige functies (denk aan een bioscoop, een supermarkt of een bibliotheek 
bijvoorbeeld) kun je maar beperkt of zelfs maar één keer vergeven in je gemeente. 
Als er wordt gekozen die functies buiten het centrum te plaatsen kan dat voor een 
centrum niet alleen een gemiste kans zijn, maar zelfs nadelig zijn voor het behoud van 
dat centrum.
D66 wil dan ook dat de gevolgen van de plaatsing van dit soort functies buiten het 
centrum op het centrum vooraf in kaart worden gebracht, zodat een betere afweging 
gemaakt kan worden.

Kritisch kijken naar lokale lasten voor ondernemers
D66 wil dat de gemeente kritisch kijkt naar de lokale lasten voor ondernemers en hoe 
die beter in balans te krijgen met het economisch belang van het centrum voor de 
stad. Denk hierbij aan reclamebelasting, precariorechten en dergelijke.

Experimenteerruimte voor ondernemers
D66 wil dat er met een open en creatieve mindset naar ondernemersinitiatieven 
gekeken wordt, ook als die belemmerd worden door regelgeving. D66 pleit voor 
experimenteerruimte. Na succesvol experimenteren volgt evaluatie en kan er een 
eventuele bijstelling van de regelgeving volgen.
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Ideeën voor een levend centrum
Anti-leegstand
Ambachtsmensen, kunstenaars en nieuwe ondernemers worden actief 
aangetrokken om leegstand (al dan niet tijdelijk, maar altijd tegen gunstige 
voorwaarden) op te vullen.

Ruimte voor bewoners en ondernemers
Bewoners en ondernemers krijgen ruimte om initiatieven te ontplooien en 
nieuwe dingen te proberen. Een gemeentelijk loket geeft steun in de rug als 
initiatiefnemers tegen barrières aanlopen.

Economische kansenzone instellen
Ter bestrijding van leegstand van kantoren en winkelpanden kan er in 
bepaalde aangewezen gebieden gekozen worden voor deregulering, wat 
vergunningvrij ondernemen mogelijk maakt.

Ingroeihuur voor nieuwe ondernemers...
...mogelijk maken: minder leegstand, minder eenheidsworst.

Meer ruimte voor makers
Retailers die zelf produceren krijgen extra bedrijfsruimte binnen een 
gemeentelijk programma gericht op de realisatie van het schoen- en 
lederprofiel van Waalwijk.

Benutten erfgoed
Renovatie en herbestemming van klassieke stads- of dorpspanden in 
plaats van nieuwbouw.



Betere samenwerking centrumondernemers
D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt om te komen tot een betere communicatie 
en samenwerking tussen de ondernemers in het centrum van Waalwijk.

Nederlands Leder- en Schoenenmuseum
D66 Waalwijk kiest voor haar centrum een duidelijke focus, die aansluit bij ons verleden. 
Deze focus versterkt onze kansen op een groter onderscheidend vermogen.
Het nieuwe Schoenmuseum speelt in dit profiel niet alleen een museale, maar ook 
een economische rol. Door ons erfgoed op een goede en aantrekkelijke manier 
te presenteren, haar toepassingen te laten ervaren en oude technieken over te 
dragen kan de collectie van het Schoenmuseum tot leven worden gebracht op een 
manier die mensen van ver buiten de regio zal aantrekken. Dit biedt kansen voor 
ondernemers, ambachtslieden en kunstenaars in deze sector. Door hier gunstige 
voorwaardenscheppende maatregelen voor te treffen kan het één het ander versterken.
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5. Ondernemerschap & 
werkgelegenheid

Ondersteuning voor ondernemers
D66 gelooft in de kracht van ondernemers. Daarvoor is ruimte nodig. Ondernemers 
verdienen goede en professionele ondersteuning als het gaat om advies over 
subsidiemogelijkheden, vestigingseisen, vergunningen en concrete antwoorden op 
vragen. D66 kiest daarbij voor een actieve aanpak van regeldruk, voor de keuze voor 
‘controle achteraf’ in plaats van micro-regulering vooraf. En het geven van keuzeruimte 
voor de ondernemer als er tegengestelde regels van toepassing blijken te zijn.

Economische speerpunten
De geplande nieuwe insteekhaven is de poort naar de logistieke regio Midden-Brabant. 
Een groot en belangrijk project in onze weg naar Waalwijk als logistieke hotspot. Gezien 
de recente vestiging van grote internetdistributiecentra zijn we op de goede weg. De 
ontwikkeling van de nieuwe haven zal hier verder aan bijdragen.
Logistiek is helaas ook gevoelig voor robotisering en daarom volgens ons niet de énige 
sector die we moeten stimuleren. Ook maakindustrie zou nadrukkelijker gestimuleerd 
en gefaciliteerd moeten worden.

De gemeente ondersteunt lokale werkgelegenheid
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6. Duurzaam samenleven
De gemeente Waalwijk heeft in 2009 besloten ‘in 2043 klimaatneutraal’ te willen 
zijn. Dit wil zeggen dat er geen netto-uitstoot van broeikasgassen meer is. De 
gemeente Waalwijk werkt inmiddels hard aan energiebesparing en het realiseren 
van alternatieve energiebronnen. Hoewel geen tussentijdse doelen zijn vastgesteld, 
is duidelijk dat - om dit doel in 2043 te bereiken - een versnelling hard nodig is. De 
gemeente Waalwijk is voor het bereiken van haar doelstellingen zeker ook afhankelijk 
van maatregelen van de Rijksoverheid, desondanks moet dringend gezocht worden 
naar effectieve ondersteunende maatregelen. Bijvoorbeeld door het stimuleren 
en ondersteunen van initiatieven uit de samenleving zodat deze sneller en vaker 
succesvol zijn. Ook moeten we er rekening mee houden dat niet alleen de techniek, 
maar vooral ook de bewustwording van het belang en de noodzaak onder inwoners 
het tempo van de energietransitie bepaalt.

Bewustwordingscampagne
D66 wil dat er de komende periode een brede campagne gevoerd wordt om die 
bewustwording en daarmee het draagvlak voor de energietransitie bij de Waalwijkse 
inwoners te vergroten.

Duurzaamheidsregeling
D66 wil een Waalwijkse duurzaamheidsregeling voor inwoners en kleine ondernemers. 
Denk aan financieringsmogelijkheden tegen gunstige voorwaarden voor huisisolatie, 
plaatsen van zonnepanelen, vergroening van tuinen en daken, verduurzaming 
terrasverwarming en dergelijke.

Duurzame energiecooperaties
D66 wil duurzame energiecoöperaties ondersteunen en deelname eraan stimuleren en 
belonen.

Innovatielab Plan Akkerlanen
D66 wil dat Plan Akkerlanen ingericht wordt als innovatielab voor duurzaamheid.

Klimaatneutrale nieuwbouw krijgt voorrang
D66 wil dat klimaatneutrale nieuwbouwprojecten altijd voorrang krijgen op ‘gewone’ 
nieuwbouw. Dit betekent ook versnelde procedures en – waar mogelijk –korting op de 
m2-prijs.
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Afvalbeleid regelmatig onder de loep
Om breed draagvlak voor afvalscheiding te behouden wil D66 dat het afvalbeleid 
regelmatig wordt gecheckt op effectiviteit. Dit in het licht van voortschrijdende inzichten 
en techniek.

Minder dumping en meer hergebruik grof huisvuil
D66 wil onwenselijke dumping van afval verminderen en de kans op hergebruik van 
spullen en materialen vergroten. Om dit te realiseren wordt Twiddus door de gemeente 
ingezet voor het ophalen en sorteren van grof huisvuil.

Milieustraat
D66 wil dat de openingstijden van de milieustraat beter aansluiten bij de werkende 
burger.

Minder papierafval
Voorkomen van papierverspilling door de uitgifte van Ja-Ja stickers naar Amsterdams 
voorbeeld en handhaving op naleving organiseren. In dit kader kan de gemeente het 
gebruik van digitale alternatieven stimuleren.
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Duurzame startende ondernemingen
D66 wil (jonge) startende ondernemers ondersteunen bij een duurzame invulling van 
hun onderneming.

Elektrische auto's
Uit een recente enquete van de ANWB blijkt dat 75% van de mensen er aan denkt 
binnen 5 jaar een elektrische auto aan te schaffen. Om dit te stimuleren wil D66 waar 
mogelijk 100% elektrische auto’s extra voordelen bieden. Bijvoorbeeld een korting op 
de parkeertarieven of de beste parkeerplekken.
Ook een laadpunt thuis zou gemakkelijker en sneller te realiseren moeten zijn dan de 
huidige drie tot zes maanden. En in plaats van "paal volgt auto" zou het principe "auto 
volgt paal" gevolgd moeten worden.

Deelauto's
D66 wil het gebruik van deelauto’s stimuleren door daarvoor faciliteiten te creëren in 
de wijken en woonkernen.

Duurzaamheid en cultureel erfgoed
D66 wil dat de gemeente een visie op duurzaamheid i.c.m. cultureel erfgoed formuleert.

Duurzame gemeente
D66 wil dat de gemeente Waalwijk eind 2022 100% duurzaam en circulair inkoopt. Zo 
wordt onder meer Fairtrade de standaard en wordt het wagenpark van de gemeente 
100% verduurzaamd.

Waalwijk Fairtrade Gemeente
D66 wil dat Waalwijk een officiële Fairtrade Gemeente wordt. Hiertoe moet de gemeente 
initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke handel te bevorderen 
stimuleren.

Bewustwordingscampagne met onder meer:
Een lesprogramma ‘Duurzaamheid’ voor het onderwijs, gericht op bewustwording 
en houding van de leerling en zijn directe omgeving (ouders, grootouders, buren).
Een jaarlijks terugkerende duurzaamheidswedstrijd voor de Waalwijkse inwoners, 
jong en oud, en ondernemers, om initiatiefrijke ideeën en/of activiteiten te 
belonen en als best practice in het zonnetje te zetten.
Het geven van een grotere bekendheid aan bestaande (regionale of landelijke) 
regelingen voor duurzame aanpassingen aan bestaande woningen.
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7. Goed wonen
D66 wil dat iedereen ruimte heeft om te wonen, te werken en te leven. We willen 
duurzaam bouwen. En we willen dat er ruimte is voor natuur en milieu, want een 
prettig leefklimaat is ook gezond en groen. De afwegingen die we maken voor de 
inrichting van de ruimte beïnvloeden niet alleen het leven van huidige inwoners, maar 
ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. Daarom willen we op de eerste plaats 
dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe gebouwen zijn 
duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale, 
ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we 
gaan daarom tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes 
die we maken. D66 vindt bovendien dat iedereen recht heeft op een veilige en een 
gezonde leefomgeving.
We hebben vertrouwen in de creativiteit en vindingrijkheid van mensen. We willen 
dat ondernemers en bewoners ruimte krijgen om invloed te hebben op de keuzes 
die we maken.
In een levendige gemeenschap is diversiteit belangrijk. Wij willen daarom dat 
Waalwijk aantrekkelijk is voor verschillende doelgroepen van verschillende 
leeftijden en in verschillende levensfasen. Extra aandacht is in Waalwijk nodig voor 
de huisvesting van senioren, starters en mensen met een middeninkomen.
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Keuze voor inbreidingslocaties
D66 kiest voor de ontwikkeling van inbreidingslocaties boven de ontwikkeling van 
geheel nieuwe locaties.

Landgoed Driessen
D66 kiest voor de verdere ontwikkeling van Landgoed Driessen, inclusief de nodige 
voorzieningen die horen bij een woonwijk van die omvang. Denk aan een buurtplein 
met enkele winkels of horeca bijvoorbeeld, Hiermee wordt de leefbaarheid en daarmee 
de aantrekkelijkheid van de wijk verhoogd.

Sociale huurwoningen
Wil D66 meer sociale woningbouw realiseren, passend bij de wachtlijst en de 
groeiprognose van de provincie.

Huurwoningen voor midden-inkomens
Wil D66 de ontwikkeling van meer huurwoningen voor middeninkomens stimuleren.

Koopwoningen voor starters en midden-inkomens
D66 wil dat er meer woningen voor starters en mensen met een middeninkomen 
worden gebouwd. Dit om door- en uitstroom in de sociale woningbouw te stimuleren.

Burgerinitiatieven
D66 wil dat de gemeente burgerinitiatieven op het gebied van woningbouw (huur 
danwel koop) actief faciliteert en ondersteunt.

Woningbouw in erfgoedlocaties
D66 is groot voorstander van herbestemming van erfgoedlocaties, ook voor 
woningbouw. Herbestemming van kerkgebouwen, boerderijen, industriële complexen 
en andere monumentale gebouwen levert een attractieve woon- of werkomgeving op.
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Groen in de straat
Groen is een belangrijke factor in de woonomgeving, evenals aandacht voor 
biodiversiteit. D66 wil daarom zoveel mogelijk uitgaan van natuurlijk groen en slechts 
beperkt cultuurlijk groen toepassen. Bij het laatste kun je denken aan het groen in het 
Wandelpark, de speelweides en de speeltuinen bijvoorbeeld.

Vergroenen
Om Waalwijk Groene Gemeente de aandacht te geven die het verdient stelt D66 
voor dat de gemeente samen met inwoners elk jaar de meest grijze plek binnen de 
gemeente vergroent. Ook een jaarlijkse "Opzoomeractie", waarbij inwoners hun eigen 
woonomgeving opruimen en verfraaien met hulp van de gemeente is een manier om 
meer groen én saamhorigheid in een wijk te brengen. De gemeente kan dit ondersteunen 
met het ter beschikking stellen van potgrond, planten en/of bloembakken. Of met een 
paar professionele handen en werktuigen.

Bladmanden
In de herfst kan de gemeente de inwoners helpen bij het bladvrij houden en winterklaar 
maken van tuinen en perken door het plaatsen van bladmanden, zoals ook in het 
verleden. Bewoners worden actief betrokken bij het groen in de eigen straat en/of wijk.
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8. Samen voor een veilige leefomgeving
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. D66 wil dat mensen zich 
vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven 
vormgeven. D66 wil daarom dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar 
inwoners. Ook vinden wij dat 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.
D66 vindt het ook belangrijk gevoelens van onrust serieus te nemen en ons 
tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden door angst. We 
kiezen voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. En we kiezen voor 
het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en 
overlast te bestrijden.
D66 is voorstander van goede handhaving van wetgeving en regels. En wij vinden 
dat inwoners hierin ook zelf een taak en verantwoordelijkheid hebben.

Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)
Voor goede handhaving is het belangrijk dat regels eenduidig en in volume behapbaar 
zijn, zowel voor inwoners als voor de gemeente. Onze huidige APV omvat zo’n 60 
pagina’s. Dat kan beter. D66 wil met een grove kam door de regels in de APV, met als 
doel alleen die regels over te houden die echt iets toevoegen op onze Wetgeving en/of 
op de specifieke situatie in de gemeente Waalwijk, en leesbaar zijn voor iedereen. Doel 
is ook meer ruimte geven aan de samenleving, aan de zelfstandigheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners. Het schrappen in de APV betekent overigens niet 
dat alles maar mag. Handhaving is dan ook belangrijker dan ooit, maar wel met meer 
focus.

Meer bewoning in het centrum
Na sluitingstijd zijn winkelstraten in een stadscentrum vaak stil en verlaten. Dit komt 
het gevoel van veiligheid niet ten goede. In Waalwijk hangen sinds enkele jaren 
beveiligingscamera’s in het centrum. Helaas geven deze slechts schijnzekerheid en 
het kan de privacy van mensen aantasten.
D66 ziet meer in verlevendiging van het centrum door het wonen boven winkels te 
stimuleren. Centrumbewoners zorgen ervoor dat de binnenstad na zessen niet 
verwordt tot een no-go-area. Een actieve bevolking maakt een stadscentrum 
aantrekkelijker en helpt overlast te voorkomen. Daar waar regelgeving dit tegenhoudt 
(parkeereisen bijvoorbeeld) moet er actief gekeken worden naar oplossingen. Ook 
kunnen bovenwoningen met een investeringsfonds geschikt gemaakt worden voor het 
(opnieuw) bewonen van panden. Dit is ook aantrekkelijk voor pandeigenaren, want een 
verhuurde woning levert meer op dan winkelopslagruimte.
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Privacy
Het streven naar veiligheid schuurt soms met het streven naar vrijheid, zeker wanneer 
de privacy van mensen in het gedrang komt. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar 
moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd scherp gekeken moet worden naar de 
balans tussen vrijheid en veiligheid. Dit vraagt om een gemeente die in het streven naar 
veiligheid de vrijheid van inwoners respecteert en hen altijd gelijkwaardig behandelt.

Digitale Veiligheid
Onze samenleving digitaliseert rap. Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. Digitale 
diefstal, identiteitsfraude en online pesten moeten worden tegengegaan. Preventie 
is hier van belang. D66 wil dat de gemeente het voorbeeld geeft door haar digitale 
veiligheid goed op orde te hebben. Daarnaast is voorlichting aan inwoners en bedrijven 
over het vergroten van hun digitale veiligheid ook een rol van de gemeente.
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9. Verkeer en infrastructuur
D66 denkt grensoverschrijdend. Voor D66 staat de gemeente Waalwijk dus niet 
op zichzelf. Zo kent De Langstraat vele krachtige recreatieve hotspots, denk 
aan de verschillende natuurpoorten van de Loonse en Drunense Duinen, de 
meubelboulevard in Waalwijk, de Efteling en de vesting Heusden, die elkaar op dit 
moment slechts beperkt versterken. Door bundeling van deze krachten kan regio 
De Langstraat in economisch en recreatief belang toenemen.

Goede verbindingen tussen kernen en hotspots in de regio
De lokale en regionale infrastructuur is belangrijk. Door de kernen optimaal met elkaar 
en met de belangrijke hotspots in de regio te verbinden en daarbij de regio in z’n geheel 
(nog) beter te ontsluiten wordt De Langstraat een recreatieve trekker, en daarmee een 
economisch sterkere regio die kansen biedt voor ondernemers en inwoners.

Verkeersveiligheid rond scholen
Nog te vaak zijn gevaarlijke verkeerssituaties rondom de school aan de orde van de 
dag, vooral door de vele auto's en fietsers die zich 's morgens en 's middags rond de 
school bewegen. D66 stelt daarom voor - waar mogelijk - éénrichtingsverkeer in te 
stellen, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

25



Duurzame mobiliteit
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in asfalt rondom de gemeente Waalwijk. En er 
lopen nog trajecten op dit terrein. Om de duurzame mobiliteit ook beter te faciliteren, 
zowel voor inwoners, recreanten als forenzen, stellen wij een aantal zaken voor.

Fietsen
- Overdekte en (eventueel) afsluitbare fietsenstalling(en) bij belangrijke bushaltes te 
plaatsen.
- Op meer locaties OV-fietsen of ‘witte fietsen’ beschikbaar te stellen.
- Meer openbare oplaadpunten voor fietsen te realiseren of ondernemers te stimuleren 
die te realiseren bij hun bedrijven.
- Samen met de provincie en de Langstraat gemeenten snelfietspaden tussen Waalwijk 
en Tilburg, en Waalwijk en Den Bosch te realiseren.

Monorail
D66 Waalwijk juicht het idee van een monorail tussen Tilburg en Waalwijk, met een 
tussenstop in Kaatsheuvel (De Efteling), van harte toe. Op die manier raakt Waalwijk 
weer aangesloten op het landelijke spoorwegennet, met alle voordelen van dien.
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10. Bestuur en financiën
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf 
bepalen hoe zij hun leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. 
Vrijheid in verbondenheid vereist de mogelijkheid voor mensen om te bepalen wie 
hen bestuurt, en wat die bestuurders doen. Uitgaande van persoonlijke vrijheid 
in verbondenheid met anderen is het van groot belang dat overheden zich aan de 
door henzelf gestelde regels houden en democratische verantwoording afleggen en 
controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest van een sterke 
democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

Sociaal duurzame samenleving
D66 Waalwijk is van mening dat sociale duurzaamheid binnen onze gemeente een 
nadrukkelijker plek mag krijgen. Duurzaamheid gaat immers verder dan maatregelen 
omtrent klimaatverandering. Een sociaal duurzame aanpak is een continu proces 
waaraan iedereen deel kan nemen, met als doel het versterken van relaties 
tussen mensen onderling, Samen met bewoners, bestuurders, ondernemers en 
belanghebbenden werken aan sociale duurzaamheid in onze stad, in de wijken, 
sportvelden of op industrieterreinen. Een sociale duurzame aanpak kenmerkt zich 
door te richten op het initiëren van processen die flexibiliteit, openheid, transparantie 
en continuïteit in zich hebben. Beoogde resultaten groeien mee met de veranderende 
wensen van de verschillende betrokkenen en behoeften binnen onze gemeente. Het 
is een laagdrempelig proces waaraan iedereen deel kan nemen en zelf kan bepalen in 
welke mate. Sociale duurzaamheid richt zich op interactie binnen een gemeenschap, 
een gedeelde identiteit, het zelf organiserend vermogen van de betrokkenen, het 
delen van kennis en de bewustwording van het effect van het eigen handelen op de 
leefomgeving. Enkele spelregels die daarbij o.a. horen zijn: zeggen wat je doet en doen 
wat je zegt, situaties van verschillende kanten durven te bekijken, respect voor elkaar, 
in je eigen spiegel durven kijken.

Burgerparticipatie en burgerinitiatieven
Een goed voorbeeld van een duurzaam initiatief is het nieuwe vergadermodel dat op 01-
01-2017 is ingevoerd, waarin meer plaats is voor input door en gesprek met inwoners, 
verenigingen en ondernemers over onderwerpen die al dan niet op de raadsagenda 
staan. De eerste ervaringen zijn positief, maar het kan nog beter. Voor D66 in Waalwijk 
is het dan ook belangrijk de participatie van inwoners te verbeteren door actiever de 
ter beschikking staande instrumenten hiervoor in te zetten of af te dwingen. Ook wil 
D66 inwonersinitiatieven beter begeleiden bij de samenwerking met de gemeente door 
nog beter in te zetten op de kansen die het nieuwe vergadermodel hiervoor biedt.
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Vergunningen
Een ander voorbeeld van sociaal duurzaam handelen is inwoners en ondernemers 
de mogelijkheid te geven bij voor een vergunningaanvraag eerst in overleg met de 
gemeente te kunnen gaan over hoe het proces verloopt en wat er precies nodig is 
voor een snelle en correcte aanvraagprocedure. Op die manier gaat er geen onnodige 
tijd en energie verloren in het daadwerkelijk verleningsproces en zijn bewoners meer 
tevreden.

Samenwerking met buurgemeenten
De gemeente Waalwijk heeft voor haar inwonersaantal een ambtenarenapparaat dat 
vergelijkbaar is met andere gemeenten van deze omvang. Echter de toenemende 
decentralisatie brengt niet alleen meer taken, maar ook een grotere complexiteit met 
zich mee. Denk aan de decentralisering van de (jeugd)zorg en de Participatie Wet 
bijvoorbeeld. Dit vraagt om een grotere expertise en meer en andere competenties 
van medewerkers. Er ontstaat een grotere druk op de kwaliteit van de dienstverlening. 
Om die hogere kwaliteit beter te kunnen waarborgen richting haar inwoners en 
ondernemers is D66 Waalwijk voorstander van een nauwere ambtelijke samenwerking 
met één of meer buurgemeenten, met – op termijn – eventueel zelfs een samengaan.

Gemeenschappelijke regelingen
Hoewel D66 een groot voorstander is van samenwerking, is zij geen voorstander 
van de wijze waarop samenwerking met andere gemeenten in veel gevallen wordt 
vormgegeven in gemeenschappelijke regelingen. Denk aan de veiligheidsregio, de 
jeugdzorg, Baanbrekers, de regio Hart van Brabant etc. Natuurlijk realiseren wij ons 
dat elke vorm van samenwerking betekent dat er een zekere mate van autonomie 
ingeleverd wordt. Echter, de gemeenteraad is bij genoemde gemeenschappelijke 
regelingen de invloed en het zicht kwijt op de taken die daaraan zijn overgedragen. 
Er mag een zienswijze gegeven worden op de besluitvorming in het kader van die 
regelingen, maar vaak blijft onduidelijk wat daarmee gebeurt of wat het effect ervan 
is. Hier is wat ons betreft sprake van een “democratische gat”. De gemeenteraad is 
wel verantwoordelijk voor de taken die deze gemeenschappelijke regelingen moeten 
uitvoeren, maar heeft er feitelijk weinig over te zeggen. Daarmee wordt de invloed van 
raad en inwoners steeds beperkter. Wat ons betreft dient dit “democratische gat” de 
komende periode gedicht te worden.
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Ook in voorgaande jaren heeft D66 Waalwijk in haar programma aangegeven dat zij 
vindt dat de gemeente duidelijk verantwoording af moet leggen over haar doen en 
laten en dat de zij zichtbaar streeft naar transparantie en afrekenbaarheid.
De afgelopen periode kregen we in Waalwijk te maken met meerdere (financiële) 
debacles. Denk aan de afwikkeling van BVO RKC en de kwestie SLEM/
Schoenenmuseum. De exploitatie van Baanbrekers en de ontwikkeling van de 
nieuwe insteekhaven laten zien dat er ook daar grote risico’s op de loer liggen.

Algehele transparantie bij risicoprojecten
D66 Waalwijk is van mening, dat er bij onderwerpen waarmee een groot financieel 
en/of maatschappelijk risico verbonden is, de gemeente moet zorgen voor algehele 
transparantie over het proces, en de daarmee samenhangende tegen- en meevallers, 
richting de Waalwijkse raad. Op deze wijze kan tijdig worden bijgestuurd en worden 
risico’s beperkt.

Leesbare begroting en jaarrekening
D66 Waalwijk pleit bij de begroting en jaarrekening voor goede leesbaarheid, heldere 
toelichtingen en een vooruit- en/of terugblik op hoofdlijnen.

Lastenverzwaring beperken
Wij streven ernaar lastenverzwaring voor de inwoners en de ondernemers te beperken.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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