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Missie en speerpunten
Dit is ons verkiezingsprogramma 2018. Het zit vol verschillende onderwerpen en
is bij lange na niet volledig. Dat streefden we ook niet na. Wij denken en handelen
wij vanuit een sociaal en liberaal gedachtengoed. Dat gedachtegoed laat zich goed
verwoorden in vijf richtingwijzers (zie vooral p.29).
Missie
D66 Hoogeveen staat voor een sociale en liberale samenleving waarin duurzaamheid
een hoofdrol speelt, met goede en betrouwbare lokale zorg; en kwalitatief goed en
innovatief onderwijs. De gemeente zien wij als verbinder. Een verbinder die uitdagingen
en oplossingen samen met bewoners, ondernemers en onderwijs aanpakt. Een
gemeente is er voor inwoners.
Speerpunten
» Onderwijs als motor van groei en kansengelijkheid
Onderwijsinnovatie moedigen wij aan en maken het mogelijk dat voor iedereen passend
en goed onderwijs is. Uitstekend onderwijs dat zich richt op vakbekwaamheid,
vakoverstijgende vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn trots op alle
knappe koppen en alle gouden handjes. Door uitstekend onderwijs staan mensen
sterk en hebben zij kansen op de arbeidsmarkt. Wij bevorderen de aansluiting tussen
het bedrijfsleven en het onderwijs zodat er opgeleid kan worden voor de behoefte van
de regio en gevoel van eigenwaarde van mensen.
» Schone groei, nieuwe welvaart en een duurzame samenleving
Duurzaamheid is prioriteit bij bouwen, renoveren, energie- en milieuvraagstukken en
afvalverwerking; waarbij afval in de toekomst een nieuwe grondstof is.
Een leefbare en gevarieerde samenleving waar ruimte is voor ondernemers en creatief met
uitdagingen van nu en de toekomst omgaan, zoals oplossen van leegstandsproblemen,
maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam produceren en handelen.
Uitstekende infrastructuur bieden voor de fiets en het openbaar vervoer (OV). Hoogeveen
moet weer een snelle (trein)verbindingen krijgen met de regio en de randstad.
» Zorg: goede zorg en gezonder leven
In de gemeente Hoogeveen willen wij een zo volwaardig mogelijk zorgaanbod in de
regio behouden. Wat de Gemeente over zorg beslist, raakt ons allemaal. Het raakt
onze eigen gezondheid, en die van onze kinderen, partner, ouders en vrienden. Het
raakt de kwaliteit van ons leven maar ook onze portemonnee. Wanneer het om zorg
gaat, staat er veel op het spel voor ons allemaal.
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1. Goed onderwijs
Onderwijs is een van de belangrijkste factoren voor gelijke kansen en persoonlijke
ontwikkeling. We willen dat iedereen kansen krijgt voor de toekomst, ongeacht
iemands afkomst en achtergrond. Onderwijs is essentieel voor het ontwikkelen van
sociale vaardigheden, mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en
dialoog. Dat begint dicht bij huis, op de basisschool en in het voortgezet onderwijs.
Daar wordt de basis gelegd. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs
met eerlijke kansen voor iedereen en zet in op een leven lang leren. Wij zijn trots op
alle knappe koppen en gouden handjes.
D66 ziet graag dat mensen het beste uit zichzelf halen. Voor jongeren die moeite
hebben om mee te komen, maar ook voor jongeren die een extra uitdaging kunnen
gebruiken. We willen dat er behalve voor rekenen en taal ook aandacht is voor
lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind, en voor problemen thuis
en uitdagingen in samenleving. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van
haar wettelijke onderwijstaken en bevoegdheden, een verschil maken voor jongeren
door (informeel) haar invloed te gebruiken.
Voor- en vroegschoolse voorzieningen en kinderopvang
Veel kinderen hebben in groep 1 van het basisonderwijs een taalachterstand. Het is het
meest effectief dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden ondervangen. Daarom
gaan alle kinderen vanaf hun tweede vier dagdelen naar voor- en vroegschoolse
voorzieningen.
Kinderopvang is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en biedt ouders de kans
om beiden te werken of vrijwilligerswerk te doen.
Bevorderen geletterdheid
Wie niet goed kan lezen of schrijven, is laaggeletterd. D66 wil dat er geen jonge
laaggeletterden bijkomen. Er zijn ook veel laaggeletterden die al van school zijn.
De gemeente krijgt de komende jaren meer mogelijkheden voor het tegengaan van
laaggeletterdheid. Projecten zijn samenhangend en versterken elkaar.
Brede buurtschool
In 2022 versterken voorzieningen van voorschoolse opvang en ontwikkeling, onderwijs,
buitenschools opvang, sport, cultuur en bibliotheekvoorzieningen elkaar (brede
buurtschool).
Kinderen gaat met ontbijt naar school
Kinderen horen niet met honger of met een slecht ontbijt op school te zitten. Helaas
komt dit voor in Hoogeveen. De gemeente moet volgens D66 met onderwijsbesturen
in gesprek om duurzame oplossingen te vinden.
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Uitstekende netwerkverbindingen voor scholen
Uitstekende netwerkverbindingen (bijvoorbeeld glasvezel) voor scholen moeten zo
snel mogelijk op orde zijn. Het is een belangrijke voorwaarde voor het verzorgen van
modern en toekomstbestendig onderwijs.
Ieder kind heeft recht op onderwijs
Ieder kind heeft recht op onderwijs (leerrecht). De gemeente helpt bij het vinden van
een passende school (en het vervoer) voor iedere kind, juist daar waar zich knelpunten
voordoen.
Schoolgebouwen energieneutraal en toekomstgericht
Schoolgebouwen zijn in 2024 energieneutraal en de bouw of verbouwing van scholen
is toekomstgericht waarbij rekening is gehouden met de onderwijskundige visie.
Groene schoolpleinen
Schoolpleinen zijn groen en hebben een goed aanbod van sport, spel, bewegen en
natuur. Daarmee stimuleren we duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren.
Extra aandacht aan kwaliteit en imago van vmbo, mbo en praktijkonderwijs
D66 geeft extra aandacht aan kwaliteit en imago van vmbo, mbo en praktijkonderwijs,
en de aansluiting ervan op de regionale arbeidsmarkt. Knappe koppen en vooral ook
gouden handjes hebben we nodig.
Associate degree-opleidingen (hoger onderwijs)
Voor het technische, educatieve en zorgdomein komen er associate degree-opleidingen
(mbo-hbo) in Hoogeveen. Daarmee versterken we de kennis & kunde in de regio en
zorgt het voor innovatie.
Hoogeveens Lerarenfonds
D66 introduceert het Hoogeveens Lerarenfonds. Met dit fonds kunnen leraren van
het primair en voortgezet onderwijs zich blijven ontwikkelen en professionaliseren en
kennis uitwisselen.
Voortijdig schoolverlaten voorkomen
Jongeren met een startkwalificatie hebben meer kansen in de samenleving. De
gemeente werkt samen met scholen, jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig
schoolverlaten te voorkomen. De huidige aanpak willen we continueren.
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2. Ondernemerschap,
werkgelegenheid

innovatie

en

D66 vertrouwt op de eigen kracht en vindingrijkheid van mensen. D66 waardeert
ondernemerschap. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk
is om zich in Hoogeveen te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en
groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat is afhankelijk van veel
factoren: goede bereikbaarheid, geschikte huisvesting, goed opgeleide en
voldoende werknemers, een aantrekkelijke omgeving en de aanwezigheid van
cultuur en horeca.
Mensen komen onderling vaak tot betere, efficiëntere en rechtvaardiger oplossingen
dan de overheid, maar die laatste heeft wel een actieve, voorwaarden scheppende
verantwoordelijkheid. De door de gemeente gestelde kaders scheppen ruimte voor
ondernemers. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en de mogelijkheid dat
mensen een bijdrage leveren aan de samenleving.
In Hoogeveen zijn al mooie initiatieven om bedrijven en onderwijs samen te laten
werken; bijv. het Alfa-college dat op het gebied van techniek samenwerkt met
diverse bedrijven (PIT) en binnenkort ook het Klimaat Expertisecentrum bij RSG
Wolfsbos. D66 moedigt onderwijs, ondernemers en de gemeente aan dit soort
samenwerkingen uit te bouwen, nieuwe terreinen van samenwerking te onderzoeken
en in te spelen op sectoren waarin werkgelegenheid is of verwacht wordt.
D66 vindt dat we trots mogen en moeten zijn op wat Hoogeveen te bieden heeft en
het potentieel uitdragen. Dit is voor de uitstraling van Hoogeveen (citymarketing)
van groot belang.
Ruimte voor initiatief en ondernemerschap
Ruimte voor initiatief en ondernemerschap is van groot belang voor kansen nu en in de
toekomst. De gemeente geeft die ruimte. Startende en duurzame ondernemers krijgen
van D66 extra steun.
Meer ruimte en minder regels voor ondernemers
Meer ruimte en minder regels voor ondernemers. Vaak kan een meldingsplicht ipv
een vergunningplicht volstaan, denk bijv. aan kleinschalige verbouwingen of kleine
evenementen.
versimpel-team zet het mes in nutteloze procedures en overbodige regels
Een versimpelteam zet het mes in nutteloze procedures en overbodige regels.
Zo versterkt D66 het ondernemersklimaat. De gemeente houdt spreekuur waar
ondernemers hun ideeën of knelpunten snel en direct kunnen bespreken.
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Ruimte voor functievermenging
Ondernemers krijgen ruimte voor functievermenging. Dit verhoogt de levendigheid en
aantrekkelijkheid van dorpscentra en het stadscentrum. Dat geldt ook voor agrarische
ondernemers bijv. door functievermenging met zorgboerderijen, landwinkels, bed &
breakfasts en andere vormen van zorg en recreatie.
Openings- en sluitingstijden ondernemingen
Winkeliers en horeca ondernemers bepalen zelf hun openings- en sluitingstijden, ook
op zondag.
Hoogeveen met een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat
D66 blijft zich sterk maken voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Dat
betekent dat we concurrerend zijn en blijven op infrastructuur, onderwijs, voorzieningen
en personeel. Zo blijven we banen en bedrijven aantrekken naar Hoogeveen en blijven
zij in onze gemeente.
Creatieve en wellicht radicale oplossingen voor leegstand
Leegstand van winkelpanden en verloedering van industrieterreinen zijn een probleem
voor de aantrekkelijkheid van Hoogeveen. Dit verdient creatieve en wellicht radicale
oplossingen. Op industrieterreinen moet onderzocht worden hoe verloedering tegen
gegaan kan worden, eventueel door bedrijveninvesteringszones (BIZ)
Uitvoering van werkzaamheden na overleg
Werkzaamheden in de openbare ruimte voert de gemeente pas uit na goed overleg
met ondernemers en buurtbewoners.
Nieuwe vormen van participatie in de openbare ruimte
D66 ziet dat ondernemers in andere gemeenten een gedeelte van de openbare ruimte,
bijvoorbeeld een rotonde of een plantsoen, 'adopteren'. Wij vinden dit een positieve
ontwikkeling.

Verbinding van onderwijs, ondernemers en overheid
D66 zet zich in voor de verbinding van de drie O’s: onderwijs, ondernemers en
overheid. Samen met de ondernemers, organisaties en onderwijs ontwikkelen
we bij-en omscholingsprogramma’s. Daarnaast mogelijkheden voor stages voor
leerlingen en werkzoekenden. D66 vraagt het onderwijs om, in afstemming
met het bedrijfsleven, opleidingen aan te laten sluiten bij de vraag vanuit de
arbeidsmarkt, opleidingen flexibeler te maken en in te spelen op actualiteiten.
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Groen en compact winkelgebied voor bedrijvigheid, vertier en vermaak
D66 gaat voor een groen en compact winkelgebied van Hoogeveen voor bedrijvigheid,
vertier en vermaak met uitstraling. De Hoofdstraat mag hiervan nog meer ‘t kloppend
hart worden.
Ruimte voor agrarische ondernemers om een bijdrage te leveren aan
landschap, natuur en aan energietransitie
Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om een bijdrage te leveren aan landschap,
natuur en aan energietransitie. De gemeente stimuleert natuur-inclusieve landbouw en
gebruik van zonnepanelen.
Hoogeveen zoekt samenwerking in de regio bij gebiedspromotie en
citymarketing
Hoogeveen zoekt samenwerking in de regio bij gebiedspromotie en citymarketing om
bijvoorbeeld werknemers, bedrijven, en toeristen naar het gebied te trekken. We zijn
trots op Hoogeveen en dat moeten we vooral ook uitstralen.
Duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid
D66 hanteert drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van
landbouwactiviteiten: duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid.
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3. Bestuur en inwoners
Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de vindingrijkheid en
creativiteit van Hoogeveners ondersteunt en daar ruimte aan geeft. De komende
jaren zet D66 in op het stimuleren van meedenken, meepraten en meedoen van
inwoners. Wij geloven dat dit belangrijk is voor betrokkenheid bij de gemeente
en vertrouwen in het lokale bestuur. Daarnaast zijn versterking van de lokale
democratie, benaderbare en een transparante en een open gemeente speerpunten.
Echt doen!
Het openbaar bestuur en de volksvertegenwoordiging blinkt uit in het echt doen; ruimte
en invloed van inwoners en ondernemers en een meedenkend gemeentelijk apparaat.
Vertrouwen groeit.
Open en inzichtelijke overheid
De prestaties en activiteiten van de gemeente zijn voor ieder inzichtelijk en meetbaar
gemaakt (open overheid).
Gemeentezaken vooral online en passend
Inwoners regelen gemeentezaken vooral online en informatie is in meerdere talen
beschikbaar. Voor mensen die online minder goed uit de voeten kunnen, zijn andere
communicatievormen mogelijk. Informatie is makkelijk leesbaar (bijv. website, brieven
en mails van de gemeente).
Open vizier van de gemeente
De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven en treedt deze met een open vizier
tegemoet.
Hoogeveners kunnen meedenken, -praten en -doen
Hoogeveners kunnen meedenken, -praten en -doen. De gemeente informeert inwoners
vooraf en tijdig over beleidsvoornemens en over hun invloedsmogelijkheden. D66 wil
een helder overzicht van participatieactiviteiten en opvattingen van direct betrokkenen
bij de besluitvorming van plannen van de gemeente in de gemeenteraad.
Nieuwe vormen van lokale democratie
Hoogeveen experimenteert met nieuwe en passende vormen van lokale democratie
(bijv de Right to Challenge door inwoners).
Jeugd-Battle
Jongeren die nog niet mogen stemmen mogen hun mening laten gelden. Jaarlijks
organiseert de gemeente een Jeugd-Battle, waarbij de beste ideeën worden uitgevoerd.
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Oprichten van een journalistiek onderzoeksfonds ter versterking van lokale en
regionale democratie
D66 richt, samen met andere gemeenten en de provincie, een journalistiek
onderzoeksfonds op ter versterking van lokale en regionale democratie.
Openbaar bestuur vertegenwoordigt Hoogeveen met energie, drive en
doelgerichtheid
D66 wil een burgemeester, wethouders en ambtenaren die Hoogeveen met energie,
drive en doelgerichtheid vertegenwoordigen in provinciale, regionale, landelijke en
Europese gremia. De komende jaren komen subsidies vrij op bijv. het gebied van
duurzaamheid. Hoogeveen moet vooraan staan om daarmee impulsen te geven en
kansen te bieden aan het vestigingsklimaat voor ondernemers, toekomstgerichte
plaats om te wonen en te recreëren.

Journalistiek onderzoeksfonds: Media als waakhond
van de democratie
Onderzoeksjournalistiek is van groot belang voor een samenleving die haar
kritisch vermogen wil blijven ontwikkelen. Wanneer mensen kennis nemen van
andere standpunten en andere manieren van kijken naar een werkelijkheid neemt
de kans op begrip toe. Het alleen maar horen van bevestiging van het eigen gelijk
in media van eigen kring kan daarentegen leiden tot een grotere tweedeling.
Kritische media zijn cruciaal in een tijd waarin mensen weer meer optrekken
met gelijkgestemden en zij minder blootgesteld worden aan andersdenkenden.
Onafhankelijke journalistiek is een essentiële voorwaarde voor een moderne
en sterke democratie. Die journalistiek staat onder druk door bezuinigingen
en door concurrentie van gratis alternatieven. Redacties verdwijnen of worden
kleiner en kwetsbaar door toenemende afhankelijkheid van freelancers.
Met name de lokale en regionale onafhankelijke en pluriforme media en
journalistiek staat onder druk. Dat terwijl we meer overheidsmacht en
democratische bevoegdheden hebben gedecentraliseerd. Het is van publiek
belang dat er op alle niveaus sprake is van onafhankelijke, hoogwaardige en
kritische journalistiek.
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4. Vrijheid en veiligheid
Zonder veiligheid is er geen vrijheid, democratie of recht. Mensen kunnen niet
in vrijheid keuzes maken als zij niet veilig zijn en zich niet veilig voelen. D66 wil
dat mensen zich vrij bewegen en in vrijheid keuzes maken over hoe zij hun leven
vormgeven. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners.
D66 vindt 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.
In Hoogeveen ben je vrij om je leven te leiden 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
Hoogeveen een gemeente is waar mensen niet worden gediscrimineerd of bedreigd.
Een samenleving die met elkaar in gesprek blijft gaan. Normaal doen betekent voor
D66 dat mensen respectvol handelen en actieve tolerantie tonen.
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 Hoogeveen is een gedeelde
verantwoordelijkheid. 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.
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Artikel 1 van de Grondwet
Artikel 1 van de Grondwet is duidelijk zicht- en voelbaar in of bij het gemeentehuis:
» "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Zichtbaar jezelf kunnen zijn
D66 vindt dat je zichtbaar jezelf moet kunnen zijn. Daarom stelt de gemeente samen
met (LHBTI-) organisaties een concrete Regenboog-agenda op om dit te realiseren.
Opleidingen hebben oog voor diversiteit en inclusiviteit
De gemeente stimuleert opleidingen in Hoogeveen, met name die in het sociaal domein,
oog te hebben voor diversiteit en inclusiviteit.
Schrappen onnodige sekseregistratie
Onnodige sekseregistratie wordt geschrapt van formulieren bij de gemeente.
Grenzen aan vrijheid
D66 tolereert niet als de grenzen van vrijheid van religie of cultuur de vrijheid van de
ander doen beperken. De overheid treedt dan op.
Aanpak loverboypraktijken, grooming en sexting
Loverboypraktijken, grooming en sexting pakken we aan. Onderwijs en hulpverleners
krijgen daarom ondersteuning (training en faciliteiten) en daarnaast een meldplicht.
Kind centraal bij gezinsproblematiek
Een kind groeit zoveel mogelijk op in de vertrouwde omgeving bij de aanpak van
gezinsproblematieken.

Effectief softdrugsbeleid
De wietverkoop (en –teelt) in Hoogeveen wordt gereguleerd, zodat wiet getest
wordt op het THC-gehalte en op andere kwaliteitseisen. Regulering gaat de
‘zolder- en schuur-teelt’ tegen (brand) en vermindert het dealen op straat. Ook
de kans op criminele activiteiten, zoals verkoop van harddrugs en gestolen waar
wordt door regulering tegengegaan. Drugs-gerelateerde criminele activiteiten
worden hard aangepakt.
Waar mogelijk wordt aangesloten bij regionale en landelijke experimenten.
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Nette openbare ruimte
Een omgeving met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende
straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. Het is een taak van de gemeente
–waar mogelijk samen met inwoners– om de openbare ruimte netjes te houden.
Ondersteuning voor initiatieven die leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten
D66 ondersteunt initiatieven die leefbaarheid in wijken en dorpen vergroten. De
gemeente investeert in beter beheer van openbare ruimte. Dus voldoende prullenbakken,
aanpakken van vandalisme, en ruimte voor eigen initiatieven. Daarmee wordt het gevoel
van veiligheid vergroot. Buurtinitiatieven zoals WhatsApp Buurtpreventie ondersteunt
de gemeente. Deze informatiebron informeert de wijkagent over ontwikkelingen in de
wijk en dorp.
Privacy als grondrecht
D66 investeert in de privacy van inwoners (bijv. gemeentelijk systeem en in de
(aanbesteedde) zorg). Juist door te respecteren wat mensen voor zichzelf willen
houden, durven mensen vrij te zijn. In een vrije samenleving is het belangrijk dat je niet
bang hoeft te zijn voor wat anderen vinden van wat jij denkt of doet.
Inzet van wijkagenten en goede hulpverlening
D66 zet meer in op wijkagenten om voeling te houden met wat er leeft in de buurt.
Dit heeft zowel een preventieve als een handhavende werking. Relatie met goede
hulpverlening is van belang.
Afspraken over waarop wordt gehandhaafd
Jaarlijks worden handhavingsarrangementen met politie en met Buitengewoon
opsporingsambtenaren afgesproken. De intensiteit en focus van de handhaving kan
binnen de gemeente verschillen (bijv. o.b.v. input van wijkagenten en inwoners).
Terughoudend met cameratoezicht
De gemeente, politie en justitie evalueren periodiek of de huidige inzet van cameratoezicht
volstaat en effectief is. D66 is terughoudend met cameratoezicht.
Overlastgevende groepen aanpakken
In het welzijnswerk wordt actief samengewerkt met politie en wijkagenten om
overlastgevende groepen aan te pakken. Ook het sociaal wijkteam denkt hier proactief
over mee – bij voorkeur met de betreffende jongeren en de betrokken inwoners.
Voldoende toezicht rond de Extra Begeleiding & Toezicht Locatie & de wijk
Er is passend toezicht rond de Extra Begeleiding en Toezicht Locatie (EBTL) en in
de wijk. De gemeente monitort de komst van deze groep asielzoekers goed en is in
contact met inwoners zodat snel en adequaat wordt gehandeld.
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5. Duurzaamheid, natuur en milieu
D66 wil een ambitieuze duurzaamheidsagenda opstellen. Hoogeveen heeft in de
afgelopen jaren onvoldoende serieuze doelen gesteld op het gebied van duurzame
energie en een klimaatbestendige gemeente. Hoogeveen loopt achterop in de
ontwikkeling als duurzame gemeente. Zowel voor de gemeente als voor inwoners
en ondernemers vraagt duurzaamheid om blijvende inspanningen.
Komende periode willen wij de duurzame ontwikkelingen in Hoogeveen blijvend
versnellen en de ambities op het gebied van de energietransitie, afvalreductie
en duurzame mobiliteit aanscherpen. D66 vergroent de gemeente, verduurzaamt
woningen en wijken, zet zich in voor een aardgasvrij Hoogeveen in 2040 en kiest
voor het opwekken van energie in de eigen regio.
Duurzame projectontwikkelaars en duurzaam inkopen
De gemeente selecteert duurzame projectontwikkelaars. Gemeente Hoogeveen gaat
volledig duurzaam inkopen.
Toekomstbestendig maken opvang van hevige neerslag
D66 doet de nodige investeringen om opvang van hevige neerslag mogelijk te maken
(waterberging).

Gasloos Hoogeveen
Alle nieuwbouw in Hoogeveen wordt vanaf midden 2018 gebouwd zonder
gasaansluiting. Hoogeveen is in 2040 aardgasvrij.
Groene gemeente
D66 wil een echte groene gemeente zijn, zowel in het centrum van Hoogeveen als in
de wijk en dorpen.
Ondergrondse afvalcontainers
De gemeente plaatst ondergrondse afvalcontainers in wijken waar weinig ruimte is
voor individuele containers.
Afval als grondstof
D66 zet in op het gebruik van afval als grondstof.
Milieuparagraaf in beleidsstukken van de gemeente
In alle relevante beleidsstukken is de milieuparagraaf een onderdeel.
Zonne-wallen langs de snelwegen
De geluidswal naast de wijk Erflanden aan de A28 wordt een zonnewal-A28 en
wekt daarmee stroom op voor de wijk. De gemeente zet stappen met de getekende
intentieverklaring om zonneroute-A37 te verwezenlijken (o.a. realisatie zonnewal-A37).
Voor uitstekende luchtkwaliteit
D66 wil een onderzoek naar de luchtkwaliteit in relatie met het verkeer op bijv. de A28
en A37.
Inzetten van wijk- en dorpsambassadeurs duurzaamheid
De gemeente verkent of de inzet van wijk- en dorps ambassadeurs duurzaamheid, die
wijk- en dorpsgenoten helpen met verduurzamen, een haalbaar initiatief is.

Vlinder, bijen en insecten
D66 zet zich in voor de bijen en de vlinders en wil een aanpak voor ecologisch
bermbeheer en het aanleggen van bloemenweides en bloemstroken. Hiermee
wordt de biodiversiteit versterkt.
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Gemeentelijke duurzaamheidsaanpak voor woningbezitters
Een gemeentelijke duurzaamheidsaanpak voor woningbezitters, waaruit middelen en
subsidies vanuit de gemeente, het rijk en provincie samenkomen om woningen te
verduurzamen.
Afspraken met woningcorporaties over verduurzamen woningen
De gemeente maakt verdere afspraken met woningcorporaties over het verduurzamen
van (sociale huur) woningen.
Zonnepanelen op huizen en op land wordt aangemoedigd
Zonnepanelen op huizen en op land wordt aangemoedigd. Waar mogelijk kunnen
deze panelen op het land op drie meter hoogte worden geplaatst zodat onder deze
panelen andere activiteiten plaatsvinden zoals het land laten begrazen of het telen van
specifieke gewassen.
Stimuleren gebruik van elektrische auto, bus, scooters en vrachtwagen
De gemeente stimuleert de elektrische auto, bus, scooters en vrachtwagen. Bijv.
door het beschikbaar stellen van voldoende laadplekken, subsidies voor vervanging
van vervuilende voertuigen door elektrische of dit op te nemen in de voorwaarden bij
aanbestedingen voor het OV.
Versterken aansluitingen van fiets- en autoverkeer op bus- en treinstations
De gemeente versterkt aansluitingen van fietsverkeer op bus- en treinstations van het
openbaar vervoer. Een vervoersketen is zo zwak als de zwakste schakel.

16

6. Gezond Hoogeveen
Een gezonde gemeente is voor D66 een omgeving die uitnodigt tot bewegen en
waarin het leuk is om te sporten. Een gezonde gemeente bereidt zich erop voor
dat Hoogeveners steeds ouder worden. Dit heeft niet alleen impact op de openbare
ruimte, woningen en infrastructuur, maar ook op de gezondheidszorg. Bovendien
vraagt het om buurtbewoners die bereid zijn elkaar te helpen. Dit geldt ook voor
de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze gemeente. Wie zorg nodig heeft,
verdient zorg die kwalitatief goed is en ondersteuning die past bij de persoonlijke
situatie. Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen mensen die
persoonlijke zorg. Zij worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
leven en thuis te wonen. Voor een gezond Hoogeveen, met toekomstbestendige
sociale voorzieningen, richt D66 zich op drie kernwaarden: keuzevrijheid, preventie
en kwaliteit.
Inwoners met een hulpvraag geven we ruimte voor een eigen invulling en worden
gefaciliteerd door de gemeente, niet betutteld. In het sociaal domein stimuleren we
actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling.
D66 zet in op een gezonde gemeente. In de gemeente Hoogeveen willen wij een
zo volwaardig mogelijk zorgaanbod in de regio behouden. D66 is voorstander van
kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven en wil deze waar mogelijk
ondersteunen. D66 wil zorg en ondersteuning verbeteren, door te innoveren en slim
gebruik te maken van nieuwe technologieën.

Onafhankelijke kwaliteitscommissie sociaal domein
Een onafhankelijke kwaliteitscommissie sociaal domein gaat de gemeente en
gemeenteraad ondersteunen.
Lokale ombudsman/vrouw voor zorg en jeugdzorg
De lokale ombudsman/vrouw voor zorg en jeugdzorg behoudt D66.
Ruimte voor innovatieve woonvormen
De gemeente geeft ruimte voor innovatieve woonvormen voor ouderen
Stimuleren van het drinken van water en gezonde sport- en schoolkantines
Activiteiten zoals smaaklessen op school zet D66 door en stimuleert het drinken van
water en gezonde sport- en schoolkantines.
GGZ-expertise opnemen in sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams.
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(jeugd)hulp stopt niet als jongeren 18 worden
D66 wil niet dat (jeugd)hulp stopt als jongeren 18 worden. De gemeente voorkomt dat
(kwetsbare) jongeren tussen wal en schip vallen. Hulp die nog nodig is mag dan niet
zomaar stoppen omdat de regels veranderen.
GGZ-expertise in wijkteams en jeugd- en gezinsteams
GGZ-expertise opnemen in sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams.
Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers structureel verbeteren
D66 vindt het van groot belang dat de gemeente de ondersteuning van vrijwilligers en
mantelzorgers structureel verbetert. De meest 'comfortabele' zorg geven de mensen
dichtbij de zorgbehoevende.
Stimuleren van initiatieven gericht op het langer thuis wonen
De gemeente stimuleert initiatieven gericht op het langer thuis laten wonen van
ouderen. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke ondersteuning.
Beschutte werkplekken voor mensen die dit echt nodig hebben
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook dat sommige
mensen niet op eigen kracht voort kunnen. Daarom moeten beschutte werkplekken
voor mensen die dit echt nodig hebben worden aangeboden. Een goed georganiseerde
samenwerking tussen gemeenten om dit (financieel) te kunnen realiseren is hiervoor
een oplossing.
Op (uitkerings)fraude wordt gehandhaafd
Op (uitkerings)fraude wordt gehandhaafd, met oog voor contexten waarin mensen
zich begeven en effecten van inzetten instrumenten voor opsporing en sancties.

In de jeugdzorg staat het belang van het kind voorop
Alle jongeren verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten
te ontwikkelen. Waar nodig is zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij het hele
gezin en netwerk van het kind actief een rol heeft. Jeugdzorg heeft korte lijnen
met scholen, hulpverleners en de kinderen. De hulp kent een positieve insteek
met het belang van het kind voorop. Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de
toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een regisseur benoemd. D66 vindt
goede begeleiding en nazorg die kinderen en ouders in staat stelt het normale
leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken van belang.
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Sport en bewegen
D66 zorgt er voor dat iedereen kan sporten en bewegen. Bewegen is
goed voor mensen: het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt
hun welzijn. Jong geleerd is oud gedaan. Het brengt mensen met
verschillende achtergronden en leeftijden met elkaar in contact.
Sport in de (groene) openbare ruimte
Sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte nodigen uit
tot bewegen. D66 bevordert sporten door actief de openbare ruimte
daarvoor in te richten. Sporten op straat kan in parken, in speeltuinen, op
schoolpleinen en over dijken.
Bevorderen samenwerking tussen scholen en sportorganisatie
De gemeente bevordert de samenwerking tussen scholen en
sportorganisaties, door bijv. blijvende inzet van de sportfunctionarissen.
Samen zijn zij de motor van de jeugdsport. Deze samenwerking kan leiden
tot initiatieven zowel tijdens schooltijden als daarbuiten.
Sport- en beweegaanbod voor kinderen in hun buurt
Sportfunctionarissen blijven inzetten als extra stimulans om kinderen sporten beweegaanbod in hun buurt te geven.
IJsbaan in Hoogeveen
D66 ziet de Hoogeveense ijsbaan met plezier tegemoet. De gemeente
biedt ruimte voor combinaties van sport, toerisme en recreatie. D66 is
echter wel kritisch op en terughoudend met structurele investeringen.
Rook- en alcoholvrije zones
De gemeente zet zich in voor rook- en alcoholvrije zones rond en op de
sportvelden en rond sportcomplexen en roken en alcohol wordt ontmoedigd
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Sterkere en zelfstandige sportverenigingen
De gemeente helpt sportverenigingen zelfstandig en ondernemend te zijn,
zodat ze minder afhankelijk worden van subsidies van de overheid en
sportbonden. De gemeente reikt sportverenigingen die te kampen hebben
met krimp de hand door samenwerken mogelijk te maken.
Topsport in combinatie met breedtesporten
De topsport in combinatie met breedtesporten en andere vormen van
beweging worden bevorderd.
Emancipatie en diversiteit in de sport bevorderd
Door samenwerking (inwoners, sporters, verenigingen en ondernemers)
bevorderen we de emancipatie en diversiteit in de sport.
D66 wil verenigingen stimuleren een open en inclusief karakter te hebben
voor alle groepen in onze samenleving.
Gymlessen op het basis- en voortgezet onderwijs
D66 is groot voorstander van gymlessen op het basis- en voortgezet
onderwijs, bij voorkeur gegeven door vakleerkrachten.
Efficiënt gebruik van de sportaccommodaties
De gemeente is scherp op het efficiënt gebruik van de
sportaccommodaties. Qua beheer en onderhoud krijgen gebruikers een
grotere verantwoordelijkheid. Gebruik van clubgebouwen voor meerdere
doeleinden, bijv. als buurthuis, vergader-,festival-of feestlocatie.
Combineren van evenementen van (top)sport en cultuur
De gemeente maakt ruimte voor het combineren van evenementen van
(top)sport en cultuur. Deze combinatie verhoogt de aantrekkelijkheid
van deze evenementen voor toeschouwers en deelnemers en heeft een
positief effect op (economische) activiteiten in de stad.
Zwembad volledig energieneutraal
D66 wil onderzoeken waar en wanneer het huidige zwembad vervangen
moet worden door een volledig energieneutraal bad.
Sportverenigingen ondersteunen voor renovatie
D66 wil sportverenigingen, waar noodzakelijk, ondersteunen voor renovatie
van hun huidige accommodatie.

D66 krijgt het voor elkaar
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7. Verkeer en mobiliteit
"Ruim baan voor de fiets"
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen
verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele
vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie
kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals
we willen. Daarbij geven we ruim baan voor de fiets en het OV in Hoogeveen.
Sociaal liberalen zijn zich ervan bewust dat keuzes consequenties hebben voor
andere mensen en onze leefomgeving. Veel rijdende auto’s en vrachtwagens
veroorzaken geluidsoverlast, trillingen en stoten fijnstof uit, terwijl op de plek
van een geparkeerde auto geen speelplek of boom kan staan. Verbranding van
fossiele brandstoffen draagt bij aan klimaatverandering en bovendien raken deze
energiebronnen op. Fossiele brandstoffen passen daarom slecht in ons streven
naar toekomstbestendig beleid en duurzame oplossingen. We zien een grote rol
voor de overheid in het stimuleren van keuzes met zo min mogelijke negatieve
neveneffecten zodat iedereen de kans krijgt om zich makkelijk, snel, schoon en
veilig te verplaatsen.

Ruim baan voor de fiets
De fiets krijgt ruim baan in Hoogeveen. D66 wil in de komende periode een
fietspadenvisie, -plan en bovenal uitvoering.
Het herstel en reparatie van fietspaden verloopt vlot en snel.
De fietsen- en scooterstalling bij't station moet nodig worden aangepakt en uitgebreid.
Voetgangers en fietsers krijgen vaker voorrang op het overige verkeer.
Bij de bushaltes in de dorpen zijn goede overdekte fietsenstallingen. Bushaltes liggen
in onze dorpen vaak niet op loopafstand. Je fiets moet je met veilig gevoel stallen.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor een fietsbrug tussen Hoogeveen Zuid
& de Langedijk.
Verkeerssituaties zijn zo dat kinderen veilig lopend of fietsend naar school kunnen.
D66 wil obstakelvrije fietspaden en waar mogelijk binnen de bebouwde kom fietspaden
die (rood)geasfalteerd zijn.
De gemeente brengt - waar nodig - op fietspaden buiten de bebouwde kom kattenogen
en slimme verlichting aan.
Goede en nette trottoirs die overal zonder obstakels
De gemeente zorgt voor goede en nette trottoirs die overal zonder obstakels bruikbaar
zijn voor rolstoelers, mensen met een kinderwagen, slechtzienden en mensen met een
rollator.
Laadpalen voor fiets en auto op strategische punten
De bereikbaarheid voor duurzame vervoersmiddelen stimuleren we. Het parkeerbeleid
binnen Hoogeveen moet daarom toekomstbestendiger. Voor zowel e-bikes als
elektrische auto’s willen wij laadpalen op strategische punten neerzetten. Denk hierbij
aan parkeerplaatsen, fietsenstallingen, station, seniorenwoningen, etc.
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Optimalisatie van aansluitingen van vervoer (trein, bus, auto en fiets)
Een sterke optimalisatie van aansluitingen van vervoer (trein, bus, auto en fiets) en
wegnemen belemmeringen bij overstappunten is nodig. Denk aan park&rides (P&R) of
een transferium waar je je auto kan laten staan en de bus of een OV-fiets kan nemen.
D66 wil de terugvaloptie om de auto te gebruiken i.p.v. het OV voorkomen. Een
vervoersketen – bijvoorbeeld van deur tot deur – is zo zwak als de zwakste schakel.
Daarom zijn soepele aansluitingen tussen verschillende vormen van vervoer essentieel.
Winkelcentra milieuvriendelijker en veiliger
In de toekomst is de bevoorrading van winkels in de Hoofdstraat en andere winkelcentra
milieuvriendelijker, bijv. door (kleine) elektrische voertuigen. Op korte termijn willen
wij ons inzetten op levermomenten in de vroege ochtend en namiddag waardoor
gedurende de dag grote voertuigen uit de winkelgebieden verdwijnen.
Dekkend glasvezelnetwerk in de hele gemeente in 2022
D66 wil een dekkend glasvezelnetwerk in de hele gemeente in 2022. Dat is van belang
voor onderwijs, wonen en ondernemen. De gemeente legt bij de aanleg van glasvezel
zeer lage of geen leges op ter bevordering ervan.
Vergroten WiFi-beschikbaarheid
D66 wil in het centrum van Hoogeveen en de passantenhaven de WiFi-beschikbaarheid
vergroten.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van waterwegen
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor uitbreiding van waterwegen waarbij
recreatie, historie van waterrijk Hoogeveen en duurzaamheid een kans krijgt.

Trein- en busverbindingen in regio en met randstand
D66 zet in op goede regionale verbindingen met trein en bus:
Hoogeveen – Zwolle (trein, met goede soepele verbinding naar de randstad)
Hoogeveen – Groningen (trein)
Hoogeveen – Coevorden (bus)
Hoogeveen – Emmen (bus/trein, en verbinding over de grens)
Hoogeveen – Ommen (bus)
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8. Wonen & leven
D66 wil graag dat iedereen ruimte heeft om te wonen, werken en leven. We willen
duurzaam bouwen. We willen ruimte voor natuur en milieu, want een prettig
leefklimaat is ook gezond en groen. De politieke afwegingen die we maken voor de
inrichting van de ruimte beïnvloeden ook onze kinderen en kleinkinderen. We willen
dat keuzes 'toekomstvast' zijn, passend bij de context. We hebben daarbij oog
voor de cultuurhistorische contexten en versterken daarmee ons erfgoed, zoals
woningen en bedrijfsruimten in de Hoofdstraat.
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving,
die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. De druk
op onze groene omgeving is echter groot. We willen voor iedereen een plek om
te wonen en te werken, maar ook voor een plek om te recreëren. Dit geeft soms
wrijving en wij willen hier transparant in zijn. D66 maakt expliciet onderscheid
tussen intensief beheerd openbaar groen (gazons, perken en parken), agrarisch
groen (weilanden en akkers) en (semi)natuurlijk groen (natuur).
Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. Ons doel is dat iedereen
in iedere levensfase een passende woning kan vinden, óók toekomstige inwoners.
Dit vraagt telkens om duidelijke kaders voor ruimtelijke keuzes, waarin kwaliteit
leidend is.
Duurzaam wonen in Hoogeveen
De gemeente voert beleid dat nieuwe woningen en gebouwen duurzaam zijn gebouwd
en bestaande woningen en gebouwen worden verduurzaamd.
Oog voor cultuurhistorische contexten en erfgoed
Bij nieuw-en verbouw is oog voor de cultuurhistorische contexten en het versterken
van ons erfgoed.
Nieuwe vormen van wonen en samenleven
D66 wil ruimte voor nieuwe vormen van wonen en samenleven (tiny houses & Kangeroewoningen).
Alternatieve vormen van bouwen
Alternatieve vormen van bouwen worden gesteund, zoals collectief particulier
opdrachtgeverschap.
Doorstroming in de sociale woningbouw en op nieuwbouw
De gemeente spreekt woningcorporaties aan op hun verantwoordelijkheid voor actief
beleid op doorstroming in de sociale woningbouw en op nieuwbouw.
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Gemengde wijken en dorpen
Naar gemengde wijken en dorpen wordt gestreefd, want D66 vindt het belangrijk dat
mensen met verschillende achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten.
Behouden startersregelingen voor een woning
D66 zet in op meer middensegment huurwoningen en behoudt startersregelingen voor
een woning.
Creatieve invullingen leegstaande gebouwen
Als oplossing voor de leegstand kunnen leegstaande gebouwen worden getransformeerd
en creatieve invullingen hiervoor zijn van harte welkom.
Stimuleren recreatie die aansluit bij de cultuurhistorische geschiedenis
De gemeente stimuleert recreatieve ontwikkelingen die aansluiten bij de cultuurhistorische
geschiedenis en de landschappelijke waarden van Hoogeveen.
Ruimte voor nieuwe begraafmogelijkheden, initiatieven en wensen
De gemeente biedt ruimte voor nieuwe begraafmogelijkheden, initiatieven en wensen
(natuurbegraven, cremeren, etc). D66 handhaaft de dekking van 70% voor de kosten
van graf- en begraafrechten. Bij verlenging van grafrechten kan op basis van een
inkomens en vermogenstoets het grafrecht beperkt worden.
Bij het kappen van bomen 100% herbeplanting
D66 wil bij het kappen van bomen 100% herbeplanting. Wij gaan voor een groene
openbare ruimte. Met name bomen en struiken kunnen het aanzien van een dorp, wijk
of buurt positief beïnvloeden.

Een woning is pas goed, als deze veilig is. Helaas schiet de veiligheid van
woningen te vaak tekort. Hier zijn vooral senioren de dupe van. Zij komen
bijvoorbeeld makkelijk ten val. Ook hebben zij – vergeleken met de rest van
de bevolking – een grote kans slachtoffer te worden van brand in de woning.
Het aantal brandslachtoffers onder ouderen door brand in de woning neemt
de afgelopen jaren toe. Daarom moet er een checklist voor brandveiligheid in
woningen komen. Als ouderen een nieuw zorgpakket krijgen, moeten ze ook
een bijpassend brandveiligheidpakket krijgen dat gepaard gaat met goede
voorlichting voor de ouderen en eventuele verzorgers.
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9. Kunst en cultuur
Voor D66 is cultuur een inspiratiebron voor iedereen in Hoogeveen, jong en oud, in
de ‘stad’ en in de dorpen er omheen. Het is geen hobby of luxegoed voor enkelen.
D66 is van mening dat kennis en cultuur voor iedereen toegankelijk moet zijn. Wij
vinden een sterk kunstzinnige, cultureel en creatief aanbod een noodzakelijke
voorwaarde voor een open, zich ontwikkelende en verbonden samenleving. Kunst,
cultuur en erfgoed hebben voor D66 daarnaast ook economische waarde. Een
bloeiende culturele sector is een reden om ergens te willen wonen of te bezoeken
en maakt Hoogeveen op die manier aantrekkelijk.
Hoogeveen heeft een schat aan cultuurhistorie, in gewoonten en gebruiken,
intellectueel erfgoed, roerend en onroerend goed. Dit biedt mogelijkheden voor
ontspanning en recreatie: mensen kunnen genieten van een bezoek aan een
historisch monument zoals een kerk, een oude fabriek, een molen. Erfgoed voegt
hiermee waarde toe aan de leefbaarheid van de gemeente. Daarnaast vormen
monumenten ook een belangrijk deel van de regionale geschiedenis. Het culturele
erfgoed vervult daarom ook een educatieve rol. Voor D66 is het van belang om dit
culturele erfgoed en de bijbehorende monumenten te behouden, maar eventueel
ook te herbestemmen.

Sterke visie op kunst & cultuur
De gemeente formuleert samen met inwoners, ondernemers en het onderwijs een
sterke visie op kunst & cultuur. Binnen deze kaders is ruimte voor initiatief.
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(pop-up) gemeentemuseum
D66 wil het verleden, heden en de toekomst van Hoogeveen samen met partijen als
de Historische Kring samenbrengen in een (pop-up) gemeentemuseum. Een plek waar
beleving en educatie samenkomen op een toegankelijke en laagdrempelige locatie.
Cultuurpas
Voor minima is een cultuurpas ontwikkeld met elke maand aanbiedingen voor culturele
activiteiten. Mogelijk kan de cultuurpas worden gecombineerd met sport.
Lokaal coördinatiepunt Cultuur & School
D66 wil een lokaal coördinatiepunt Cultuur & School oprichten. Dat kan een cruciale rol
spelen binnen uitstekende cultuureducatie voor alle jongeren (bijv. stimuleren muziek
in de klas).
Aandacht voor (brede) talentontwikkeling van kinderen
De link tussen onderwijs, opvang en culturele instellingen en verenigingen wordt
versterkt. Daarmee komt er meer aandacht voor talentontwikkeling van kinderen (zie
ook ‘sport’).
Jongerencultuur, zoals Het Podium, ondersteunen en faciliteren
De gemeente blijft de Jongerencultuur, zoals Het Podium, ondersteunen en faciliteren.
Er moet ruimte zijn voor experimenteren. O.a. oefenruimtes zijn daarbij van groot
belang.
Ruimte voor street-art en lokale kunstenaars
D66 pleit voor plekken waar street-art gemaakt mag worden. Ook kunst van lokale
kunstenaars moet een prominentere plek krijgen in het straatbeeld.
Jezelf te ontwikkelen
Om jezelf te ontwikkelen en aansluiting te houden/krijgen bij anderen is amateurkunst
beoefenen belangrijk voor jong en oud. Het aanbod sluit dan ook aan bij diverse
leeftijdsgroepen en interesses.
Divers aanbod van kunst en cultuur
Scala wordt een Kunstencentrum met een volwaardig en breed aanbod voor jong en
oud en de Tamboer weer een (stads)schouwburg met een volledig en divers aanbod.

Herbestemming: de gemeente geeft ruimte aan erfgoed door herbestemming
van panden zodat het erfgoed bezocht kan worden en toekomstgericht is.
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10. Financiën
De komende jaren wil D66 investeren in de kracht van de Hoogeveense samenleving
en economie. Door extra geld uit te trekken voor onderwijs, voor kennis en innovatie
en voor duurzame infrastructuur. Met dit geld investeren wij in de verdienkracht,
leefbaarheid en schone groei van Hoogeveen. D66 wilde komende jaren gebruiken
om onze financiën toekomstbestendig te maken.
D66 wil dat het helder is wat de doelen zijn van te voeren beleid
D66 wil dat het helder is wat de doelen zijn (SMART) van beleid en welke middelen
daarvoor beschikbaar zijn. De doelen vertegenwoordigen een (maatschappelijke)
meerwaarde. Daarmee vergroten we de meetbaarheid van de doelen.
D66 pleit voor trendmatige en vergelijkbare gegevens bij de rapportages. Daarbij
streven we naar betere statistische onderbouwing of bepaalde maatregelen significant
effect heeft of juist niet (objectivering van effecten). Een 0-meting kan hiervoor een
vertrekpunt zijn; evaluatie begint voordat je start.
Gelijk loon voor gelijk werk voor jongeren
D66 wil een gelijkwaardiger loon voor jongeren ten opzichte van volwassenen die bij
de gemeente in dienst zijn; gelijk loon voor gelijk werk.
Incidentele meevallers niet voor structurele extra uitgaven
D66 vindt dat de begroting gebalanceerd moet zijn. We willen niet meer uitgeven dan
er binnenkomt. Structurele uitgaven dekken we met structurele middelen. Incidentele
meevallers qua inkomsten gebruiken we niet voor structurele extra uitgaven.
Lasten verlaging voor inwoners bij meevallers
Overschotten op de begroting door structurele meevallers worden in de eerste plaats
ingezet om lokale lasten te verlagen en/of te investeren in ons vestigingsklimaat om
aantrekkelijk te blijven voor bedrijvigheid, bijvoorbeeld door sterke infrastructuur of de
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
Scherp oog op verbonden partners, subsidieontvangers en GR-en
De gemeente houdt scherp oog op hoe verbonden partners, subsidieontvangers en
gemeenschappelijke regelingen (GR-en) met hun financiën omgaan. Dit is belastinggeld
van onze inwoners en dit moet inzichtelijk en effectief besteed worden. Het afscheid
nemen van een verbonden partij is ook een optie.
Dak repareren wanneer de zon schijnt
De gemeente streeft naar het terugdringen van de gemeenteschuld. Periodiek doet de
gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG.
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Richtingwijzers D66
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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.

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.

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.

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.

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld door de leden van D66 Hoogeveen op 12
december 2017 (v1.1).
Tekst & redactie
Niels Strolenberg
Marin Rutgers
Thomas Hoekstra
Fotografie
D66 Hoogeveen / D66 Landelijk Bureau
Contact met de afdeling?
secretaris@d66hoogeveen.nl
Contact met de fractie?
e.scheffers@hoogeveen.nl
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