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Voorwoord lijsttrekker

Kansen voor alle Gorcumers. Dat is waar wij als D66 
voor staan. En dat is wat wij met dit programma willen 
uitdragen. Het is een programma dat al onze ideeën 
bevat voor de toekomst van Gorinchem. Ik ben er 
trots op om al die ideeën te mogen presenteren!

Gorcum is een stad die kan en wil groeien en bloeien. 
Met een stadsvisie die reikt tot 2032. Dat biedt 
kansen die we niet kunnen laten liggen. Kansen in 
het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de zorg, in 
duurzaam wonen en in de bereikbaarheid van onze 
mooie vestingstad. Voor álle Gorcumers.

Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten. Een 
kansrijke toekomst is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Eén op de acht Gorcumse 
kinderen leeft onder de armoedegrens en één op de vijf inwoners voelde zich in het afgelopen 
jaar gediscrimineerd. Openbare gebouwen zijn nog niet voor iedereen toegankelijk en het 
onderwijs is niet voor iedereen passend. Jonge starters en gezinnen hebben moeite met 
het vinden van een (koop)woning. Ook hebben veel jongeren moeite om een stageplek te 
vinden. Inwoners en ondernemers lopen te vaak tegen een muur van regels en procedures 
op en onze culturele voorzieningen verdienen een upgrade. Kortom: er is werk aan de winkel!

D66 is klaar om te werken aan een kansrijke toekomst. Dat doen we graag samen. Samen 
met onze inwoners maar ook samen met onze medebestuurders in de stad. Op allerlei 
manieren, van ‘mogelijkmakers’ in het stadhuis tot democratische vernieuwing. Steeds 
vanuit het uitgangspunt: vertrouwen, openheid, tolerantie en creativiteit.

Veel gesprekken zijn vooraf gegaan aan het schrijven van dit verkiezingsprogramma. Voorop 
staan voor ons de vijf richtingswijzers van D66. Te beginnen met vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen. Ook hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de ambities uit stadsvisie 
GO2032. Aangevuld met maandelijkse gesprekken in de wijken, e-participatie om ideeën 
op te halen, twee bijeenkomsten met deelnemers uit het maatschappelijk middenveld en 
gesprekken met D66'ers uit de rest van het land. Dit alles onder leiding van de Gorcumse 
programmacommissie. Allen bedankt!

Met volle overtuiging voer ik de lijst van D66 Gorinchem aan. Ik heb er erg veel zin in om 
samen met u te blijven werken aan kansen voor alle Gorcumers!

Ilhan Tekir
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Kansen voor alle Gorcumers
Wij willen een gemeente waar iedere Gorcumer zich vrij voelt, thuis 
voelt. En meedoet. Waar we elkaar vertrouwen. Die bereikbaar en 
toegankelijk is voor iedereen. Een gemeente die luistert naar inwoners 
en samen met hen beslissingen neemt. Een gemeente waar iedereen 
meetelt, ongeacht afkomst of leeftijd. Samen krijgen we het voor 
elkaar!

Goed onderwijs
Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Wij willen dat ieder kind de 
kans krijgt om zijn talenten maximaal te ontplooien. Daarom willen we 
Gorcum op de kaart zetten als dé onderwijsstad. Van sterke voor- en 
vroegschoolse educatie tot hbo. We verbinden onderwijs en bedrijfsleven. 
Onder meer met stages en werkervaringsplekken.

Goed bestuur
Een goed bestuur maakt dingen niet moeilijker dan ze zijn. Wij gaan uit 
van een gemeente die inwoners meer ruimte en vertrouwen geeft. Daarom 
introduceren wij ‘mogelijkmakers’: ambtenaren die een burgerinitiatief van 
begin tot eind begeleiden. Daarnaast werken wij samen met alle partijen 
in de raad.

Goed bereikbaar
Iedere Gorcumer moet kunnen gaan en staan waar hij wil. Die vrijheid is 
alleen mogelijk in een schone, veilige en bereikbare stad. Met een goede 
verbinding tussen oost en west. We zetten in op duurzaam vervoer, zoals 
elektrische auto’s en de fiets.

D66 krijgt het voor elkaar
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1. Kansen voor iedereen
Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. En we hebben een mooie 
kans die wens waar te maken, in een stad die wil groeien en bloeien. 
De komende jaren willen we dan wel alle zeilen bijzetten, want 
kansengelijkheid is nog lang geen realiteit.

Zo’n 5.000 Gorcumers leven met een inkomen onder het ‘niet-veel-maar-
toereikend-peil’. Teveel mensen zitten tijdelijk of langdurig zonder werk. 
Arbeidsdiscriminatie op grond van uiterlijk, achternaam of afkomst is 
nog steeds een probleem. Voor mensen met een fysieke beperking is 
de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Laaggeletterdheid, 
schulden en armoede zijn nog steeds taboes die ervoor zorgen dat 
mensen in een isolement raken en zich niet kunnen ontplooien.

De belangrijkste voorwaarde voor kansengelijkheid en persoonlijke 
ontwikkeling is onderwijs en een leven lang ontwikkelen. Daarom maken 
we ons ook in Gorcum hard voor het beste onderwijs voor iedereen, 
ongeacht afkomst of leeftijd. Wij willen dat onze stad zich waar mogelijk 
inzet voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit moment niet 
mee kunnen komen.



1.1 Het allerbeste onderwijs
Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten. Wij willen 
dat ze de kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient 
elke leerling het allerbeste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de 
leerling centraal staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven in kleinere 
klassen. We blijven hard werken aan het allerbeste onderwijs voor ieder kind.

Klaar voor de start
Wij willen niet dat kinderen met een achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 
1 van het basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden nog op te pikken. Wij vinden het 
belangrijk dat alle kinderen vanaf hun tweede jaar twee of drie dagdelen per week naar 
een peuterspeelzaal gaan, bij voorkeur in een integraal kindcentrum zoals Merweplein. 
Zodat elk kind, met of zonder onderwijsachterstand, of hun ouders nu werken of niet, 
met een goede basis aan de schoolcarrière begint. Bij deze start worden ook ouders 
actief betrokken en ondersteunt.

Talentontwikkeling op alle niveaus
Elk kind heeft talenten. Of het nu gaat om werken aan (taal)achterstand of het 
ontwikkelen van academische vaardigheden, van het leren programmeren tot het 
excelleren in danslessen: talentontwikkeling is maatwerk. Daarom is het belangrijk dat 
we het onderwijs in Gorcum blijven vernieuwen en verbeteren, zoals het Tiener College 
al doet. D66 wil daarnaast weekend- en zomerscholen stimuleren. Waar nodig kan 
(co)financiering vanuit de gemeente net het duwtje in de goede richting geven. Met 
een Onderwijsstimuleringsfonds willen wij deze initiatieven stimuleren. Ook willen wij 
ruimte blijven bieden aan gastlessen vanuit het bedrijfsleven en hoger onderwijs. De 
gemeente kan hierin zelf ook goed deelnemen, door kinderen te leren over de publieke 
sector en maatschappelijke vraagstukken. Het initiatief van de ‘levende lessen’ wil D66 
naar een hoger plan tillen.

Prioriteit voor passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op een passende plek binnen het onderwijs. Soms 
is een schoolsysteem niet passend voor jongeren. Wij willen vanuit het 
Onderwijsstimuleringsfonds initiatieven en projecten ondersteunen waarbij jongeren 
op de werkplek een vak leren. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer: 
waar mogelijk willen wij dat de gemeente deze kinderen en hun ouders/verzorgers 
ondersteunt in het vinden en bereiken van de school waar zij het meest op hun plek 
zijn. Wij willen dat huiswerkbegeleiding standaard op scholen gegeven wordt, zoals 
ook het 'leren leren'. 
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Gezond en veilig op school
Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en 
duurzame levensstijl van jongeren bevordert. Binnen en rondom de scholen, zoals op 
schoolpleinen, kan de gemeente duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen 
een beter aanbod van spel, sport, beweging en natuur creëren, zoals een moestuin 
op scholen. Samen met de scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde 
voorzieningen er op school geboden kunnen worden, aanvullend op speelruimteplan.

Duurzaamheid op school
Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te 
verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun 
leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutrale stad. 
Wij willen dat de gemeente elke nieuw te bouwen school volledig duurzaam bouwt en 
scholen actief blijft aanmoedigen om verder te verduurzamen.

Een conciërge op elke school
De conciërge is de onmisbare duizendpoot op school. In het garanderen van een 
veilige en goede leeromgeving is de conciërge bovendien van groot belang. Wij vinden 
daarom dat elke school een conciërge verdient. Om dit te onderstrepen vragen we 
aandacht voor de conciërge, bijvoorbeeld met een Conciërge van het Jaar-verkiezing.

Burgerschap en moderne voorlichting
De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat kinderen en 
jongeren zich hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er meer aandacht komt voor 
democratisch burgerschap op school. Kennis over de werking van democratische 
instituties en mensenrechten is onmisbaar voor volwaardige participatie. Zo leren 
kinderen hun eigen mening te vormen en leren zij accepteren dat er ook andere 
meningen bestaan. Het leren hoe je op een democratische manier je stem kunt laten 
horen en conflicten kunt oplossen is een onmisbare vaardigheid in onze samenleving.
We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht om op school in 
gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol gedrag en de impact 
daarvan. We staan voor moderne, vroegtijdige en doorlopende voorlichting op scholen 
en gesprekken met meisjes én jongens over gezondheid en seksualiteit. De gemeente 
dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Ook willen wij dat de wethouder onderwijs periodiek een inloopspreekuur organiseert 
voor leraren, om direct van hen te horen waar zij tegenaan lopen.
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Brede scholen verder ontwikkelen
D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen naar ‘alles-in-1-
scholen’ of integrale kindcentra. Op die manier werken kinderopvang, voorschoolse 
educatie, buitenschoolse opvang, jeugdzorg, sport en cultuur en scholen doeltreffend 
samen. D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt bij het tot stand brengen van deze 
centra. Waar mogelijk bevordert de gemeente ook het gebruik van schoolgebouwen 
buiten schooltijden, bijvoorbeeld voor sport, cultuur en voor- en buitenschoolse 
opvang.

Onderwijs van de toekomst
Wij willen dat kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Nieuwe 
vaardigheden, zoals creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en digitale 
vaardigheden, krijgen daarom een belangrijke rol in het onderwijs. Wij willen dat kinderen 
al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis maken. De gemeente 
kan scholen stimuleren door middel van expertise en de juiste voorzieningen. Vanuit 
het Onderwijsstimuleringsfonds stellen wij middelen beschikbaar voor opleiding van 
docenten. Daarmee kunnen leraren zich ontwikkelen en les geven in deze nieuwe 
vaardigheden. 

Gorinchem onderwijsstad in de regio
Gorinchem is dé onderwijsstad in de regio. Daar zijn we trots op. Primair en voortgezet 
onderwijs (zowel regulier, speciaal en bijzonder), het middelbaar beroepsonderwijs en 
een locatie van de Open Universiteit maken van Gorinchem met recht een stad is van 
kennis en talent. We zijn o.a. trots op het eerste Tiener College van Nederland en met 
het Gilde de grootste vmbo techniekschool van Nederland! Daarom wil D66 bijvoorbeeld 
het Gilde niet in de kou laten. Het onderwijs verdient een impuls. Gorinchem heeft 
hierin een belangrijke regionale functie die we verder willen versterken.

Klaar voor hbo
Onderwijs is niet alleen de sleutel tot succes en persoonlijke groei. De komst van een 
hbo kan de aantrekkelijkheid van de stad vergroten en biedt kansen voor de lokale 
economie. Het kan een reden zijn voor jongeren om zich aan de stad te binden. Daarom 
is er in 2018 op initiatief van D66 al geld gereserveerd voor hbo-initiatieven en met het 
Onderwijsstimuleringsfonds wordt dit verder verstevigd. Kortom: wij juichen de komst 
van hbo-opleidingen toe, zoals het bestaande initiatief Liberal Arts & Sciences. Maar 
ook de lopende opleiding ICT in samenwerking met het bedrijfsleven.
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1.2 Een leven vol kansen
Kinderen dromen over wat ze willen worden als ze groot zijn. De verwezenlijking 
van die dromen is niet altijd eenvoudig; het onderwijs sluit bijvoorbeeld niet 
altijd goed aan op de arbeidsmarkt en er zit te weinig variatie in het aanbod van 
banen. Veel mensen hebben door hun laaggeletterdheid een te grote afstand tot 
de arbeidsmarkt en het komt ook in Gorinchem nog te vaak voor dat kinderen 
hun school vroegtijdig verlaten. Ook arbeidsdiscriminatie is een aandachtspunt; 
steeds meer mensen voelen zich gediscrimineerd en krijgen door hun achternaam 
of afkomst minder makkelijk een baan.

Discriminatie op de arbeidsmarkt stoppen
Arbeidsdiscriminatie is voor D66 absoluut onacceptabel. D66 wil dat er aandacht 
is voor zowel aantoonbare als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie en 
streeft naar een stad waarin iedereen, ongeacht afkomst of achtergrond, dezelfde 
kansen krijgt. Daarom organiseert de gemeente een spreekuur waar jongeren terecht 
kunnen die zich op de werkvloer gediscrimineerd voelen. Dit spreekuur heeft een 
belangrijke signaalfunctie: iedereen verdient dezelfde kansen en voor discriminatie is in 
Gorinchem geen plek. Wij willen dat de gemeente zelf ook het goede voorbeeld geeft 
en werk maakt van een inclusieve, diverse organisatie. Het is tijd dat de gemeente 
het landelijke charter voor diversiteit ondertekent en speerpunten benoemt. Een 
regionale traineepool binnen de regio of generatiepacten behoren bijvoorbeeld tot 
de mogelijkheden. Daarnaast willen wij een proef met anoniem solliciteren binnen de 
gemeente.

Vroegtijdig schoolverlaten voorkomen
D66 wil graag dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de beste 
kans op een baan, daarom is elke vroegtijdig schoolverlater er één te veel. In Gorinchem 
liggen de aantallen helaas boven het landelijk gemiddelde. D66 wil intensief blijven 
samenwerken met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen en daarmee kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Wij willen dat 
de gemeente optreedt bij schoolverzuim en stuurt op een startkwalificatie voor elk 
kind. Wij streven daarom naar een samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen 
uit te vallen. Dat wil zeggen: zo snel mogelijk reageren en intensieve begeleiding. In 
samenwerking met het bedrijfsleven kan in de vorm van loopbaanoriëntatie veel bereikt 
worden om jongeren weer perspectief te geven op een kansrijke toekomst.
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1.3 Perspectief bij armoede en schulden
Ook in Gorinchem groeien kinderen op in armoede; naar verhouding 1 op de 8 
kinderen. Dat is onacceptabel. Armoede kent veel gezichten en is een complex 
probleem, dat mensen veel stress geeft en nadelige gevolgen heeft voor de 
gezondheid. Armoede kan een gevolg zijn van werkloosheid, maar kan ook spelen 
wanneer mensen wel een baan hebben. Stijgende ziektekosten of woonlasten, een 
geannuleerde opdracht of een echtscheiding: het zijn oorzaken waardoor financiële 
problemen dichtbij zijn. Ook willen we het taboe op schulden doorbreken. Daarmee 
willen we ervoor zorgen dat problemen bespreekbaar worden en kunnen worden 
aangepakt voordat ze escaleren. Voor Gorcumers die tijdelijk of voor langere tijd 
zonder voldoende inkomen zitten, willen we een sluitende aanpak van armoede en 
schulden. Zo ontstaat weer perspectief om mee te kunnen doen in de samenleving.

Armoede blijvend oplossen
We willen armoede zoveel mogelijk blijvend oplossen, door te helpen met het vinden van 
werk of activiteiten. Niet iedereen is op de hoogte van de ondersteuningsmogelijkheden, 
zoals st. Leergeld. Wij willen dat het aanvragen van de ondersteuningsmogelijkheden 
makkelijker wordt. We willen dat mensen beter geïnformeerd worden en waar nodig 
ondersteund worden - zelfs directe hulp krijgen - bij het aanvragen. We willen ook 
meer aandacht voor mensen met een chronische ziekte of beperkingen die te maken 
hebben met armoede.

Voorkomen van schulden
Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Wij willen 
dat de toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen 
groter wordt. We willen betalingsproblemen ook vaker voorkomen. Daarom willen wij 
meer en snellere ondersteuning bij dreigende schulden. Dit vraagt ondersteuning bij 
het leren van budgetvaardigheden en hulp bij administratie door professionals, maar 
vooral ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een goed gesprek over schulden is 
vaak effectiever bij het bestrijden ervan, dan streng handhaven. Als er al sprake is van 
(ernstige) armoede en schulden en mogelijk ook nog andere problemen spelen, is het 
belangrijk dat ondersteuning als eerste de acute schuldenproblematiek aanpakt. Wij 
willen een proef met het overnemen door de gemeente van problematische schulden 
van een groep gemotiveerde jongeren. Zo bieden wij hen weer perspectief.

Extra aandacht voor kinderen in armoede
Kinderen die opgroeien in armoede verdienen gelijke kansen. Ouders van kinderen 
die te maken hebben met armoede, zijn niet altijd in beeld bij de gemeente omdat 
het niet altijd ouders met een uitkering zijn. Het is belangrijk dat betrokkenen zoals de 
sociaal teams dit vroegtijdig signaleren. Daarbij zijn we blij met de ondersteuning van 
st. Leergeld.
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1.4 Een toegankelijke stad voor iedereen
Wij willen dat Gorinchem een toegankelijke stad is voor iedereen. Ook voor mensen 
met een beperking of chronische ziekte. Wij willen dat zij de kans krijgen om mee te 
doen, op de arbeidsmarkt, met vrijwilligerswerk of met een andere dagbesteding. 
Juist de besluiten van de gemeente beïnvloeden het dagelijks leven van mensen 
met een beperking. We vinden het daarom belangrijk dat de gemeente in besluiten 
altijd rekening houdt met de consequenties voor mensen met een beperking. Wij 
willen dat de gemeente ervoor zorgt dat de hulpvraag vlot en snel behandeld wordt. 
Anders leiden de gemeentelijke processen juist tot nieuwe drempels.

Overal de VN-standaard voor toegankelijkheid
Wij willen dat ondersteuning en zorg goed op elkaar aansluiten voor mensen met een 
verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. In 2016 heeft Nederland het 
Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Beperking van de Verenigde Naties 
geratificeerd. D66 wil dat Gorinchem werk maakt van het doorvoeren van de stappen 
uit het VN-verdrag en implementatie van de Nederlandse Integrale Toegankelijkheid 
standaard (ITs), om zo te bouwen aan een toegankelijke stad voor iedereen. 
Ontwikkelaars in de stad blijven we uitdagen zich door het VN-verdrag te laten 
inspireren om zo toegankelijk mogelijk te bouwen en te renoveren. Wij willen specifiek 
aandacht voor de toegankelijkheid van het stadhuis, de station, de winkelgebieden en 
horeca. Ook de bereikbaarheid hiertussen verdient aandacht, zoals de realisatie van 
geleidelijnen tussen de station en het stadhuis.

Meer denkkracht van ervaringsdeskundigen
Een belangrijk onderdeel van een toegankelijk Gorinchem is dat we ervaringsdeskundigen 
vroegtijdig laten meedenken bij het ontwerp of renovatie van bouwprojecten. 
Ervaringsdeskundigen, zoals de leden van het Gehandicaptenplatform hebben hun 
meerwaarde al bewezen. Dit geldt voor de openbare ruimte en gebouwen, maar 
bijvoorbeeld ook voor communicatie van de gemeente. Alleen al in het stadhuis kan nog 
een hoop verbetert worden; van lage kapstokken tot een toegankelijkheidsparagraaf 
bij besluiten. Naast gebouwen, willen wij dat de gemeente op verschillende terreinen 
zorgt dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen: (openbaar) vervoer, 
sport, cultuur, onderwijs en werk.

Kansen voor vluchtelingen
D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer 
deze nieuwkomers Gorinchem als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, willen wij vanaf dag één 
werk maken van hun integratie in onze stad. Ook van vrouwelijke vluchtelingen die aan 
het werk willen. Daarbij staat het leren van de taal voorop; bij voorkeur in combinatie 
met een werkplek. Vanaf het moment dat mensen in onze stad zijn, zijn ze Gorcumers.
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2. Levendige democratie
Een levendige democratie vraagt om actief burgerschap van alle 
Gorcumers. Meedenken, meedoen en meebeslissen in je eigen stad 
willen we mogelijk maken voor alle inwoners. Wij vinden het belangrijk 
dat een diverse groep Gorcumers bij de lokale democratie betrokken 
wordt, juist ook de groepen die meestal niet als eerste hun stem laten 
horen. Gorinchem is van alle Gorcumers! Dat is niet makkelijk en het 
gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren 
in goede participatie zich terugbetaalt in betere en meer gedragen 
besluiten. Democratische vernieuwing, transparantie en durven 
experimenteren willen we vanzelfsprekend laten zijn. De cultuur in het 
stadhuis is ondernemend, positief en proactief. Gericht op het creëren 
van vertrouwen, openheid, tolerantie en creativiteit. Privacy, digitale 
veiligheid en de beste dienstverlening zijn daarbij randvoorwaarden.



2.1 Gorcum maken we samen
De tijd dat de lokale democratie alleen maar bestond uit eens in de vier jaar 
stemmen is voorbij. De komende jaren zijn er grote uitdagingen voor Gorinchem, 
die niet alleen door ambtenaren, bestuurders en politici kunnen worden besproken 
en opgelost. We hechten net zoveel waarde aan de meningen, ideeën en initiatieven 
van bewoners, ondernemers en organisaties. Dat betekent met volle kracht vooruit 
in het vernieuwen van de democratie.

Geef initiatieven ruimte en vertrouwen
Gorcumers weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter kan. We 
willen dat de gemeente ruimte en vertrouwen geeft en de durf heeft experimenten 
toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief 
willen we kijken naar wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een 
netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen. D66 wil de 
budgetten voor burgerinitiatieven verruimen en vernieuwen. Veel initiatiefnemers lopen 
nog steeds tegen beperkingen en bezwaren aan binnen de gemeentelijke organisatie. 
Daarom introduceren wij ‘mogelijkmakers’ voor iedere afdeling van de gemeente. 
Deze ‘mogelijkmakers’ helpen een initiatief van begin tot einde. Zo voorkomen we dat 
initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Participatie verbreden en verbeteren
De gemeente maakt plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers en 
instellingen. Wij willen voortborduren op GO2032 door de stadsgesprekken voort te 
zetten en de klankbordgroepen meer te betrekken. Dit hoeft niet altijd fysiek, maar 
kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om een divers publiek aan de 
stadsgesprekken te laten deelnemen, zijn nieuwe vormen noodzakelijk.
In aanloop naar de jaarlijkse Perspectiefnota willen wij het Perspectief van Gorinchem 
organiseren. Een inhoudelijk én feestelijk evenement voor heel Gorinchem waarin de 
stad en de politiek met elkaar in gesprek gaan. Tijdens het Perspectief van Gorinchem 
gaat het over de verantwoording over de besteding van het belastinggeld van het 
afgelopen jaar en de ambities en plannen voor het aankomende jaar.

Erken problemen en benut kansen
Het gaat niet altijd in iedere wijk of buurt zo goed als we zouden willen. D66 vindt 
het belangrijk dat de problemen in een buurt of wijk worden benoemt en erkent. We 
luisteren naar de mensen en nemen hen en hun problemen serieus. We kunnen niet 
alle problemen oplossen. Daar zijn we eerlijk in. Wij willen dat iedereen met zijn of 
haar talent in de straat, buurt of gezin problemen zelf oplost. Wij willen buurtcoaches 
inzetten om mensen daarbij te ondersteunen.
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Bewoners aan zet
De komende jaren willen we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten meepraten 
en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We willen vaker het stuur uit handen 
durven geven. We willen dat bewoners op wijk- en buurtniveau invulling kunnen geven 
aan hun omgeving. Iets dat nu maar in beperkte mate kan. Een blauwdruk voor alle 
wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te 
groot. De komende raadsperiode willen wij daarom experimenteren met substantiële 
buurtbegrotingen of -budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding 
van een deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we in één of enkele wijken 
ervaring opdoen met de coöperatieve wijkraad die bestaat uit ingelote bewoners en 
een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Deze wijkraad nieuwe stijl neemt zelf het initiatief 
in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk. Om van deze beweging een succes 
te maken is het belangrijk dat de gemeente wijkgericht en als één geheel werkt, met 
zichtbare en benaderbare wijkwethouders.

Krachtige gemeenteraad
De vertegenwoordigende democratie en nieuwe vormen van directe democratie 
versterken elkaar. Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om vrijheid, 
gelijkwaardigheid en het algemeen belang te bewaken. De werkwijze en communicatie 
van de Gorinchemse gemeenteraad kan beter aansluiten bij de 21e eeuw. Onze 
eerste prioriteit is een veel gebruiksvriendelijkere en transparantere manier waarmee 
Gorcumers bij de raad terecht kunnen om vragen te stellen, ideeën te delen of hun 
mening te geven. Dit kan via een digitaal platform. Om dit mogelijk te maken is open 
raadsinformatie randvoorwaardelijk. Via open raadsinformatie wordt inzichtelijk wat de 
stand van zaken is in de besluitvorming over een onderwerp is, en wat het stemgedrag 
van raadsleden is. Ook live streaming van vergaderingen hoort hierbij. Wij willen dat het 
college de komende vier jaar wendbaar is. Daarom willen wij dat het Coalitieakkoord 
2018-2022 op hoofdlijnen wordt geschreven. De raad kan op deze manier de leiding 
nemen over haar eigen agenda. Tot slot willen we ook gezamenlijk op zoek naar een 
nieuwe werkwijze omtrent de selectie van wethouders, zodat een professioneel en 
stabiel college beter is gewaarborgd.
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Toekomstgerichte ambtelijke organisatie
Na de bezuinigingsronden en de decentralisaties in het sociaal domein staan nieuwe 
ontwikkelingen voor de deur. Wij willen dat dat ambtenaren initiatief nemen, zich 
ontwikkelen en op pad te gaan om hun werk voor de stad zo goed mogelijk te doen. 
Bij deze ruimte hoort ook een kans op fouten. Wij accepteren dat het soms niet gaat 
zoals gepland is, maar verwachten in een toekomstgerichte organisatie ook initiatief 
om te blijven leren en excelleren. Bij een toekomstgerichte en lerende organisatie hoort 
een goede balans tussen verantwoording krijgen en afleggen. Wij willen de begroting 
en jaarrekening zo aanpassen dat duidelijk wordt dat de gemeente in control is en 
leggen daarom minder nadruk op controle.

GO2032 ambassadeur
Wij willen in de periode 2018-2022 een tijdelijke ‘GO2032 ambassadeur’ aanstellen 
die samen met het college en de ambtelijke organisatie werken aan de strategische 
ontwikkeling en verbetering van de bestuurskracht. Ook willen we meteen na de 
verkiezingen een burgeraudit uit laten voeren door een groep betrokken Gorcumers, 
waarmee we stappen kunnen zetten in het stadhuis en de kloof met inwoners verkleinen.

Investeer in lokale journalistiek
Een goed werkende democratie kan niet zonder controle van de macht. Lokale 
journalistiek is daarom belangrijk, maar staat onder druk door overheidsbezuinigingen, 
snel veranderende technologieën en grote spelers die de advertentiemarkt domineren. 
Wij willen investeren in meer financiële slagkracht voor de Gorinchemse journalistiek, 
met name voor onderzoeksprojecten. 
Samenwerking tussen nieuwsorganisaties met verschillende nieuwskanalen willen wij 
bevorderen. Nieuwe initiatieven zoals Gorcum TV zijn een welkome aanvulling. Wij 
juichen het toe wanneer Gorinchem de handen ineen slaat met de provincie Zuid-
Holland en de buurgemeenten om samen meer invloed te kunnen uitoefenen in het 
ondersteunen van de journalistiek. Ondersteunen betekent ook dat de gemeente 
informatievragen van journalisten snel en proactief beantwoordt. Uiteraard komt de 
onafhankelijkheid van de journalistiek nooit in het gedrang.

Regionale samenwerking
Vaak kunnen we onze invloed vergroten, problemen beter aanpakken en kosten 
reduceren wanneer we samenwerken over gemeentegrenzen heen. Recente 
ontwikkelingen zorgen voor een meer gelijkwaardige samenwerking. Dat biedt 
kansen voor Gorinchem. We handelen daarbij altijd vanuit de inhoud en denken niet 
in gemeentegrenzen. Ons uitgangspunt hierbij is: als stad Gorinchem wanneer het 
kan, samen wanneer het meerwaarde oplevert. De democratische legitimiteit en 
controle van samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen door de 
Gorinchemse gemeenteraad staan voorop.
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2.2 Duidelijke taal en slim werken
In 2017 is gestart met een ontwikkeltraject (2017-2020) voor de gemeentelijke 
organisatie. D66 ziet de komst van een nieuwe raad en college als kans om de 
ontwikkeling verder door te zetten. Resultaat van dit traject is wat ons betreft 
onder andere een toegankelijke gemeente die vernieuwende concepten inzet in 
haar dienstverlening.

Duidelijke taal
Wij willen dat in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers wordt 
gecommuniceerd. Dit wordt taalniveau B1 genoemd. Met name de steeds verdergaande 
digitalisering van de overheid zorgt ervoor dat mensen niet altijd geholpen worden op 
een manier die bij hen past. Juist wanneer lezen en schrijven – of e-mail en internet - 
moeilijk zijn, heb je recht op dienstverlening op maat. Dit laat voor ons onverlet dat de 
gemeente verder gaat met de ingezette digitalisering, zolang bewoners die dat nodig 
hebben een beroep kunnen blijven doen op persoonlijke assistentie.

Slim werken
De gemeente Gorinchem bezit en produceert - zoals alle andere gemeenten - veel 
data die inzicht geeft in de effectiviteit van het gevoerde beleid. Door deze data op 
een slimme manier aan elkaar te koppelen en inzichtelijk te maken, ontstaat informatie 
waarmee het mogelijk is sneller te sturen. Dit kan bruikbaar zijn om fietsendiefstal of 
ondermijnende criminaliteit tegen te gaan, maar ook in het verbeteren van de jeugdzorg 
of het in goede banen leiden van grote evenementen. Het frequent digitaal peilen van 
de mening en ideeën van bewoners en ondernemers biedt veel kansen. We willen de 
kansen grijpen om van Gorinchem een smart city te maken en werken daarbij samen 
met andere partijen. Het waarborgen van privacy is hierbij een belangrijke voorwaarde.
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2.3 Privacy en transparantie prioriteit
Niet voor niets is privacy in de Grondwet geborgd: iedereen heeft het recht om 
in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten. 
Maar het gaat verder dan dat. Voor D66 is privacy is een voorwaarde voor vrijheid, 
zelfbeschikking en creativiteit. Al te vaak blijkt dat onze privacy onder druk staat. 
Een gemeente die privacy waarborgt, transparant werkt en digitaal veilig is, is voor 
ons een prioriteit. Daarom wil D66 dat de gemeente Gorinchem snel AVG-proof 
(Algemene verordening gegevensbescherming) wordt.

Bescherm privacy
D66 wil een openbaar gemeentelijk register waarin alle datalekken vermeld worden. 
In mei 2018 worden immers strenge nieuwe Europese privacyregels van kracht. Wij 
willen dat Gorinchem actief uitvoering geeft aan de naleving hiervan. Als het niet langer 
nodig is om bepaalde persoonsgegevens op te slaan, dan willen wij dat de betreffende 
systemen worden uitgeschakeld.

Digitale veiligheid
Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid 
van groot belang. Wij willen dat de gemeente Gorinchem investeert in het verbeteren 
van kennis en kunde binnen de organisatie op dit vlak. De keten is uiteindelijk zo sterk 
als de zwakste schakel: D66 wil daarom investeren in trainingen en bewustwording 
over digitale veiligheid en privacy bij alle medewerkers van de gemeente.
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3. Zorgen voor elkaar
Alle Gorcumers verdienen een gezond en actief leven. Iedereen heeft wel 
eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel 
en snel. De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de 
gemeente gegaan. Inwoners kunnen nog niet gemakkelijk bij de sociaal 
teams terecht, omdat de toegang smal is. D66 wil een brede toegang 
tot sociaal teams zonder belemmeringen voor inwoners. Wij willen dat 
mensen meer eigen regie en passende hulp hebben wanneer dat nodig 
is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke 
keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.



3.1 Sterke, toegankelijke sociale teams
In Gorinchem willen we laagdrempelige ondersteuning bieden via onze sociaal 
teams. Op dit moment is de ingang daartoe nog te smal. Wij willen dat verschillende 
professionele hulpverleners in de sociaal teams samenwerken, waardoor inwoners 
met al hun hulpvragen hier terecht kunnen. De sociaal teams worden daarmee 
voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van inwoners en het aanbieden van 
gerichte ondersteuning.

Brede toegang en extra capaciteit voor de sociaal teams
Wij willen dat iedereen kan weten waar je met een hulpvraag terecht kunt. D66 wil 
dat de sociaal teams breder, bekender en beter aanspreekbaar worden. Het vroeg 
signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp 
zoeken en het bouwen van netwerken vraagt veel capaciteit van de sociaal teams. 
We willen daarom investeren in brede toegankelijkheid van de sociaal teams. Wanneer 
mensen behoefte hebben aan hulp, mogen taalbarrières geen rol spelen. D66 wil 
dat professionals in de sociaal teams, ondersteuning en (thuis)zorg aansluiten bij 
het dagelijks leven van bewoners. Dit gaat om cultuursensitief werken, maar ook om 
aandacht voor LHBTI-personen.

Ruimte voor eigen ideeën in de zorg
Wij willen inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de invulling van de ondersteuning en 
hun eigen plan. We willen oppassen niet een te zwaar beroep op het eigen netwerk 
van inwoners te doen, maar ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol 
voor mensen dichtbij. Gorcumers hebben bij voorkeur één professional die voor hen 
aanspreekpunt is voor alle ondersteuning.

Belang van de huisarts
De huisarts in de buurt is belangrijk. We hebben in Gorinchem een sterk netwerk van 
huisartsen en een goed functionerende huisartsenpost. Samen met het beste ziekenhuis 
van Nederland zijn we daar trots op. We willen onderzoeken hoe de samenwerking van 
de sociaal teams, professionals en de huisarts slimmer kan, waarbij privacy bewaakt 
is. We willen de samenwerking tussen de gemeente met zorgverzekeraars versterken, 
vooral op het gebied van preventie.
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3.2 Gezond en veilig opgroeien
Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen 
en jongeren. Met elkaar geven we het goede voorbeeld aan nieuwe generaties. 
D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. 
Kinderen en jongeren mogen in Gorinchem zijn wie ze zijn.

Effectieve hulp voor gezinnen
De gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. Dit 
biedt de kans om lokaal maatwerk te bieden. We nemen de gemeentelijke taken op het 
gebied van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bijzonder serieus en 
houden de serviceorganisatie Jeugd ZHZ scherp in de gaten. D66 wil dat de gemeente 
zich inzet om partijen bij elkaar te brengen, en constant kijkt hoe ze de kwaliteit van 
jeugdhulp kunnen verbeteren. We ondersteunen daarin de pilot 'Verbinding Onderwijs 
en Jeugdhulp'. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle en passende hulp. 
Dat betekent dat het hele gezin – ook kinderen en jongeren – betrokken wordt bij de 
keuzes. Gezinnen weten waar ze naar toe kunnen, en er dient zo snel mogelijk iemand 
de leiding te nemen. Voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking willen wij 
garanties voor een duurzame manier van ondersteuning die past bij het kind.

Veiligheid voorop en voorkomen van crises
Bij crisis en acute nood in een gezin, moet er direct worden ingegrepen. Voorkomen 
is echter beter dan genezen. Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en 
jongeren in een vroeg stadium vrijwillig te helpen met hun problemen, voorkomen 
we escalatie en uithuisplaatsing. Zorg is er altijd op gericht dat het gezin zo snel 
mogelijk het gewone leven weer kan oppakken. Als er sprake is van huiselijk geweld 
of kindermishandeling, werken de sociaal teams samen met Veilig Thuis. We willen de 
samenwerking met scholen verbeteren, zodat ook vanuit het onderwijs direct vragen 
kunnen worden gesteld, meldingen worden gemaakt en goed wordt teruggekoppeld. 
We willen de capaciteit van pleegzorg vergroten, de kwaliteit verbeteren en goede 
samenwerking met pleegouders.

Betere jeugd geestelijke gezondheidszorg
Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te 
vaak niet herkend of erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen 
op scholen bespreekbaar maken, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen 
te voorkomen. D66 wil extra aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het 
Jeugdteam, kinder- en jeugdpsychiatrie, en het terugdringen van wachtlijsten. D66 
wil de samenwerking tussen het Jeugdteam, specialistische hulp in de regio, sociaal 
teams, huisartsen en scholen versterken. Zo bieden we kinderen en jongeren snellere 
en betere hulp waar dat nodig is.
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Goed onderscheid tussen mono- en multiproblemen in jeugdzorg
Om de behandeltijd in de jeugdzorg te versnellen willen wij dat jeugd en jongeren 
met enkelvoudige (mono) problemen direct doorgestuurd kunnen worden naar 
specialistische zorg. Jeugd en jongeren met enkelvoudige problemen hoeven niet 
hetzelfde traject te doorlopen als jongeren met meer complexe jeugdzorgvragen. D66 
vertrouwt op de kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg om die problemen goed 
te scheiden.

Niet tussen wal en schip als je 18 wordt
Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Hulp die nog nodig is mag dan niet 
zomaar stoppen omdat de regels veranderen. Niet elke jongere die de jeugdzorg of 
jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie de jongere kan wonen of kan al zelfstandig 
wonen. 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. 
Om te voorkomen dat jongeren dak- of thuisloos worden willen wij dat zij worden 
ondersteund richting zelfstandigheid, en willen wij de afstemming tussen organisaties 
en wat betreft regelingen beter.

Meer denkkracht van jongeren
In Gorinchem mogen jongeren jong zijn. Jongeren krijgen daar wat D66 betreft – ook 
fysiek – de ruimte voor, zolang dat geen overlast geeft. Het jongerenwerk blijft dit 
bespreekbaar maken tussen bewoners en jongeren en tussen jongeren onderling. We 
zijn blij met het jongerenplatform. We willen kinderen en jongeren nog vaker uitnodigen 
bij meedenkbijeenkomsten in hun wijk en op het stadhuis om hun eigen ideeën voor 
hun omgeving te laten horen. Dit geldt zeker ook voor kwetsbare kinderen en jongeren. 

19



3.3 Samen gezond ouder worden
D66 gaat uit van positieve gezondheid, wat meer is dan gezond zijn. Positieve 
gezondheid gaat om het vermogen om mee te doen, ook als je sociale, fysieke 
of emotionele uitdagingen hebt. Actief zijn, meedoen en het hebben van sociale 
contacten zijn onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid. In onze stad 
willen we bewoners nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde leefstijl. 
De samenstelling van de Gorinchemse bevolking verandert . Het aantal 65-plussers 
neemt de komende 15 jaar toe. Ouderen en mensen met een beperking of 
chronische ziekte blijven tegenwoordig langer thuis wonen. Wij willen deze mensen 
de mogelijkheid bieden om een gezond en actief leven te blijven leiden in hun eigen 
omgeving.

Slim wonen voor ouderen
We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende sociale-
woningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. We willen dat er voldoende woningen 
flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt. Wij willen dat de gemeente slimme 
woonoplossingen stimuleert en faciliteert, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen 
of meer-generatiewoningen. We willen meer woningen toegankelijk laten zijn voor 
rollators en rolstoelen, of makkelijk aan te passen zijn. D66 wil dat de gemeente met 
ontwikkelaars per buurt kijkt wat er nodig is aan meer levensloopgeschikte woningen, 
met ruimte voor ideeën van bewoners. Bij bouwprojecten willen we vaker werken 
met een maatschappelijk programma van eisen, met veel ruimte voor initiatief van 
bewoners. De gemeente kan hierbij het gebruik van slimme zorgtechnologie en digitale 
gezondheidsoplossingen (e-health) verder stimuleren.

Tegengaan van eenzaamheid
D66 wil eenzaamheid (onder ouderen én jongeren) tegengaan door ruimte te bieden 
voor ontmoetingen – ook met jongere generaties. Hier hebben de sociaal teams een 
belangrijke rol. We willen dat inwoners zich in alle wijken veilig voelen om naar buiten 
te gaan, en een stad die hen uitnodigt tot bewegen en actief te zijn. We willen ouderen 
specifieke informatie en ondersteuning in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.

Aanpak personen met verward gedrag
In de ondersteuning, opvang en zorg van mensen met verward gedrag is het van groot 
belang dat de persoon zelf en zijn familie centraal staan. Wij willen hier zo nodig een 
financiële bijdrage aan leveren voor maatwerk in de gemeente Gorinchem en inbedding 
in de regio Zuid-Holland Zuid.
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Betere ondersteuning voor mantelzorgers
Er zijn veel Gorcumers die mantelzorg verlenen. Mensen zorgen graag voor elkaar, 
maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. We vinden het van belang dat de gemeente 
de ondersteuning van mantelzorgers en het Steunpunt Mantelzorg versterkt. We 
willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. De samenwerking 
tussen professionals en mantelzorgers willen we beter op elkaar laten aansluiten. 
Voor mantelzorgers die het lastig vinden hun weg in zorg en ondersteuning te vinden 
willen we informatie en advies op maat. Respijtzorg is vervangende zorg door een 
professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte heeft en de mantelzorg 
beter vol te houden is. We willen blijven inzetten op vernieuwing van respijtzorg, en 
meer respijtzorg door vrijwilligers.

Naar een dementievriendelijke stad
Het aantal mensen dat zelf of in hun omgeving te maken heeft met dementie neemt 
toe. Gemiddeld krijgt één op de vijf mensen dementie. Dit doet een groot beroep op 
de naasten van iemand die hier aan lijdt. Mensen met dementie en hun mantelzorgers 
hebben veel baat bij hulp en bezoek van vrijwilligers. Er is meer informatie en 
ondersteuning nodig voor vrijwilligers die mensen met dementie helpen. We willen 
stimuleren dat professionals en bewoners dementie herkennen en experimenteren met 
dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin professionals en 
vrijwilligers samenwerken.
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3.4 Goede zorg wanneer het nodig is
Naast kansen die de stad brengt, kan het leven in Gorinchem ook lastig zijn. Wanneer 
het even niet lukt, kijken we in Gorinchem naar elkaar om. Voor Gorcumers die 
moeite hebben met het huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of chronische 
ziekte willen we dat er huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele 
begeleiding geven als dat nodig is. Gemeentelijke processen kunnen nog simpeler 
en sneller. We gaan hierbij uit van wat mensen wel kunnen en geven mensen zoveel 
mogelijk eigen regie over de ondersteuning die ze krijgen.

Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg
D66 wil dat psychische problemen bespreekbaar zijn en dat er laagdrempelige toegang 
is tot psychische hulp. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. 
Dit vraagt dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk 
en omgeving van mensen wordt georganiseerd, in samenwerking met de huisartsen, 
praktijkondersteuners en sociaal teams. De privacy wordt hierbij bewaakt worden. 
Gorinchem loopt (in ZHZ-verband) voorop in een succesvolle benadering van personen 
met verward gedrag, met een crisisdienst die dag en nacht toegankelijk is.

Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking
D66 wil meer aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is 
het in onze huidige samenleving vaak ingewikkeld om te begrijpen wat er gebeurt, om 
plannen te maken en afspraken na te komen. Ook zijn er soms problemen met lezen en 
schrijven. Deze mensen worden vaak niet als mensen met een verstandelijke beperking 
erkend en komen daarmee niet in aanmerking voor hulp. D66 wil dat de gemeente en 
organisaties meer kennis opdoen over mensen met een licht verstandelijke beperking, 
over wat ze wel en niet kunnen en hoe we ze beter kunnen signaleren.

Persoonsgebonden budget
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Gorcumers meer regie nemen 
over de hulp die zij nodig hebben. Wij willen dat de gemeente bewoners pro-actiever 
informeert en ondersteunt wanneer ze willen kiezen voor een aanbieder waar de 
gemeente geen contract mee heeft. Het PGB is dan een vast onderdeel in de afweging 
die hulpverleners maken voor zorgondersteuning.
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4. Schoon en slim bereikbaar
Wij vinden het belangrijk dat Gorcumers zich vrij kunnen bewegen. 
De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt is immers een belangrijke 
verworvenheid. Die vrijheid is alleen mogelijk in een schone, veilige 
en bereikbare stad. Aangezien de economische voorspoed zorgt voor 
toenemende verkeersdrukte, ligt hier een flinke uitdaging. Dat vraagt 
om slimme en schone maatregelen op het gebied van mobiliteit en 
bereikbaarheid. D66 is dé fietspartij. Wij zetten in op de fiets als 
vervoersmiddel in de stad. Ook voetgangers verdienen ruim baan. Er is 
volop ruimte voor verbetering in het openbaar vervoer en tussen oost 
en west Gorinchem.



4.1 Wij kiezen voor de fiets
In de stad is de fiets het meest geschikte vervoersmiddel: het is de snelste en de 
meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen. De opkomst van de e-bike zorgt 
ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk alternatief wordt in het 
woon-werkverkeer de stad in en uit. Om de fiets ruim baan te geven wil D66 meer 
vrijliggende fietspaden en fietsstraten aanleggen, meer veilige en comfortabele 
fietsenstallingen ontwikkelen en werken aan de verkeersveiligheid. Het Fietsplan 
dateert uit 2013 en moet geactualiseerd worden. 

Meer vrij liggende fietspaden
In de afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de verkeersstromen in de stad. 
Wat D66 betreft gaan we de komende jaren werken aan de fietsverbindingen in onze 
stad. Het Fietsplan uit 2013 is nog niet volledig uitgevoerd. We willen inzetten voor een 
degelijke, toegankelijke en veilige fietsenstalling in het centrum. Ook het aanleggen van 
rode, obstakelvrije en waar mogelijk vrij liggende fietspaden met doorlopende routes 
maakt gebruik van de fiets aantrekkelijk. In het bijzonder willen wij verbetering van 
de fietsveiligheid op de rotondes en de fietsverbinding van oost naar west. Rondom 
scholen en zorginstellingen en winkelcentra krijgt de fiets van D66 voorrang op het 
autoverkeer. Dit doen we niet ad hoc, maar systematisch op basis van een actueel 
Fietsplan.

Veilig oversteken op de Banneweg
Wij willen een spoedig vervolg op de uitvoering van de raadsopdracht Mobiliteit. 
De herinrichting van de Banneweg krijgt wat D66 betreft voorrang. Enerzijds om de 
in- en uitgaande verkeersstromen positief te beïnvloeden en anderzijds om fietser 
en voetgangers veilig te kunnen laten oversteken van en naar de woonwijken, het 
zorgcentrum en het winkelcentrum Piazza Center.
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4.2 Elektrisch rijden en varen
Naast de fiets en het openbaar vervoer blijft ook de auto een belangrijke rol 
innemen in het toekomstige mobiliteitsbeleid. Snelle ontwikkelingen in de markt in 
combinatie met strenge Europese regelgeving leiden gelukkig al tot een verschoning 
van het wagenpark. De elektrische deelauto zien wij in Gorinchem daarmee als een 
slimme en schone toevoeging aan het verkeer. Daarnaast juichen we de transitie 
naar emissievrije auto's toe.

Moedig elektrisch rijden aan
Om het gebruik van elektrische auto’s te stimuleren, willen we snel meer laadpalen of 
gecombineerde ‘laadlantaarnpalen’ in de stad plaatsen. Ook willen we het experiment 
aangaan met differentiatie van parkeertarieven, op basis van milieuprestaties van auto’s. 
Daarnaast willen we dat Gorinchem andere technieken de ruimte geeft. Waterstof is 
een goed voorbeeld. Wij vinden het nodig dat Gorinchem als centraal gelegen stad in 
de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en op het knooppunt van A15/A27 en meerdere 
N-wegen een waterstoftankstation mogelijk maakt. Dat heeft een regionaal effect.

Slimme en schone bevoorrading
Wij willen schone en slimme bevoorrading van de stad. Vervoerders en distributeurs 
laden en lossen in 2022 op een logistieke hub buiten het stadscentrum. De goederen 
worden met schone elektrische voertuigen of met de fiets door de stad gedistribueerd.

Inzetten op spoorverbindingen
Het verder verbeteren van het OV-netwerk in en rondom Gorinchem is eveneens een 
manier om autogebruik te doen dalen. Wij willen het station Papland realiseren als 
onderdeel van het netwerk MerwedeLingeLijn en in de route naar de clustering van 
scholen in het noorden van de stad. Zo ontlasten we het busverkeer en kunnen er 
kleinere en meer duurzame stadsbussen worden ingezet. Wij willen dat de gemeente, 
met buurgemeenten en de provincie Zuid-Holland, verder gaat in een actieve lobby 
voor het behoud van de intercitystatus van het station Dordrecht en de plannen voor 
de realisatie van een rechtstreekse lijn tussen Utrecht en Breda (via Gorinchem) en 
tussen Gorinchem en Rotterdam. Op die manier wordt het rijkswegenknooppunt A15/
A27 rondom de stad duurzaam ontlast.

Schoon varen
De veerdienst Riveer heeft de eerste stappen gezet in de richting van een duurzame 
vloot. Wij willen dat deze ontwikkeling, in samenwerking met de Gorinchemse en 
regionale scheepvaartondernemers, wordt doorgezet en waar mogelijk bespoedigt.
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5. Ruimte om te wonen
Gorinchem heeft potentie en de wil om te groeien tot minstens 
40.000 inwoners. Dat blijkt uit de stadsvisie GO2032. Groei door 
eensgezinshuishoudens, langer thuiswonende ouderen, jonge starters, 
(toekomstige) studenten en als ‘uitloper’ van de zuidelijke randstad. 
Die groei willen we in goede banen leiden, door de beschikbare ruimte 
optimaal te benutten en te verdelen tussen het groeiende aantal inwoners. 
Iedereen verdient immers een goede plek om te wonen, werken en 
leven. Op die manier geven we huidige en toekomstige Gorcumers de 
ruimte om hun initiatieven, dromen en ambities waar te maken. De groei 
zorgt voor bedrijvigheid en levendigheid en biedt ons de kans om te 
investeren in voorzieningen. Wij willen dat in Gorinchem voor iedereen 
een betaalbare, passende en duurzame woning beschikbaar is. De groei 
van de stad mag daarbij niet ten koste gaan van het groen in en om 
onze stad. Daarom kiezen wij primair voor verdichting, secundair voor 
uitbreiding.



5.1 Betaalbaar wonen
Groei van de stad vraagt op de eerste plaats om meer woningen. In Gorinchem 
verdient iedereen een betaalbare, duurzame en passende woning. D66 wil dat wonen 
in Gorinchem voor iedereen toegankelijk is en blijft. Met meer mogelijkheden voor 
kleinere huishoudens en huishoudens met een middeninkomen. Daarom zijn meer 
betaalbare huur- en koopwoningen een prioriteit de komende vier jaar. Dit geldt 
ook voor jonge starters.

Betaalbare huur- en koopwoningen
Voor een goede doorstroming in de woningmarkt is het belangrijk dat er meer betaalbare 
huur- en koopwoningen worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor de middeninkomens. 
Op dit moment kunnen scheefwoners vaak niet terecht naar een vrije sector huurwoning 
of koopwoning. Poort6 zou daarom meer ruimte moeten krijgen om te bouwen voor 
middeninkomens. Op die manier komen meer sociale huurwoningen beschikbaar voor 
kleinere huishoudens. Daarnaast kiezen we vaker voor betaalbare koopwoningen zoals 
gerealiseerd in Mollenburg.

Studentenwoningen
Gorinchem ligt op bereisbare afstand van de grotere studentensteden zoals Utrecht, 
Rotterdam en Breda en het heeft alle voorzieningen die nodig zijn om te kunnen 
studeren. Zeker als het initiatief van één of meerdere hbo-opleidingen in de stad 
wordt verwezenlijkt zijn voldoende studentenwoningen onmisbaar. Wij willen dat er de 
komende periode studentenwoningen worden gerealiseerd en willen hier afspraken 
over maken met Poort6. Het gaat daarbij niet alleen om aantallen, maar ook om de 
kwaliteit en locatie van de woningen. Leegstaande kantoorgebouwen of bijvoorbeeld 
voormalige verzorgingshuizen zijn hiervoor te transformeren.

Renoveren naar Nul-op-de-Meter woningen
Wij willen dat nieuwe en bestaande huurwoningen op termijn Nul-op-de-Meter worden. 
Zo zorgen we ervoor dat woningen zoveel mogelijk energieneutraal worden. Daarvoor 
zijn op grote schaal aanpassingen nodig, zoals betere isolatie en zonnepanelen. Door 
nu met Poort6 te kiezen voor verdere grootschalige aanpassing, zorgen we ervoor dat 
binnenkort niet alleen Gorcumers met hoge inkomens zelfvoorzienend worden en van 
het energienet afgaan, maar dat we dat gezamenlijk kunnen doen. 
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5.2 Groei geeft kansen
In 2030 heeft Gorinchem volgens het SCP zo’n 38.500 inwoners (een natuurlijk groei 
van circa 2.500). Als het aan D66 ligt groeien we al eerder tot 40.000 inwoners. 
D66 vindt het belangrijk om deze groei voornamelijk op te vangen in de stad. Zo 
wordt de stad een nog fijnere plek om te wonen en werken. We zoeken hiervoor 
ruimte in de vleugels van de vesting, zoals verwoord in GO2032. Woningen bouwen 
in de stad betekent ook dat oude gebouwen vaker een tweede leven krijgen door 
herontwikkeling en transformatie.

Functiemening in buurten en wijken
Wij blijven oog houden voor de verschillende karakters van de Gorinchemse buurten en 
wijken. Diversiteit in de buurt zorgt voor ontmoeting tussen Gorcumers met verschillende 
achtergronden, dit willen we in de groeiende stad koesteren. Functiemenging draagt 
bij aan de levendigheid van een wijk en biedt nieuwe kansen voor eenzijdige buurten 
of gebieden met veel leegstand. Door, naast wonen, ook andere functies mogelijk 
te maken worden deze buurten aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder. Vaak hebben 
buurtbewoners zelf hele goede ideeën om hun buurt te verbeteren.

Slimmer zelfbeheer in buurthuizen
D66 blijft zich inzetten voor maatwerk in buurthuizen en speeltuinen. We zien de 
waarde van buurthuizen in zelfbeheer en zelfstandige speeltuinen, zolang dat goed 
gaat. D66 vindt het belangrijk dat er speeltuinen zijn in alle wijken. Dit zijn de plekken 
waar kinderen kind en jongeren jong mogen zijn. We hebben kwantitatief voldoende 
buurthuizen, maar kwalitatief scoren we nog niet overal goed. In de Haarwijk is 
bijvoorbeeld onvoldoende jongerenwerk. Het buurthuis in eigen beheer laten exploiteren 
vraagt teveel van inwoners die dit als vrijwilliger doen. D66 wil een slimme beheers- en 
exploitatievorm voor buurthuizen ontwikkelen.

Publieke panden in publieke handen
De gemeente bezit panden in Gorinchem. Wij willen dat de gemeente doorgaat met 
verkoop van panden die ze niet nodig heeft. De gemeente heeft ook een rol in het 
vinden van een plek voor initiatieven met een maatschappelijke doelstelling. Dat is 
voor dergelijke initiatieven nu soms lastig, vanwege de hoge huur- en koopprijzen 
van locaties. Wij willen dat maatschappelijke initiatieven geschikte panden van de 
gemeente tegen aantrekkelijke voorwaarden kunnen gebruiken of overnemen. De 
opbrengsten van verkocht vastgoed willen we deels onderbrengen in een fonds, om 
dergelijke initiatieven te ondersteunen.
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6. Toekomstbestendige economie
Wij willen bouwen aan een duurzame, toekomstbestendige economie en 
groene groei. Passend in het karakter van Gorinchem, zoals de maritieme 
bedrijvigheid. Wij willen dat opleidingen daar optimaal op aansluiten, 
zodat iedereen vanuit de eigen talenten kan meedoen. Zo creëren we een 
klimaat waarin iedereen profiteert van het banenpotentieel en waarin de 
belangrijkste regionale sectoren kunnen floreren. Als ondernemerspartij 
wil D66 uiteraard ook zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat, 
door regels weg te nemen en door ondernemers, arbeidsmarkt en 
onderwijs met elkaar te verbinden.



6.1 Stimuleren van ondernemerschap
Onze stad huisvest tal van kleine (familie)bedrijven en grote bedrijven, startups en 
bestaande bedrijven, bedrijven die hier hun roots hebben en nieuwe toetreders. 
Allemaal hebben ze een ding gemeen: ze hebben Gorinchem tot thuisbasis 
gekozen, omdat ze hier de kans hebben om hun ideeën en ambities te realiseren. 
Dat ondernemersklimaat willen we uitbouwen. Dat doen we door te stimuleren in 
plaats van te beperken. Door kansen te bieden in plaats van drempels op te werpen. 
En door keuzes te maken; we kunnen en hoeven niet overal sterk in te zijn, maar 
willen inzetten op de sectoren waar onze in onze stad en de regio in uitblinken, 
zoals de maritieme sector.

Faciliteren van (sociaal) ondernemerschap
Wij willen dat (sociaal) ondernemers kunnen starten en groeien, met heldere 
aanspreekpunten binnen de gemeente en waar nodig met ondersteuning van de gemeente. 
We willen een ondernemersloket, gecombineerd met het werkgeverservicepunt van 
waaruit de gemeente initiatieven faciliteert en actiever benadert. Ondernemers kunnen 
de gemeente beter vinden en al hun zaken met de gemeente ook digitaal afhandelen. 
Regels en onnodige vergunningen mogen ondernemerschap niet in de weg staan. 
D66 wil volop ruimte geven aan experimenten en initiatieven van ondernemers. Dat 
doen we ook door een creatieve broedplaats aan te wijzen voor startups en sociaal 
ondernemers zoals Strijp-S in Eindhoven.

Sociaal ondernemerschap en zzp
D66 wil dat de gemeente voorop loopt in het inkopen bij lokale partijen en ondernemers 
en daar waar mogelijk te werken met gezamenlijke financiering (social impact bonds). 
We zien bovendien in het land steeds vaker dat lokale ondernemers een gedeelte 
van de openbare ruimte adopteren, zoals een plantsoen of een park. We willen 
ondernemers meer kansen geven op deze manier betrokken te zijn bij onze omgeving. 
Daarbij willen we specifiek aandacht voor zelfstandig ondernemers zonder personeel 
(zzp’ers). Zelfstandigen kiezen vaak bewust voor hun vrijheid en zijn een belangrijke 
kracht van de stad. We willen zzp’ers niet tegenwerken met regels, maar faciliteren.

Werk maken van nieuwe banen
De economische groei maakt het mogelijk om nog meer mensen aan een baan te 
helpen. De arbeidsmarkt is ondertussen volop in ontwikkeling: sommige banen zullen 
verdwijnen, nieuwe banen komen daarvoor terug. Dit zorgt voor een mismatch, omdat 
onze beroepsbevolking hier niet altijd op voorbereid is. We willen daarom niet alleen 
inzetten op meer banen, maar ook diverse banen voor verschillende opleidingsniveaus 
en achtergronden. De gemeente kan dit faciliteren door werkgevers bij elkaar te 
brengen en een brug te slaan naar het onderwijs.
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6.2 Meer kansen via werk en inkomen
Wij willen dat alle Gorcumers mee kunnen doen en zich kunnen bekwamen in 
een vak waar ze goed in zijn. Wij willen dat wanneer iemand moeite heeft met het 
vinden van werk, de gemeente maatwerk biedt om hem of haar zo snel mogelijk 
weer aan het werk te krijgen. We willen ook dat de gemeente inwoners met een 
bijstandsuitkering helpt een arbeidsritme op te bouwen. Bijstand is volgens ons 
een springplank en niet een moeras waar mensen in verzanden. Dit vraagt een 
zo goed mogelijke match tussen beschikbare banen bij (lokale) werkgevers en 
werkzoekenden. We willen een goede aansluiting tussen het onderwijs en de 
arbeidsmarkt, door middel van voorlichting, studiebegeleiding en  stageplaatsen.

Eigen regie over re-integratie
Wij willen dat Gorcumers zelf regie kunnen voeren over hun re-integratietraject. 
Werkzoekenden die zich melden bij de gemeente krijgen op maat voorlichting en 
training krijgen over hoe ze hun zoektocht het beste kunnen aanpakken. We willen dat 
er gezocht wordt naar flexibele oplossingen, zoals tijdelijk of parttime werk. Hiertoe 
wordt optimaal samengewerkt met het UWV, Avres, uitzendbureaus en bedrijven. 
Als het langere tijd niet lukt om te werken, willen we actief meezoeken naar andere 
manieren om mee te kunnen doen.

Werkzoekenden maximaal laten ontplooien
Wij willen werkzoekenden nog meer faciliteren om andere initiatieven te ontplooien, 
opleidingen te volgen of vrijwilligerswerk te doen waarmee ze relevante ervaring 
opdoen en hun kans op werk vergroten. Om de best passende en meest efficiënte 
maatwerkoplossing te kunnen kiezen, willen we dat de gemeente ruim gebruik maakt 
van re-integratiebudgetten. Hierbij willen we mensen die laaggeletterd zijn actief 
begeleiden en ondersteunen in hun digitale vaardigheden. Gemeentelijke informatie, 
formulieren en instructies op het gebied van werk en inkomen zijn begrijpelijk en 
toegankelijk.

Regelarme bijstand
Wanneer mensen langdurig geen werk hebben, willen we ze niet onnodig belasten met 
regels. Wij denken vanuit vertrouwen en wat mensen kunnen. D66 wil dat Gorinchem 
verder bouwt aan de regelarme bijstand. In plaats van de huidige – meer dwingende – 
re-integratietrajecten met een uitkering op bijstandsniveau, wil de gemeente vaker een 
meer zelfsturend traject met een lagere uitkering, gecombineerd met het recht deze 
met werk aan te vullen tot bijstandsniveau. Dit betekent werk met behoud van uitkering 
voor een bepaalde periode, zonder dat mensen erop achteruitgaan als bijverdienen 
niet lukt. D66 wil ook dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een 
opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft 
op de hoogte van de uitkering.
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Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid
Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. Het vinden van een stage of werk 
is voor sommige groepen jongeren een grote uitdaging. Ook spelen voor sommige 
jongeren bijkomende vragen rondom schulden. Wij vinden het belangrijk dat we deze 
jongeren praktisch blijven ondersteunen bij de (sollicitatie)vaardigheden die dit vraagt. 
Om jongeren zo goed mogelijk op een succesvolle en zelfstandige toekomst voor te 
bereiden, willen wij ze waar mogelijk stimuleren zich verder te scholen. De keuze voor 
een opleiding sluit niet altijd aan op de arbeidsmarkt, zoals in de techniek. Daarom 
willen we meer informatievoorziening op het mbo en meer gelegenheid voor stages; 
niet alleen om ervaring op te doen maar ook om kennis te maken met beroepen. 
De gemeente vervult daar een voorbeeldrol in door jaarlijks minstens 30 stagiaires 
aan te nemen of door deel te nemen aan landelijke programma’s voor jong ambtelijk 
talent. Wij willen meer ontmoetingen organiseren tussen ondernemers en jongeren en 
werkervaringsplekken stimuleren.

Kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden 
tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor 
mensen die hiermee te maken hebben. Dit is primair een taak voor de gemeente. We 
willen werkgevers stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Voor 
mensen die dat nodig hebben, blijft de gemeente passende werkplekken bieden, op 
een beschutte voorziening met de benodigde ondersteuning. We willen ook voldoende 
kansen blijven bieden voor kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging 
is. Dat kan door in te zetten op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering. We willen 
wachtlijsten hierin tegengaan en meer investeren in (informele) initiatieven die nieuwe 
kansen voor ontmoeting en activering bieden.
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7. De actieve en bruisende stad
Voor ons is cultuur een inspiratiebron voor iedereen. Kunst en cultuur 
geven Gorcumers de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ze vormen ook 
de zuurstof voor een open samenleving. De gezellige horeca, de vele 
evenementen die worden georganiseerd en het rijke culturele aanbod 
maken dat steeds meer mensen Gorinchem willen bezoeken. Gorinchem 
kan niet alleen profiteren van de prachtige historie van onze stad. Wij 
profileren ons meer en meer als stad waar het gebeurt. In Gorinchem 
kan het tegelijk: het koesteren van het verleden én het aanjagen van 
vernieuwing en experiment. Gorinchem is óók een sportstad zoals 
blijkt uit de jaarlijkse sportgala, met veel sportende bewoners en een 
rijk verenigingsleven. De stad is er levendig door en veel Gorcumers 
ontmoeten elkaar op deze manier.



7.1 Kunst en cultuur voor iedereen
Kunst en cultuur hebben de potentie om Gorinchem een aantrekkelijke stad te 
maken. Het budget voor cultuur is nu niet voldoende om die potentie te benutten. 
We willen het culturele aanbod passend, breed en toegankelijk voor alle Gorcumers.

Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed vertelt het verhaal van ons verleden, onze omgeving en is een 
inspiratiebron voor het heden. Om onze geschiedenis levend en actueel te houden, 
is het belangrijk dat erfgoed op moderne wijze wordt behouden en onderhouden, 
en dat het toegankelijk blijft. Dit geldt ook voor de vondst die is opgegraven Buiten 
de Waterpoort. Erfgoed houd je het beste levend door het een functie te geven. We 
houden daarom niet vast aan oude functies van panden als deze niet meer relevant 
zijn, maar geven panden met respect voor hun historie een nieuwe bestemming.

Cultureel aanbod
Gorinchem heeft een veelzijdig en aantrekkelijk cultureel klimaat. Drie theaters, een 
bioscoop, diverse concerten in de Gorcumse kerken en moskeeën, een museum 
en liggend in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en in de Vestingsdriehoek. D66 wil in 
de komende jaren de culturele sector graag blijven ondersteunen waar het kan en 
tegelijkertijd de sector aanmoedigen met elkaar samen te werken.
Wij zien de behoefte voor een groot podium in een groeiende stad als Gorinchem. 
Daarvoor biedt het pand van De Nieuwe Doelen na verbouwing voldoende 
mogelijkheden. Nieuwbouw is wat ons betreft niet noodzakelijk en sluit niet aan bij 
circulair denken. Wat de programmering betreft staan sociaal-maatschappelijke 
voorstellingen voorop. Afhankelijk van de vraag kunnen professionele voorstellingen 
een goede aanvulling zijn.

Cultuureducatie
D66 wil alle Gorcumse kinderen kennis laten maken met cultuur. Ook als zij dat van 
huis uit weinig meekrijgen. Gorcumse scholen hebben nu al maximaal de ruimte om 
cultuureducatie op hun leerlijn aan te laten sluiten, maar wensen, mogelijkheden en 
middelen zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Het ontbreekt scholen vaak aan 
geld en kennis. Omdat cultuureducatie zowel tijdens als na schooltijd plaatsvindt, 
zien wij ruimte voor verschillende aanbieders. Wij willen dat de gemeente samenwerkt 
met de onderwijssector en het culturele veld om voor de volgende Cultuurnota een 
langetermijnvisie op cultuureducatie in Gorinchem ontwikkelen.
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Amateurkunsten en activiteiten
Amateurkunsten bieden mensen niet alleen de kans om zich te ontwikkelen, ze hebben 
ook een belangrijke sociale functie. Daarom wil D66 zich vooral in de wijken blijven 
inzetten voor de amateurkunst. Hierbij spelen we in op de behoeften van inwoners van 
iedere wijk. D66 juicht buurtinitiatieven hierin toe: door veelzijdigheid en diversiteit van 
het culturele aanbod in de wijken is cultuur bereikbaar voor iedere Gorcummer. Het 
OPEnRAam concert is een mooi voorbeeld. Bij het verder ontwikkelen van cultureel 
aanbod op andere plekken in de stad blijft er aandacht voor wat iedere wijk uniek 
maakt. In sommige wijken is er nu te weinig aandacht voor jongerencultuur. Er zijn niet 
genoeg plekken waar jongeren tussen 12 en 18 de mogelijkheid krijgen om zich te 
ontwikkelen, te oefenen of te experimenteren. D66 wil hier ruimte voor maken in onder 
andere de Haarwijk en Laag Dalem.
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7.2 Een aantrekkelijke stad voor iedereen
Gorinchem biedt een breed palet aan culturele bezienswaardigheden, horeca, een 
centrale ligging met een prachtige historische vesting  en evenementen. Dit maakt 
de stad een levendige plek voor inwoners en bezoekers. D66 is er trots op dat 
Gorinchem zo’n divers aanbod heeft en wil dat verder uitwerken.

Citymarketing en toerisme
Toerisme is een belangrijke bron van werkgelegenheid en inkomsten voor de stad. 
Deze potentie wordt nu nog onvoldoende benut. Wij hebben vertrouwen in de nieuwe 
stichting Citymarketing. De Gorcumse vesting als unique selling point is daarin 
waardevol. De gemeente zou evenementen ter versterking van dit profiel moeten 
stimuleren, zoals KOEL. Het vestingplan verdient meer realisatiekracht. Die projecten 
zullen we gefaseerd uitvoeren. Zo bewaren we de balans tussen het aantrekken van 
toeristen en het behouden van de eigenheid van Gorinchem.

Horeca die bruist
De Gorinchemse horeca is in trek bij bezoekers. Daar zijn we blij mee. D66 wil 
horecaondernemers graag de ruimte geven om hun vak uit te oefenen, onnodige 
belemmerende regels schaffen we af. Combinatiefuncties tussen detailhandel 
en ondersteunende horeca zijn denkbaar. We willen daarnaast een meer flexibel 
terras- en vergunningenbeleid, waarbinnen ook ruimte is voor nieuwe concepten en 
mixfuncties. D66 is vóór vrije sluitingstijden in de horeca. Overleg tussen ondernemer 
en omwonenden is hierbij belangrijk. Levendigheid en leefbaarheid gaan voor ons 
samen.

Leegstand  pakken we gezamenlijk aan
Hoewel de economie aantrekt, kent Gorinchem nog veel leegstand in de binnenstad. 
De aanpak hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen gemeente en 
winkeliers. Een compact kernwinkelgebied, voorkomen van verpaupering en investeren 
in citymarketing zijn in ieder geval belangrijk. Daarnaast willen wij differentiatie toepassen 
in parkeertarieven, zodat de binnenstad aantrekkelijk blijft. 

Evenementen en festivals
Gorinchem kan trots zijn op de veelheid en diversiteit aan festivals en evenementen. De 
Zomerfeesten, het Hippie-festival en de Proxsys Cup geven de stad kleur en plezier. 
Ze zijn het visitekaartje van onze stad. D66 vindt het belangrijk dat festivals ruim baan 
krijgen, zolang deze in de directe omgeving niet langdurig of onevenredig (parkeer)
overlast veroorzaken. We willen dat organisatoren (sport)evenementen en festivals 
tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten organiseert. We stellen hoge eisen 
aan de duurzaamheid van evenementen.
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7.3 Sport en bewegen
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond en het levert 
plezier op. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden en van alle 
leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle geweldige 
vrijwilligers kent Gorinchem een rijk sportverenigingsleven en zijn er veel sportieve 
maatschappelijke initiatieven zoals Sportgala. We koesteren en ondersteunen ze 
graag.

Meer Gorcumers aan het sporten
Hoewel de sportparticipatie gemiddeld in Gorinchem vrij hoog is, is het nog niet voor 
iedereen gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen 
uit een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. 
Sommige kinderen hebben last van overgewicht, wat de kans op ziekte op een latere 
leeftijd vergroot. Voor D66 is dit niet acceptabel. Naast overleg met schoolbesturen 
voor voldoende gymuren willen we investeren in maatschappelijke activiteiten om 
sporten en bewegen te stimuleren. D66 wil dat mensen met een beperking kunnen 
deelnemen aan sport en bewegen. Wij willen dat kinderen met een beperking samen 
met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Wij zien dat Gorcumse 
clubs hiervoor openstaan en willen ze hierbij ondersteunen.

Sporten in de openbare ruimte
Steeds meer Gorcumers sporten in de openbare ruimte. Wij willen dat sport en bewegen 
daarom direct bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen wordt meegenomen. Wij 
willen dat de gemeente hierover afspraken maakt met projectontwikkelaars en Poort6. 
Sport en bewegen in de openbare ruimte bevorderen we met het aanleggen van goede 
speelvelden en openbare sporttoestellen, het zorgen voor veilige en schone parken, 
en het uitzetten en promoten van ‘sport- en wandelroutes’ met gratis watertappunten.
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8. Onze groene toekomst
Wij willen dat Gorinchem een gezonde, groene, prettige omgeving biedt 
om te leven en werken. Voor ons, maar zeker ook voor de generaties 
die na ons komen. Daarom is het belangrijk dat we zuinig en zorgvuldig 
met de stad omgaan en het milieu, de natuur en het groen koesteren. 
Wij zien dat dit nu nog niet altijd gebeurt. Er is nog teveel verspilling 
en vervuiling. Wij willen de stad daarom radicaler verduurzamen. Van 
schonere energievoorziening tot zorgvuldiger omgaan met afvalstromen. 
Zo zorgen we ervoor dat Gorinchem voldoet aan de afspraken van het 
Energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is de ambitie 
vastgelegd om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Wij zijn ervan overtuigd 
dat deze ambities lokaal haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt met 
bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht 
en vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.



Voorloper in klimaatdoelen
Gorinchem loopt voorop in het realiseren van internationale klimaatdoelen. Dat is 
niet alleen iets wat wij als D66 willen maar ook wat de stad wil. We zijn er trots op dat 
dit één van de ambities is uit GO2032, omdat we klimaatdoelen alleen gezamenlijk 
kunnen realiseren. Door de handen ineen te slaan: gemeente, ondernemers, 
maatschappelijk middenveld en inwoners.

Samenwerken en voorbeeldfunctie
Bewoners en bedrijven lopen in duurzaamheidsambities vaak voor op de gemeentelijke 
organisatie en regels. Wij willen dat de gemeente hier overtuigender bij aansluit. Door 
te investeren in een Energiefonds. Daarmee kunnen ondernemers en organisaties 
makkelijker hun duurzame ambities financieren in de vorm van leningen, garanties 
en deelnemingen. Voor de omslag naar een klimaatneutrale stad is het zaak dat de 
gemeente de inwoners en bedrijven van Gorinchem meeneemt in het proces. Met heldere 
communicatie. Met voortvarende samenwerking. En door zelf het goede voorbeeld te 
geven, bijvoorbeeld door zo snel mogelijk de eigen panden te verduurzamen.

Minder energieverbruik, lagere woonlasten
Energie die je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken en ook niet te betalen. Een fors 
deel van de energie in de stad wordt gebruikt door woningen. Veel van de prachtige 
woningen in de binnenstad en de omliggende wijken zijn oud, slecht geïsoleerd 
en verbruiken onnodig veel energie. Wij willen de bestaande woningvoorraad snel 
verduurzamen naar gemiddeld energielabel B. Waar mogelijk willen we dat de 
bestaande woningen energieneutraal worden. Lagere woonlasten zijn ook te realiseren 
door slimme oplossingen. We steunen in dit kader afvalscheiding via 'Afval loont' 
ter aanvulling op de huidige werkwijze. Op termijn sluiten we niet uit dat Gorinchem 
overgaat op een combinatie van voor- en nascheiding.

Alle nieuwbouw energieneutraal
Het doel is in Gorinchem zoveel mogelijk schoon en zelfvoorzienend te worden 
in energieverbruik. Dat betekent dat we van het gas af gaan, te beginnen bij alle 
nieuwbouw en de transformaties die de komende periode plaatsvinden. Wij willen dat 
er geen woningen met gasaansluitingen meer worden bijgebouwd. Alle nieuwbouw en 
transformaties worden wat ons betreft energieneutraal of energiepositief; dat betekent 
dat woningen zichzelf kunnen voorzien van energie, of zelfs als kleine energiecentrales 
kunnen werken om de omgeving van energie te voorzien. We hopen nog op tijd te zijn 
in Mollenburg.
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Duurzaam inkopen en circulair bouwen
We vinden het belangrijk dat de gemeente zelf duurzaam inkoopt en daarmee het 
goede voorbeeld geeft. Zo zorgen we er bovendien voor dat duurzame ondernemers 
een belangrijkere rol krijgen in de inkoop van de gemeente. D66 wil dat de gemeente 
meer producten en diensten circulair inkoopt. Daar blijft het niet bij; we blijven ook de 
komende periode streven naar 100% duurzame inkoop. Naast de gemeente is de bouw 
een belangrijke sector om circulair in te richten. Wij willen dat bij alle bouwprojecten 
circulair bouwen als norm wordt gehanteerd.

Diervriendelijke omgeving
Naast het welzijn van mensen wil D66 dat ook het welzijn van dieren beter wordt 
beschermd. We zijn als mens niet alleen verantwoordelijk voor onze natuur en 
leefomgeving. Er wordt ook van ons verwacht dat we waken over het welzijn van 
dieren. D66 wil een proef om gemeentelijke gebouwen diervriendelijker te maken en 
om diervriendelijke nieuwbouw te stimuleren. Diersoorten die het moeilijk hebben in 
onze stad verdienen bescherming, zoals veel zwerfkatten. Het chippen van katten en 
honden wordt gestimuleerd. Het dierenasiel levert nobel werk maar heeft ook beperkte 
capaciteiten. Waar nodig schiet de gemeente te hulp. Ook willen wij meer voorlichting 
aan de inwoners van de stad over dieren en hoe hun leefomgeving bijvoorbeeld bij een 
verbouwing beschermd kan worden. D66 neemt het initiatief voor dierenwelzijnsbeleid, 
al of niet ingepast in de nieuwe Omgevingsvisie. 
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9. Samenleven in vrijheid
In Gorinchem ben je vrij om te leven zoals jij dat wilt. Om eruit te zien zoals 
je wilt, te geloven wat je wilt en te houden van wie je wilt. Dat kan alleen 
als Gorinchem een stad is waar mensen niet worden gediscrimineerd 
of bedreigd: op dit moment helaas één op de vijf inwoners. Nu de 
spanningen in de samenleving merkbaar zijn, willen we in gesprek blijven 
gaan. Het is niet erg dat we het niet altijd eens zijn, maar botsende 
wereldbeelden mogen nooit aanleiding zijn voor uitsluiting of geweld. In 
vrijheid je eigen keuzes maken gaat niet wanneer je niet veilig bent of 
je je niet veilig voelt. Vrijheid en veiligheid zijn twee kanten van dezelfde 
medaille. Een veiliger Gorinchem is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Alleen wanneer bewoners, instellingen, ondernemers en de overheid 
samenwerken lukt dit. Gevoelens van onrust nemen wij serieus en 
tegelijkertijd laten we ons niet leiden door angst. Daarom kiezen we 
voor maatregelen die werken in plaats van schijnveiligheid. Op de eerste 
plaats willen we criminaliteit voorkomen, juist door de diepere oorzaken 
hiervan te bestrijden. Dat betekent investeren in kansen voor iedereen.



9.1 In vrijheid jezelf kunnen zijn
Wij willen als stad voorlopen op het gebied van vrijheid en inclusie. D66 wil zich 
hiervoor in de komende jaren sterk maken. De tekst van artikel 1 van de Grondwet 
willen we bij de entree van het stadhuis duidelijk zichtbaar laten zijn.

Racisme en discriminatie zijn onacceptabel
Racisme en discriminatie zijn in Gorinchem onacceptabel. Iedereen in Gorinchem 
is gelijkwaardig. Ongeacht je etnische afkomst, religie, beperking, gender, seksuele 
voorkeur, leeftijd of opleiding. Wij willen een Antidiscriminatie Agenda opstellen die met 
partners uit de samenleving wordt uitgevoerd.
In Gorinchem geeft één op de vijf mensen aan wel eens te zijn gediscrimineerd. Tegelijk 
weten we dat nog lang niet alle mensen discriminatie melden. Om discriminatie beter 
in kaart te brengen, willen we de meldingsbereidheid van mensen omhoog. Het 
is belangrijk dat de gemeente, maar ook overheidsdiensten zoals de politie en de 
brandweer zelf het goede voorbeeld geven. Diversiteit binnen deze organisaties verdient 
meer ambitie. Initiatieven als Roze in Blauw en Roze in Rood – dat zich inzet voor 
LHBTI-personen binnen en buiten het politiekorps respectievelijk het brandweerkorps 
- is hier een goed voorbeeld van.

LHBTI
Helaas voelen LHBTI-personen zich nog niet altijd geaccepteerd en veilig. D66 
wil aandacht voor de ‘roze loper’ in de ouderenzorg. Wij vragen hierop inzet van 
zorginstellingen in de (thuis)zorg. D66 wil dat de gemeente sociale opleidingen in 
de stad stimuleert om jonge professionals hier oog voor te laten hebben. D66 wil 
geen sekseregistratie op formulieren van de gemeente, als die niet wettelijk zijn 
voorgeschreven.

Vrijheid van religie, religie met vrijheid
In Gorinchem is er ruimte voor bewoners van elke geloofs- of levensovertuiging. Wij 
bevorderen ontmoetingen tussen verschillende groepen. In tijden van toenemende 
maatschappelijke spanningen is het belangrijk in gesprek te blijven en naar elkaar te 
luisteren. Acceptatie komt altijd van twee kanten. Wij trekken de grens zodra geloof de 
vrijheid van anderen bedreigt of beperkt. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme, 
moslim- of christenhaat is in onze stad geen plaats. Geloof geeft niemand het recht de 
vrijheid van denken, zijn of doen van de ander te beperken.
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9.2 Veilige stad
Een veilige stad is onmisbaar voor het leven in vrijheid. De criminaliteitscijfers 
dalen. Toch heeft niet iedereen het gevoel dat de veiligheid in de buurt groter 
wordt. De aanwezigheid van terrorisme in Europa, de opkomst van nieuwe (digitale) 
criminaliteit, maar ook een onveilige openbare ruimte dragen hieraan bij. D66 zet in 
op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het noodzakelijk is.

Preventie
Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van 
vroegtijdig schoolverlaters, en het volgen van jongeren die van het rechte pad 
af dreigen te raken. Belangrijk hiervoor zijn kansen hebben op de arbeidsmarkt, 
voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt 
om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en 
welzijnsinstellingen, en private initiatieven. Een gemeente met schone straten, zonder 
kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en 
overlast. D66 wil dat de gemeente de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel 
reageert en goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf 
kunnen vergroten. Veiligheid is ook een verantwoordelijkheid van mensen onderling. 
Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het 
scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen buurt of straat.

Politie middenin de samenleving
De politie heeft een veelomvattende taak en weet goed wat speelt in de Gorcumse 
wijken. De wijkagent heeft hierin een cruciale positie. D66 wil dat wijkagenten 
samen met de gemeente en de sociaal teams in de wijken optrekken in het geven 
van voorlichting en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt. 
Criminaliteit waar burgers relatief vaak het slachtoffer van worden – zoals auto- en 
woninginbraken, fiets- en winkeldiefstal, mishandeling, uitgaansgeweld of oplichting 
– kan alleen opgelost worden wanneer er voldoende recherchecapaciteit binnen de 
politie aanwezig is en deze effectief werkt. D66 wil dat de gemeente nadrukkelijk inzet 
op de prioriteiten bij de politie en voor voldoende beschikbare capaciteit. Ook als 
Gorinchem in 2019 het uiterste van de provincie Zuid-Holland en de politie-eenheid 
Rotterdam is. D66 wil voorkomen dat het basisteam Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
verder wordt afgebouwd en er een ‘politieloos platteland’ ontstaat.

Handhavingscapaciteit in alle wijken
BOA’s houden toezicht in wijken en buurten, kunnen handhaven, maar zij zijn ook 
voor veel bewoners een laagdrempelig aanspreek- en informatiepunt. Wij willen dat de 
handhavingscapaciteit in alle wijken ingezet wordt. De BOA’s spelen een belangrijke 
rol, maar we willen wel altijd een heldere taakverdeling blijven bestaan met de politie.
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Pak ondermijnende criminaliteit aan
Ondermijnende criminaliteit heeft landelijk bij kleine, middelgrote en grote gemeenten 
veel aandacht. In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zijn in het afgelopen jaar 
meerdere voorbeelden geweest van dergelijke problemen. Om dit tegen te gaan en 
de pakkans van criminelen te vergroten, is een goede samenwerking en informatie-
uitwisseling nodig tussen de gemeente, andere overheden, de politie en de bijzondere 
opsporingsdiensten zoals de FIOD. Misdaad mag in Gorinchem nooit lonen. Wij willen 
dat de gemeente de BIBOB-toetsing, waarbij vergunningen kunnen worden opgeschort 
of geweigerd bij het vermoeden van criminele activiteiten, inzet waar nodig. We kunnen 
criminelen raken door hun financiële vermogen af te pakken. De zogenaamde ‘pluk 
ze’-wetgeving, waarbij crimineel geld en goed wordt ingenomen, kan wat D66 betreft 
in Gorinchem vaker gebruikt worden.

Radicalisering gaan we samen tegen
Radicalisering willen we vroegtijdig voorkomen. Zo voorkomen we dat mensen 
die zich willen afkeren van onze samenleving kiezen voor terreur. Dit geldt voor 
religieus extremisme dat nu veel in de actualiteit is, maar ook voor extreemrechtse 
of extreemlinkse en andersoortige radicalisering. In de aanpak willen wij een vroege 
signalering, snelle hulp en waar nodig repressie. Het gaat daarnaast zeer nadrukkelijk 
ook om integratie, kansen op onderwijs en werk, en bewustwording. Cruciaal in de 
aanpak van radicalisering is de samenwerking tussen de gemeente met de nabije 
omgeving van mensen die dreigen te radicaliseren. Hierbij willen we alle relevante 
instellingen en organisaties betrokken worden.

45



10. Financiën
De gemeente Gorinchem heeft een jaarlijkse begroting van ruim € 
120 miljoen gemeenschapsgeld waar we verantwoord mee omgaan. 
We staan voor een solide financiën, zonder onnodig middelen op te 
potten. Gorinchem heeft tegenvallers kunnen verwerken zonder de 
gemeentelijke belasting te hoeven verzwaren. Dit stevige financiële 
fundament is meer dan eens nodig om de kansen en uitdagingen van 
een groeiende stad in goede banen te leiden, en te investeren waar dat 
nodig is. Bewoners willen ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen 
gaat, en daar invloed op kunnen uitoefenen. We willen dat de gemeente 
dit duidelijk inzichtelijk maakt en bewoners in de gelegenheid stelt zelf 
mee te beslissen over bestedingen in hun eigen omgeving.



Lage lasten op eerlijke basis
Met gemeenschapsgeld willen we zuinig omgaan. Dit vraagt om verantwoord 
begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lage 
gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt.

De vervuiler betaalt
Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Gorinchem voor iedereen 
leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen 
en extra inkomsten inzetten om vergroening financieel aantrekkelijker te maken. Dit 
kan bijvoorbeeld door parkeertarieven voor emissievrije voertuigen aantrekkelijker te 
maken. Groei geeft kansen op vergroening. Met behulp van korting op de bouwleges 
kan er volledig circulair energiezuinige gebouwen gebouwd worden.

Solide financiën
Gorinchem is financieel gezond en dit willen we zo houden. De gemeente heeft nu een 
stevige buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. Reserves mogen wat D66 betreft 
niet hoger zijn dan benodigd. De huidige norm van 200% voor het weerstandsvermogen 
vinden we te hoog. De gemeente moet op ieder moment in staat zijn om al haar 
financiële verplichtingen op tijd te voldoen. Wij willen dat de gemeente zelf zo efficiënt 
mogelijk werkt. Alle afdelingen en diensten willen we daarom regelmatig worden 
doorlichten om te kijken of besparingen mogelijk zijn. Tegenvallers worden altijd eerst 
binnen de gemeentelijke organisatie opgevangen om te voorkomen dat de rekening bij 
de bewoners terecht komt.

Transparante financiën 
Met de aanpassingen in de begroting en de jaarstukken én het realiseren van een 
Begroting in één Oogopslag heeft de gemeente Gorinchem de financiën meer 
transparant gemaakt. De gemeentelijke boekhouding kan echter nog eenvoudiger. 
We willen dat het voor iedere Gorcumer inzichtelijk en begrijpelijk wordt waar het geld 
naartoe gaat en waar dit vandaan komt. Daarom gaan we door met het toegankelijk 
maken van de financiën via open spending. Inwoners willen wij de mogelijkheid geven 
om de gemeente uit te dagen via right to challenge.

Verantwoord inkoopbeleid
Het gemeentelijke inkoopbeleid hoort gericht te zijn op een goede prijs-kwaliteit 
verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Wij willen 
het inkoopbeleid hierop verder aan laten passen. Hiertoe kunnen aanbestedingen 
bijvoorbeeld opgeknipt worden. De gemeente kan haar positie als grote inkoper ook 
gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te nemen zodat die 
bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return.
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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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