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Onze speerpunten: 

1. Klimaat en energie: Klimaataanpak is samen alles doen wat kan 
2. Wonen en leefbaarheid: Ruimte voor nieuwe bewoners door doorstroming 
3. Jeugd en onderwijs: D66 geeft de jeugd een stem 

Andere thema’s: 

4. Verkeer: Heemstede is je bestemming 
5. Samenwerken: Samen leven is samenwerken 
6. Kunst en cultuur: Dat versterkt onze samenleving 
7. Economie: Geld verdienen en uitgeven in Heemstede 
8. Veiligheid: Dat wat we hebben moeten we beschermen 
9. Sport en vrije tijd: Heemstede beweegt 

 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Heemstede dat met zorg en met brede  
inbreng is samengesteld. Het is een plan voor een mooie, duurzame toekomst.  

Het is een plan over onderwerpen die van belang zijn voor heel Heemstede en waar wij 
straks in de Gemeenteraad ook daadwerkelijk invloed op hebben. We zouden gezegend 
zijn als we het alleen over Kunst & Cultuur, Sport & Vrije Tijd hoefden te hebben. Deze 
onderwerpen vinden we belangrijk en komen ook aan bod. We hebben echter ook een 
groot klimaatprobleem, woningtekort en een jonge generatie die de verbinding met de 
overheid kwijtraakt. Het is tijd voor andere keuzes en een nieuwe koers die we met jong 
talent én ervaren kandidaten inzetten.  

D66 Heemstede is ambitieus en met voldoende mensen in de gemeenteraad kunnen we 
dit programma realiseren. We kiezen voor 3 speerpunten, omdat die onze toekomst 
fundamenteel kunnen maken of breken. De andere 6 thema’s gaan ons aan het hart 
omdat we een van de beste, fijnste en mooiste gemeente van Nederland willen blijven.  

De beste manier om dit toekomstplan succesvol uit te voeren is door dit samen met alle 
inwoners van Heemstede op te pakken. We gaan voor participatie op het moment dat het 
er nog toe doet: dat is aan de voorkant van het proces. We gaan als gemeente de 
inwoners steunen en aanmoedigen als die met leuke ideeën en goede initiatieven komen. 
Steunen met al wat nodig is om ruimte te geven aan initiatief. We doen het samen.  

In Heemstede laten we iedereen vrij, maar niemand vallen. 
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Onze speerpunten: 
 

 

 
 

1. Klimaat en energie: Klimaataanpak is samen alles doen wat kan 

Als partij onderschrijven we de Europese en nationale klimaatambities. We dragen actief 
bij aan de klimaatdoelstelling van een CO2- reductie van 55% in 2030. We komen eerst 
onze landelijke verplichtingen na en zorgen ervoor dat zaken ook echt gerealiseerd 
worden. We prioriteren de projecten op terugverdientijd en zorgen op dit punt voor 
inspraak van de inwoners.  

Energiecoaches zijn een succes, maar er is meer vraag dan aanbod. Daarom investeren we 
in meer coaches. Daarmee faciliteren we het verduurzamen van woningen. We steunen 
de verduurzaming van scholen en die van het gemeentelijk vastgoed.  

Mogelijke nieuwbouw gebeurt ‘gasloos’ maar bij bestaande woningen ligt de focus op 
eerst isoleren. Wij onderzoeken actief innovatieve toepassingen zoals geo-, rio- en 
aquathermie als warmtebronnen. Deze energiemaatregelen worden bij voorkeur 
bekostigd vanuit de Eneco gelden zolang er geen rijksgelden beschikbaar zijn. Voor de 
energietransitie zetten we in op zon-op-daken waarin inwoners ook kunnen investeren. 

2. Wonen en leefbaarheid: Ruimte voor nieuwe bewoners door doorstroming 

De Omgevingsvisie 2045 is in veel gemeenten gereed en besproken. Als D66 staan we te 
popelen om eindelijk de bijbehorende uitdagingen, kansen en keuzes aan te gaan en 
samen met de inwoners ook de koers voor de ontwikkeling van Heemstede als “groene en 
blauwe oase” te bepalen.  

In de gemeente zullen we natuur behouden, vergroenen en ecologie bevorderen. Om de 
wateroverlast van de klimaatverandering op te vangen houden we de 
afwateringssystemen op peil en passen die waar nodig aan.  

We stimuleren en faciliteren de doorstroom van oudere bewoners door een geschikt 
woningaanbod. Daarbij zoeken we naar oplossingen zoals het splitsen van woningen en 
ombouw van lege kantoren en bedrijfspanden, zoals in het havengebied.  
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We staan voor innovatieve en circulaire woonprojecten, waar wonen, vrije tijd en werken 
hand in hand gaan. De Manpadslaan-knoop hakken we door: minimale bebouwing aan de 
randen met veel ruimte voor groen en recreatie waarbij de gemeente regie neemt, 
bijvoorbeeld door uitoefening van het recht op eerste koop.  

Afvalinzameling gaat gescheiden maar organiseren we wel naar woonsituatie; niet 
iedereen heeft immers ruimte voor 3 kliko’s. We moeten ons restafval wel verminderen 
tot 30kg p.p. per jaar. 

We leveren alle gemeentelijke gebouwen en scholen RIVM ventilatie-proof op.  

We zetten ons in voor een actief beleid tegen geluidsoverlast van weg- en luchtverkeer 
van Schiphol en de uitvalswegen.  

3. Jeugd en onderwijs: Geef de jeugd een stem 

Inspraak en samenspraak met jongeren faciliteren we actief; daar zitten immers de ideeën 
van de toekomst. We geven veel aandacht aan inclusiviteit, diversiteit en tolerantie op 
straat, scholen en sportclubs. Pesten pakken we aan, samen met de jongeren en hun 
ouders. Er komt meer aandacht voor de gezondheid van jongeren op het gebied van 
voeding, sport en spel. 

De D66 scholenreis (2019 – 2020), waarbij we alle Heemsteedse scholen zijn langsgegaan, 
heeft ons geleerd waar scholen behoefte aan hebben: ruimere toegang tot subsidies om 
verbreding te kunnen bieden in de opleiding; betere communicatie met gemeente en 
politie over onveilige verkeerssituaties, zodat onze kinderen veilig naar school kunnen. We 
blijven tijdig in gesprek gaan met schoolbesturen en medezeggenschap, wat bijdraagt aan 
het begrip en de participatie in het aanpakken van vraagstukken en problemen. 

Er komt meer aandacht en ondersteuning voor de functie ‘veilig thuis’ en een betere 
toegang tot Jeugdzorg. We stellen een Jeugdraad in, voor de verbinding van jongeren met 
politiek. 
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Overige thema’s 

 

 

 
 
 

4. Verkeer: Heemstede is je bestemming 

We voeren daadkrachtig het 30 kilometer per uur besluit door. In samenwerking met de 
regio Zuid-Kennemerland wordt doorgaand verkeer in Heemstede sterk ingeperkt door 
beter OV en omleidingswegen (N201/Drie Merenweg). Er komt een Groene Golf op de 
Heemsteedse Dreef en de Herenweg. De focus wordt verlegd van benzine naar elektrisch 
rijden. We zetten ons in voor de realisatie van een distributie-hub en een milieuzone. 

D66 blijft zich hard maken voor het behoud van de Intercity status van het NS station en 
het creëren van een moderne OV-hub. Het stationsgebied wordt vernieuwd met meer 
mogelijkheden voor fiets, stalling en regionale busdiensten.  

Fietspaden en trottoirs worden veiliger en beter onderhouden. 

5.  Samenwerken: Samen leven is samenwerken 

We nemen krachtig stelling op de onderwerpen tolerantie, LGBTIQ+ en inclusiviteit. We 
gaan ons actief inzetten voor het oplossen van de eenzaamheidsproblematiek in 
Heemstede, onder zowel ouderen als jongeren. 

We nemen de bestuurscultuur onder de loep. We gaan als raadsleden nog meer in 
gesprek met de bewoners. We voeren een burgeramendement en een referendum in en 
onderzoeken de mogelijkheden van een burgerberaad.  

Met de regio Zuid-Kennemerland en de Metropool Regio Amsterdam gaan we intensiever 
samenwerken op het gebied van de Omgevingswet, Verkeer en mobiliteit, woningbouw 
en opvang van statushouders. 
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6.  Kunst en cultuur: Dat versterkt onze samenleving 

We bevorderen buurtcohesie door steun aan buurtinitiatieven zoals straat- en 
buurtfeesten. Voor grotere cultuurinitiatieven werken we samen met de gemeente 
Haarlem en binnen de Regio Zuid-Kennemerland. 

We organiseren een Uitmarkt met het cultureel aanbod van de regio en we steunen het 
behoud van de Heemsteedse podia (zoals de Oude Kerk en de Luifel). We onderzoeken de 
mogelijkheden om een muziekschool te openen in Heemstede. 

We maken subsidies toegankelijker en stimuleren zo culturele ontwikkeling (muziekles en 
drama) in het basisonderwijs. 

7.  Economie en financiën: Geld verdienen en uitgeven in Heemstede 

D66 staat voor een degelijk financieel beleid en doorlopende aandacht voor 
gemeentelijke financiën. Verbetering van scholen, huisvesting en klimaatadaptatie vergen 
allemaal hoge investeringen terwijl de Rijksbijdrage (Gemeentefonds) mogelijk verlaagd 
wordt. 

Heemstede is in toenemende mate een dorp van ZZP’ers. Het is een win-win situatie als 
deze mensen in het dorp blijven werken: daarom stimuleren we de ontwikkeling van 
plezierige openbare werkplekken voor ZZP’ers.  

Als gemeente ondersteunen we de BIZ (winkeliers en horeca) en we houden het centrum 
van Heemstede aantrekkelijk voor ondernemers én bezoekers. 

8.  Veiligheid: Wat we hebben moeten we beschermen 

Wijkagenten en BOA gaan vaker de wijk in en kennen de bewoners. We versterken het 
preventieplan inbraken en kiezen voor een hardere aanpak van vandalisme. De 
politiepost op Plein 1 wordt vaker bemenst. 

Er komt er meer aandacht voor verkeersveiligheid, met name die van kwetsbare 
deelnemers (kinderen, ouderen en mindervaliden). 
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9.  Sport en vrije tijd: Heemstede in beweging 

De gemeente gaat intensief samenwerken met sportclubs om sporten toegankelijk te 
maken voor alle inwoners. Wachtlijsten en verplichte sponsoring passen niet bij ons dorp. 
We blijven investeren in activiteiten voor ouderen.  

Heemstede is een blauwe oase: we breiden veilige waterrecreatie uit. Het openhouden 
van zwembad Groenendaal staat niet ter discussie. We ondersteunen de organisatie van 
evenementen zoals de Heemstedeloop en de Avond4daagse en stimuleren nieuwe ideeën 
zoals een HarbourSwim of MoonLightWalk. 


