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“Maak D66 groot om 

Kampen beter te maken!” 

 

Voorwoord 
 

 

 

 

Beste lezer,  

 

 

Op 19 maart is het weer zover, dan kunt u stemmen voor de gemeenteraad. In dit verkiezings-

programma leest u waar wij voor staan, wat onze visies en doelen voor de raadsperiode 2014-2018 

zijn, en wie de enthousiaste kandidaten zijn die zich de komende jaren gaan inzetten om zoveel 

mogelijk punten uit ons programma te realiseren.  

 

Of dat lukt, hangt mede af van u als kiezer. Met 

uw stem staan we sterker in de gemeenteraad en 

wie weet wordt D66 dan groot genoeg om onze 

mooie gemeente mee te besturen. Want dan kan 

er écht iets gaan veranderen in de gemeente-

politiek!   

Dan kunnen we werk maken van toerisme, en kan Kampen ook op zondag die levendige bruisende 

stad zijn. Dan kunnen we zorgen dat de gemeente groener en duurzamer wordt, en beter luistert 

naar de burger.  

 

D66 Kampen vindt dat het nu de hoogste tijd is dat Kampen een paar flinke stappen vooruit maakt. 

Als u dat ook belangrijk vindt, stem dan D66 en maak D66 groot. Nu Vooruit, D66! 

 

 
 

Pascal Jacobs 

Lijsttrekker 
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Contact 
 

Wilt u ons iets vragen of meedelen? U kunt een e-mail sturen aan het algemene e-mailadres 

info@d66kampen.nl. 

Wilt u contact met de huidige fractie, of met een van de kandidaten? Op www.d66kampen.nl 

vindt u ook alle individuele contactgegevens. 

 

Natuurlijk is D66 Kampen ook te vinden op  

• Facebook: www.facebook.com/d66kampen 

• Twitter: @D66Kampen 
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1. D66-ers bekijken het zo! 

In de gemeenteraad krijg je als politieke partij soms te maken met onderwerpen die niet in het 

verkiezingsprogramma staan. Ook over die onderwerpen moet een raadslid een mening kunnen 

vormen en beslissingen nemen. Daarom is het goed om te weten met welke ‘bril’ een D66’er naar de 

wereld kijkt om zich over dat soort onderwerpen een mening te vormen.  

Dat gebeurt op basis van 5 richtingwijzers, die bij elkaar de kern vormen van waar een D66’er 

voor staat: 

 

� Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
D66 ziet de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn namelijk zo creatief dat ze steeds 

opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid hen hierin ondersteunt, hen niet 

tegenwerkt maar de ruimte geeft.  

 

� Denk en handel internationaal 
D66’ers staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Wij onderkennen dat Europa 

steeds meer ons binnenland wordt en beschouwen internationale samenwerking en economische 

vooruitgang als de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. 

 

� Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Zij moeten kunnen meedoen in het maatschappelijk en 

economisch proces, eigen beslissingen kunnen nemen en zich kunnen ontwikkelen. Voor mensen die 

zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

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

mensen om ons heen en voor onze omgeving. We willen stoppen met het aantasten van de natuur 

en het vervuilen van onze leefomgeving. 

 

� Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen. 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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2. Overheid 

Liberaal én sociaal  
We vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Daarom zien we de toekomst met optimisme 

tegemoet. Iedereen moet de kansen en mogelijkheden hebben om zijn of haar eigen wensen en 

dromen te verwezenlijken. Voor mensen die zich niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Welke rol speelt de overheid daar in? Enerzijds moet de overheid niemand 

belemmeren in het verwezenlijken van een goed leven, door bijvoorbeeld mensen ongelijk te 

behandelen of een ideologie of geloof op te leggen. Anderzijds zijn er dingen die we niet voor elkaar 

kunnen krijgen zonder samen te werken. Daarom is D66 een partij die zowel liberaal als sociaal is. 

Alleen samen kunnen we zorgen voor een veilige omgeving, goed onderwijs en gezondheidszorg. 

De overheid is verantwoordelijk voor die dingen die we samen willen bereiken. 

Fundamentele waarden 
D66‘ers hebben de diepe overtuiging dat de democratie het beste middel is om die doelen te 

bereiken. Wat we samen doen, daar beslissen we ook samen over. Maar democratie is meer dan 

verkiezingen en ‘de meeste stemmen gelden’. Aan de democratie ligt de overtuiging ten grondslag 

dat er fundamentele waarden in een samenleving zijn: vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 

mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. 

Representatieve democratie 
Democratie betekent dat het volk regeert. Daar kan echter op verschillende manieren invulling aan 

gegeven worden. In Nederland hebben we een representatieve democratie: de inwoners kiezen 

vertegenwoordigers, politici, om beslissingen te nemen. Niet zelden lokt het politiek bedrijf in 

Nederland tegenwoordig cynisme uit. Er is veel onvrede en onbegrip over de politiek. Een gevoel dat 

ontstaat doordat mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Een ontwikkeling die er toe heeft 

geleid dat mensen zich van de politiek afkeren en niet meer stemmen. Anderen wenden zich tot 

politici die ook cynisch zijn, maar oplossingen aandragen die indruisen tegen democratische 

waarden, bijvoorbeeld door mensen juist niet gelijk te willen behandelen.  

Democratie is interactie 
De democratie is niet het probleem, maar juist de oplossing. D66‘ers hebben de ambitie om dat te 

laten zien. Wij vinden dat de politiek zich niet hoort te verstoppen in raadszalen en vergaderkamers. 

De politiek gaat over een goede opleiding, een baan die bij je past, een fijne plek om te wonen en 

mensen om je heen die zorg voor je dragen als je dat nodig hebt. De politiek gaat over u, en u bent 

de politiek. We moeten het dus ook samen doen.  

Tijdens de verkiezingen worden er politieke vertegenwoordigers gekozen. Zij vormen een afspiege-

ling van de ideeën en overtuigingen in de samenleving. Dat betekent echter niet dat zij daarna vier 

jaar namens de samenleving kunnen of mogen denken. Zij moeten de samenleving juist zelf laten 

denken en doen. Gemeenteraad en bestuur moeten daar nog beter op worden ingericht, en de 

communicatie en interactie met de burger moet verder worden versterkt.  
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Publieke ruimte groter dan politieke ruimte 
Kampen heeft ruim 50.000 inwoners en 31 raadsleden. Het moge duidelijk zijn waar de beste ideeën 

vandaan komen. De publieke ruimte is groter dan de politieke ruimte. D66 Kampen beschouwt het 

als haar taak om die ideeën uit de samenleving te laten opborrelen en tot een succes te brengen. De 

raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers en hebben dus de taak om er voor te waken dat plannen 

niet botsen met het publieke belang.  

Een stem op D66 is dus niet alleen een stem voor een reeks voornemens die we hopen te realiseren 

om Kampen beter te maken, maar vooral een stem voor een visie op wat van belang is, en hoe dat 

gerealiseerd wordt. D66 zal zich inspannen om ideeën uit de samenleving die bijdragen aan een 

betere wereld, tot een succes te maken. Dat is de democratie van D66. 

 

 

 

 

  
De komende jaren maken wij ons sterk voor de volgende doelen: 

� Burgers kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op besluiten van de raad doordat een 

referendum mogelijk is in Kampen.  

� De overheid moet transparant zijn, en daarom wil D66 dat alle informatie die voor de 

inwoners relevant is, publiek en online beschikbaar is. 

� Gemeentelijke dienstverlening moet beter passen bij de manier waarop burgers leven, 

bijvoorbeeld door openingstijden in de avonduren en in het weekend, en meer 

toepassingsmogelijkheden van internetdiensten. 

� Burgers kunnen al in de vroegste fase bij het vormen van beleid meedenken en zelf ook met 

initiatieven komen.  

� Er komt ruimte voor bètabeleid, analoog aan de bètafase van software. Zo ontstaat er 

ruimte voor experimenten. 
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3. Zorg en welzijn 

Eigen kracht bij sociaal beleid 
In de komende vier jaar gaat er veel veranderen. De verzorgingsstaat zoals die decennialang in Den 

Haag werd vormgegeven, is door vergrijzing, hogere zorgkosten en bureaucratie niet langer houd-

baar. Dat is een zorgwekkende constatering, eentje die dwingt tot het nadenken over nieuwe 

manieren waarop een sociale samenleving kan worden gevormd. Dat is noodzaak, want alles bij het 

oude houden leidt er toe dat mensen niet meer geholpen kunnen worden. D66 is niet bang om te 

hervormen, en ziet kansen om een beter sociaal beleid vorm te geven dat uitgaat van de eigen kracht 

van mensen. 

Meer verantwoordelijkheid voor gemeenten 
Een van de belangrijkste veranderingen is dat gemeenten verantwoordelijk worden voor taken die 

voorheen in Den Haag of op het provinciehuis werden geregeld. Het gaat dan om het zorg bieden aan 

langdurig zieken of ouderen, het hulp bieden bij het vinden van werk en de jeugdzorg.  

Deze veranderingen worden de drie decentralisaties genoemd. Deze decentralisaties hebben grote 

gevolgen voor gemeenten: het zwaartepunt van hun taken verschuift van de openbare ruimte naar 

het sociale domein. De hoeveelheid geld die gemeenten voor de nieuwe taken krijgen, is lager dan 

wat het Rijk betaalde. Een bezuiniging dus. Tegelijk is het bedrag wel zo groot, dat het de begroting 

van veel gemeentes zal verdubbelen. Een enorme verantwoordelijkheid dus. 

Ruimte voor verbetering 
Een grote verantwoordelijkheid, maar niet eentje waar D66 voor terugdeinst. Er is immers genoeg 

ruimte voor verbetering. Er is veel bureaucratie, mensen worden van het kastje naar de muur 

gestuurd en er wordt langs elkaar heen gewerkt door zorg- en welzijnsinstellingen. Door de 

verantwoordelijkheid bij gemeenten te leggen, kunnen we dingen beter regelen. Meervoudige 

problematiek kan beter verholpen worden door niet op deelgebieden te werken, maar door te 

werken met een persoonlijke ondersteuner die een inwoner die zorg nodig heeft, bij alles kan 

helpen.  

Niet indicatie, maar probleem centraal 
Voorheen werd zorg en ondersteuning op basis van regels verleend. Er waren eisen, en wie aan de 

eisen voldeed, kon rekenen op een vooraf vastgestelde compensatie. Alleen met een medische 

indicatie is bijvoorbeeld een scootmobiel verkrijgbaar. De lokale overheid kan dat persoonlijker 

aanpakken, met minder bureaucratie. Niet de indicatie, maar de probleemvraag staat centraal. 

D66 vindt dat er van tevoren wel duidelijke eisen gesteld moeten worden aan de professionaliteit 

van hulpverleners. Hulpvragers moeten er op kunnen vertrouwen dat hun vraag goed afgehandeld 

wordt en dat zij de zorg krijgen die zij ook echt nodig hebben. Maar maatwerk mag geen vrijbrief 

voor willekeur of bezuinigingsdrift zijn. De basis van een goed sociaal beleid is rechtvaardigheid. 
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Autonomie individu essentieel 
Het sociale beleid mag er volgens D66 niet toe leiden dat mensen buiten de boot vallen: dat is een 

punt van beschaving. Mensen mogen niet gedwongen worden om hun buren om hulp te vragen of 

vrijwilligerswerk te doen. Ook moet de privacy te allen tijde gewaarborgd zijn. Daarom vindt D66 dat 

mensen controle moeten hebben over hun eigen dossier. Zij moeten zelf hun privacy kunnen be-

heren en zoveel mogelijk invloed hebben op de manier waarop hun probleem opgelost kan worden, 

vooral ook door de inzet van persoonsgebonden budgetten waar dat mogelijk is. D66 vindt de 

autonomie van het individu van het hoogste belang.  

Respect voor ieders recht 
Het nieuwe sociale beleid moet uitgaan van het positieve. Door specifieke oplossingen toe te passen 

kan nog veel verbeterd worden. Daarbij moeten de rechten van eenieder gerespecteerd worden. 

Door het maatwerk zal in veel gevallen echter al een verbetering behaald kunnen worden, doordat er 

uitgegaan wordt van de eigen kracht. 

 

 

 

 

  
De komende jaren maken wij ons sterk voor de volgende doelen: 

� De sociale kwaliteit wordt verbeterd door de inzet van buurtteams. 

� De burger beheert zijn of haar eigen dossier voor zorg of ondersteuning. 

� Mensen hebben recht op een second opinion. 

� Er komt een lokale ombudsman die problemen aan de kaak kan stellen. 

� Er komt een laagdrempelige klachtenregeling. 
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4. Werk en economie 

Meer doen met minder 
De economische crisis wordt overal gevoeld. Al sinds 2009 is er onzekerheid op de financiële mark-

ten, wat in Europa en in de bankensector tot grote instabiliteit heeft geleid. De crisis is een realiteit 

voor iedereen, ook voor de overheid. Het vertaalt zich in minder belastinginkomsten, maar ook in 

stijgende kosten voor werkloosheidsbestrijding. Daarnaast voelt de overheid de gevolgen van andere 

zaken zoals vergrijzing. Gemeenten merken het in de bezuinigingen die het rijk hen oplegt en de 

taken die er naar de gemeenten worden overgeheveld. Er moet meer gedaan worden met minder. 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kunnen partijen dus ook niet op de proppen komen met mooie 

plannetjes. 

Rol gemeente bij stimuleren economie 
Het is wel de reële economie die uiteindelijk weer aan moet trekken om Nederland op gang te 

brengen, zodat we als Nederland en als Europa wereldwijd de concurrentie aankunnen met 

opkomende economieën als Rusland en China. Die economie die speelt zich niet op de financiële 

markten af maar in bedrijven: aan de Oudestraat of op de Zuiderzeehaven.  

De gemeente heeft daarom een belangrijke rol om de lokale economie te stimuleren. Een flinke 

bedrijvigheid is goed voor de werkgelegenheid en houdt bijvoorbeeld de binnenstad levendig. 

Bedrijven kunnen ook bijdragen aan een prettige samenleving door verantwoordelijkheid te dragen 

voor de maatschappij, en onze leefomgeving duurzaam in stand te houden.  

Investeren in toerisme 
Wat D66 betreft benut Kampen in ruimtelijk-economisch perspectief nog veel meer het unieke 

cultuurlandschap, het erfgoed, de natuur en de bereikbaarheid. Kampen heeft de potentie om uit te 

groeien tot het groene rustpunt, het recreatieve centrum in de Hanze-corridor, zowel voor de bijna 

300.000 bewoners in dit gebied, als voor toeristen en dagjesmensen. De gemeente Kampen zal dit 

goud moeten delven door het actief te ontginnen. Tot nu toe is toerisme en recreatie de stad 

Kampen vooral komen aanwaaien, nu wordt het tijd om fors te investeren in de beleefbaarheid en de 

bekendheid van deze historische prachtstad aan de IJsselmonding. Er moet in samenwerking met 

ondernemers en partners in de IJsseldelta een investeringsagenda komen om het toeristisch-

recreatieve aanbod fors te laten groeien.  

Watergebonden toerisme 
Kampen moet aantrekkelijker worden voor het watergebonden toerisme. Er wordt onderzocht of er 

een veilig stadsstrand aan de IJssel of het Ganzendiep kan worden aangelegd.  

In de aanloop naar de Hanzedagen worden nieuwe manieren gezocht om Kampen als toeristische 

trekpleister op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door het bevaarbaar maken van de Burgel en een 

aantrekkelijke expositie van de IJsselkogge. 
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Innovatienetwerk is noodzaak 
D66 maakt zich zorgen om de traditionele economie in Kampen. Er zijn relatief grote sectoren zoals 

de bouw en het transport. Daardoor heeft zwaar weer in een bepaalde sector direct grote gevolgen 

voor de Kamper samenleving. Bovendien worden die traditionele sectoren vaak sterk beconcurreerd 

door bedrijvigheid in het buitenland. Alleen door sterk in te zetten op innovatie kan de lokale 

economie goed concurreren.  

De gemeente moet zich dan ook inspannen om innovatie te bevorderen. Belangrijke technologische 

ontwikkelingen kunnen hun weerslag hebben op de lokale economie. Nieuwe uitvindingen zoals het 

3D-printen, de inventieve toepassing van internet, nanotechnologie en de lokale opwekking van 

duurzame energie hebben allemaal gevolgen voor de economie. D66 wil dat de gemeente samen 

met bedrijven zoekt naar manieren waarop deze ontwikkelingen benut kunnen worden in Kampen. 

Het is daarbij van belang dat onderlinge contacten daarbij worden bevorderd: innovatie kent vaak 

zijn oorsprong in de kracht van veel korte ontmoetingen. De overheid kan een rol spelen bij het 

bevorderen van die kruisbestuiving, door op eenvoudige manieren mensen met elkaar in contact te 

brengen. 

Zo kan er bijvoorbeeld in het tuinbouwgebied de Koekoek minder nadruk worden gelegd op tuin-

bouwbedrijven door ruimte te bieden aan innovatieve bedrijven uit de food-gerelateerde industrie 

bijvoorbeeld. Ook door samenwerking met onderwijsinstellingen zoals de Universiteit Wageningen 

kan er gezorgd worden voor een beter ondernemersklimaat. Er zou bijvoorbeeld ruimte gecreëerd 

kunnen worden voor experimenten met tuinbouw onder LED-verlichting of duurzamere teelt met het 

gebruik van nieuwe technologieën zoals hydroponics. Het aardwarmteproject in de Koekoek is wat 

dat betreft een prachtige aanzet. 

De toekomst is duurzaam 
D66 neemt de gevolgen van menselijk handelen op de aarde zeer ernstig. Daarom zal de partij zich 

tot het uiterste inspannen om de transitie naar een duurzame samenleving zo snel mogelijk te 

realiseren. De politiek kan dat echter niet alleen. De oplossingen liggen in de maatschappij. Gelukkig 

zijn er talloze betrokken mensen die hetzelfde doel voor ogen hebben. Daarom wil D66 dat de 

overheid beter inspeelt op initiatieven die nu vaak nog stranden in procedures en regels. Waar de 

overheid nu vaak nog een belemmering is, zou D66 willen dat verstandige initiatieven voortaan op 

steun kunnen rekenen van de gemeente.  

Daarom stelt D66 voor om ambtenaren tijdelijk in dienst te kunnen plaatsen van burgers, zodat zij 

snel en efficiënt geholpen kunnen worden bij het realiseren van hun ideeën. Zo is de overheid niet 

langer en stroperige en afschrikwekkende bureaucratische molen, maar een vliegwiel voor initiatief.  

Voorbeeldfunctie  
Voor D66 is het een vanzelfsprekendheid dat de gemeente in het streven naar een duurzame samen-

leving zelf ook een voorbeeld stelt. Daarom wil D66 binnen deze raadsperiode een plan realiseren 

om de gemeentelijke organisatie 100 procent klimaatneutraal te maken. 
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De komende jaren maken wij ons sterk voor de volgende doelen: 

� De gemeente maakt (de groei van) broedplaatsen voor startende ondernemers en zzp’ers 

mogelijk. 

� Zzp’ers en kleine bedrijven krijgen meer en eerlijke kansen bij gemeentelijke aanbestedings-

procedures. 

� Een duurzaam en sociaal inkoopbeleid van de gemeente biedt meer mogelijkheden voor 

innovatieve ondernemers. 

� De gemeente compenseert ondernemers voor gemeentelijk werkzaamheden in hun directe 

omgeving. 

� De gemeente pakt een actieve rol op bij het aanjagen van samenwerking tussen bedrijven in 

de gemeente enerzijds, en kenniscentra zoals universiteiten, hogescholen en middelbaar 

beroepsonderwijs anderzijds.  

� De gemeente stelt een plan vast om de gemeentelijke organisatie 100 procent 

klimaatneutraal te maken.  
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5. Ruimte 

Kleinschaligheid bij hervorming openbare ruimte 
Gemeenten hebben vanouds een belangrijke rol in de openbare ruimte. De lokale overheid moet 

zorgen voor een prettige leefomgeving met voldoende en gevarieerde huizen, plekken om te werken 

en een aantrekkelijke uitstraling met aandacht voor natuur en erfgoed. Hóe de gemeente die rol 

oppakt kan natuurlijk wel verschillen. De tijd van grote bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken lijkt 

achter ons te liggen. De crisis heeft de problemen in de huizenmarkt ontbloot en de kwakkelende 

economie zorgt ervoor dat veel grootse bouwplannen nooit ten uitvoer zullen komen.  

D66 pleit daarom al jaren voor hervormingen. Ook in de gemeente kan er beter worden omgegaan 

met de openbare ruimte. D66 Kampen wil dat er pragmatischer en kleinschaliger gewerkt wordt. Dat 

betekent dat veel belemmeringen waar mensen nu nog tegen aanlopen weggenomen moeten 

worden en dat er niet meer gespeculeerd wordt met grote projecten. 

Binnenstad moet aantrekkelijker 
De binnenstad heeft baat bij een dergelijke pragmatischer aanpak. D66 vindt dat de binnenstad van 

de grootst mogelijke waarde is voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Kampen als woon- en 

werkomgeving maar ook als trekpleister voor toeristen. Toch zijn er bedreigingen voor de binnen-

stad. Door de crisis en veranderende vormen van bedrijvigheid zoals het internetwinkelen, neemt de 

leegstand toe. Dat komt de aantrekkelijkheid van de stad niet ten goede en is bovendien slecht voor 

de staat waarin de vele monumentale panden verkeren. Daar kan wat aan gedaan worden door niet 

vast te houden aan het oude, maar in te spelen op nieuwe trends. 

Soepeler regelgeving en centrummanager 
D66 wil meer ruimte bieden aan bedrijven die zich in de binnenstad willen vestigen door soepeler om 

te gaan met regelgeving. Zo moeten meer zzp’ers en kantoren zich in de binnenstad kunnen vestigen. 

Gemeentelijke panden kunnen worden verhuurd of afgestoten worden om dienst te doen als 

bedrijfsverzamelgebouwen of flexibele werklocaties. D66 wil dat er een centrummanager wordt 

aangesteld die fungeert als aanjager en coördinator van nieuwe ontwikkelingen.  

Ook zouden bedrijven de keuze moeten kunnen hebben om op zondag open te gaan. De zondagsrust 

is voor veel ondernemers en winkelend publiek een belemmering, waardoor ook minder toeristen 

een bezoek aan Kampen brengen. Mensen kunnen zelf bepalen op welk moment van de week ze hun 

rust nemen. 

Duurzame kwaliteit monumenten 
Daarnaast moet er stevig ingezet worden op het op een hoge kwaliteit in stand houden van de 

monumenten in de stad. Zij bepalen in grote mate het gezicht en de aantrekkingskracht van Kampen. 

Dat gegeven zou ingezet moeten worden om Kampen door citymarketing beter onder de aandacht te 

brengen als woon- en werkplaats. Particuliere monumentenbewoners en bewoners van het 

beschermd stadsgezicht kunnen ondersteuning krijgen voor duurzame aanpassingen, bijvoorbeeld 

door middel van laagrentende leningen. 
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Bovenhaven als toegangspoort 
Het gebied rond de Bovenhaven moet worden aangepakt. D66 is van mening dat de Kamper binnen-

stad ook een aantrekkelijke entree moet hebben. De raad moet daarom de komende periode be-

palen hoe het gebied op termijn een aantrekkelijke toegangspoort tot de Kamper binnenstad wordt. 

Bereikbaarheid 
Er zou beter naar het verkeer in de gemeente gekeken moeten worden. De binnenstad zou autoluw 

moeten worden, zodat alleen bewoners er parkeren. Bezoekers kunnen dan aan de rand van het 

centrum parkeren.  

Ook het openbaar vervoer moet beter. De komst van de Hanzelijn is een impuls geweest voor het 

treinverkeer in de regio, maar heeft voor veel Kampenaren nog geen toegevoegde waarde vanwege 

de gebrekkige bereikbaarheid van het station. D66 wil dat bussen ook na 19.00 uur en op zondag 

naar het nieuwe station rijden. Daarnaast moet er onderzocht worden hoe de bereikbaarheid in de 

kernen en buitenwijken door aanpassing van routes verbeterd kan worden. 

Zelfbouw en kleinschaligheid 
Op nieuwbouwlocaties wil D66 dat er meer mogelijkheden komen voor zelfbouw. Hiervoor wil D66 

het aantal bouwregels terugdringen en waar dat niet mogelijk is, vaker gedogen. Ook moeten er 

mogelijkheden gecreëerd worden voor starters om zelf hun woning te realiseren. De keuzevrijheid 

van de toekomstige bewoner komt zo weer centraal te staan, niet die van de projectontwikkelaar. 

Nieuwbouwprojecten worden alleen nog op kleine schaal uitgevoerd, D66 is daarom ook tegen grote 

woningbouwplannen zoals Reeve, het geplande dorp bij de toekomstige bypass. 

Zuiderzeehaven 
In de komende raadsperiode zal er vermoedelijk een besluit genomen worden over de uitbreiding 

van de Zuiderzeehaven. D66 staat hier met gemengde gevoelens in. De watergebonden bedrijvigheid 

is een belangrijke sector voor de lokale economie, mede omdat het ook aantrekkelijk is voor andere 

bedrijven om in de buurt van een haven te zitten. Bovendien is vervoer over water een van de 

duurzaamste vervoersmethoden. Anderzijds wil D66 zorg dragen voor de kostbare natuur en het 

cultuurhistorische landschap aan de Zwartendijkzijde van de N50; dat geldt dus ook voor de naast de 

Zuiderzeehaven en eilandbrug gelegen Melmerwaard.  

Daarom wil D66 nadrukkelijk kijken naar alle mogelijkheden die er zijn om de Zuiderzeehaven op 

andere locaties uit te breiden. Bovendien zou een eventuele nieuwe haven een pronkstuk moeten 

zijn van duurzaamheid: een klimaathaven. Ook moet worden bevorderd dat alleen daadwerkelijk 

watergebonden bedrijven zich aan het water vestigen.  
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De komende jaren maken wij ons sterk voor de volgende doelen:  

� Duurzaam bouwen is een harde randvoorwaarde bij nieuwbouw. 

� Er komt extra aandacht voor gezondheid, veiligheid en luchtkwaliteit rondom scholen en 

verzorgingshuizen. 

� De welstandscommissie wordt afgeschaft, wijken worden uitgedaagd om een eigen 

welstandsvisie te ontwikkelen. 

� Groen in zelfbeheer wordt gestimuleerd en beloond. 

� Braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen worden beschikbaar voor tijdelijke 

invulling. 

� Er komt een centrummanager die nieuwe ontwikkelingen in de binnenstad aanjaagt en 

coördineert.  
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6. Onderwijs en jongeren 

Investeren in onderwijs 
Jongeren hebben de toekomst. Daarom heeft D66 altijd het doel voor ogen om de wereld beter en 

mooier door te geven aan de generaties na ons. Maar D66 heeft ook oog voor de jongeren nu. Goed 

onderwijs is van essentieel belang voor de persoonlijke ontwikkeling en voor de samenleving als 

geheel.  

Goed onderwijs sluit aan op alle verschillende talenten de we in Nederland samen hebben. Door 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijg iedereen een gelijke kans om zich te ontplooien en te ont-

wikkelen. Onderwijs is ook de sleutel tot een welvarende en duurzame kenniseconomie. Een 

investering in beter onderwijs betaalt zich dan ook dubbel en dwars terug.  

Brede school geeft goede start 
Scholen zijn grotendeels autonoom in het onderwijs dat zij bieden. De gemeente draagt echter wel 

bij aan het lokale onderwijsklimaat. Dat kan bijvoorbeeld door het bevorderen van de brede school, 

iets waar D66 voorstander van is. Bij de brede school werkt het onderwijs samen met naschoolse 

opvang, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen en worden ouders meer 

betrokken. Door onderwijs en kinderopvang te bundelen en voor- en vroegschoolse educatie aan te 

bieden, krijgen kinderen een goede start in het onderwijs. Ook moet er aandacht zijn voor zowel de 

snelle leerling als de laatbloeier. Doordat de school bijvoorbeeld samenwerkt met huiswerkbegelei-

ding kunnen leerlingen extra ondersteuning krijgen, zodat zij zo veel mogelijk uit zich zelf kunnen 

halen. 

Kwaliteit voorop 
Volgens de Onderwijsraad zijn er te veel kleine scholen in Nederland. Te kleine scholen zijn kwets-

baar en kunnen niet altijd kwaliteit leveren. Ook in Kampen en de omliggende kernen zijn er scholen 

die kleiner zijn dan de door de Onderwijsraad voorgestelde limiet van 100 leerlingen. Voor D66 staat 

de kwaliteit van het onderwijs altijd voorop. Komt de kwaliteit toch in het geding, dan wil D66 dat er 

zo snel mogelijk wordt opgetreden. Slecht onderwijs kan immers een leven lang zijn sporen nalaten.  

Passend onderwijs 
Een nieuwe ontwikkeling is dat leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking in het 

reguliere onderwijs worden opgenomen. D66 wil voorkomen dat met dit zogeheten passend 

onderwijs noodzakelijke expertise verloren gaat. Sommige leerlingen hebben immers een speciale 

leeromgeving nodig om het maximale uit hun talenten te halen.  
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Lokale sociaal-economische raad 
Door de decentralisatie van onder andere de Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten 

(Wajong) worden gemeenten verantwoordelijk voor het begeleiden van jongeren naar werk. Waar 

nu nog vaak een probleem ligt, is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. D66 wil daar 

verbetering in brengen. Wie na het onderwijs geen geschikte baan vindt, komt daardoor nu nog vaak 

voor langere tijd in de problemen. D66 wil dat er meer overleg komt tussen bedrijfsleven en onder-

wijs. Zo kunnen onderwijsinstellingen hun lessen beter aanpassen op wat er in de praktijk van 

leerlingen verwacht wordt, en zijn werkgevers zeker van nieuwe werknemers met de juiste ervaring. 

Om dat te bewerkstelligen wil D66 komen tot de vorming van een raad die zich bezighoudt met 

lokale sociaal-economische thema’s.  

Jongeren uitdagen mee te praten 
Ook jongeren zelf moeten daar een rol in gaan spelen. D66 vindt het van belang om jongeren meer 

bij de politiek te betrekken, door als raadsleden actief het debat aan te gaan met jongeren. De veelal 

grijze haren in gemeenteraden tonen aan dat jongeren nog te vaak niet meepraten over hun 

toekomst.  

 

 

 

 

  
De komende jaren maken wij ons sterk voor de volgende doelen: 

� Er is passend onderwijs voor elk kind, met de zorg en ondersteuning die nodig is. 

� Voorschoolse educatie is beschikbaar voor elk kind dat dit nodig heeft. 

� Voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar worden gekoppeld aan de basisschool. 

� Er is een goede samenwerking op wijkniveau tussen alle schoolbesturen, jeugdzorg en 

andere zorgverleners. 

� Kampen heeft geen zwakke scholen meer. 

� Er is een helder en integraal traject voor jongeren die dreigen uit het onderwijs te vallen. 
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7. Cultuur en sport 

Variatie  
Iedereen doet wel op een bepaalde manier aan cultuur en sport. Door deel te nemen of te kijken 

genieten we van deze activiteiten. Cultuur en beweging zijn een verrijking voor ieders leven. D66 wil 

daarom dat er voldoende en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen in de stad zijn. Het is daarbij 

belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier invulling kan geven aan zijn behoeften. Daarom moet er 

zo veel mogelijk variatie zijn in het aanbod van sportvoorzieningen.  

Samenwerking 
In de afgelopen raadsperiode heeft D66 al kunstgras voor verschillende sportverenigingen weten te 

realiseren. Zo kunnen er vaker trainingen en wedstrijden worden gespeeld en kunnen er dus meer 

mensen gebruik maken van de sportvoorzieningen in Kampen. De komende tijd zal er echter meer 

aandacht moeten zijn voor de breedtesport, met name door samenwerking tussen sportverenigingen 

en andere partners te bevorderen. Op die manier kunnen veel problemen waar kleine sportvereni-

gingen tegenaan lopen, beter opgelost worden.  

Ondernemende kunstenaars 
Kampen heeft mede dankzij het verleden met de kunstacademie een rijk cultureel leven met veel 

kunstenaars in de stad. D66 vindt het jammer dat er in het gemeentelijk beleid vooral aandacht is 

voor de aan de gemeente verbonden cultuurinstellingen, zoals de bibliotheek en Quintus. Er zou 

beter gebruik gemaakt kunnen worden van ondernemende kunstenaars, door hen bijvoorbeeld beter 

te betrekken bij het aanbieden van cultuureducatie. Kunst en cultuur zijn een verrijking voor de 

samenleving en dat moet wat D66 betreft ook zichtbaar zijn. Daarom wil D66 kunstenaars meer gaan 

betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte. Op die manier krijgen kunstenaars meer kansen 

om te ondernemen. 

Breed cultuuraanbod 
De afgelopen jaren is zijn verschillende gemeentelijke instellingen verzelfstandigd, zodat zij een eigen 

stichting vormen die een subsidie ontvangt. D66 vindt dat een goede ontwikkeling, want zo krijgen 

deze instellingen meer inhoudelijke vrijheid en ruimte voor ondernemerschap. D66 is er voorstander 

van dat culturele instellingen zo veel mogelijk zelfstandig kunnen werken. Daarbij wil D66 wel dat het 

culturele aanbod zo breed mogelijk is. Bijvoorbeeld met een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan 

cultuureducatie en een brede programmering bij de Stadsgehoorzaal met ook ruimte voor minder 

drukbezochte genres zoals ballet of literatuur. 
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De komende jaren maken wij ons sterk voor de volgende doelen: 

� Er komt meer ruimte voor festivals en culturele experimenten. 

� De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en cultuursector wordt verbeterd. 

� Er komen voldoende broedplaatsen voor talentontwikkeling. 

� Cultuureducatie krijgt een extra impuls.  

� Verenigingen krijgen sterkere prikkels om sportaccommodaties efficiënter te gebruiken. 

� Verenigingen die een brede maatschappelijke rol oppakken, worden beloond. 
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8. Financiën 

Scherper sturen op uitgaven 
D66 Kampen zet zich in voor een solide financieel beleid. Dat houdt in dat de gemeentebegroting 

tegen een stootje kan en dat deze realistisch is over de toekomst. De afgelopen jaren heeft de 

gemeente Kampen flink gesneden in haar uitgaven zonder de lasten voor de burger proportioneel te 

verhogen. De komende jaren gaan de totale uitgaven van de gemeente Kampen echter flink stijgen 

door het overhevelen van de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet naar de gemeenten. Het zal 

dus een uitdaging zijn om de gemeentefinanciën op orde te houden. Scherp sturen op de uitgaven is 

dus de komende jaren van belang. Tekorten die er mogelijk ontstaan door de nieuwe taken van de 

gemeente Kampen worden opgevangen door het herijken of uitstellen van programma’s die nog niet 

effectief in de uitvoering zijn gestart. Reserveringen voor toekomstige projecten zoals IJsseldelta-Zuid 

zijn ondergeschikt aan het welzijn van onze inwoners.  

Democratisch controleerbare samenwerking 
D66 is realistisch over de onzekerheden die de decentralisaties met zich meebrengen. Daarom is D66 

er alert op dat de sociale kwaliteit van de samenleving gewaarborgd blijft en dat de invloed van 

burgers op beleid zo groot mogelijk is. Door samen te werken met andere gemeenten zoals Dronten, 

Noordoostpolder en Zwolle, kan beter gebruik worden gemaakt van expertise.  

Met verdergaande samenwerking kunnen kosten die anders door ieder afzonderlijk worden 

gedragen, gezamenlijk betaald worden. D66 waakt er daarbij wel voor dat de democratie en de 

invloed van burgers niet onderschikt wordt aan moeilijk te controleren samenwerkingsverbanden.  

 

 

 

  
De komende jaren maken wij ons sterk voor de volgende doelen: 

� De woonlasten blijven stabiel. 

� Tekorten en overschrijdingen worden opgelost binnen een beleidsprogramma. 

� Bezuinigen is enkel mogelijk als ook wordt geïnvesteerd. 

� De gemeente hanteert een transparant en effectief aanbestedings- en subsidiebeleid. 

� Er komt een raadsonderzoek naar het gemeentelijk handelen bij grondbeleid in het 

verleden. 

� Door samenwerking in brede zin wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. 
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9. Onze kandidaten

1 
 

Pascal Jacobs
“Echte liberalen vertrouwen op hun eigen kracht, als motor voor 

ontwikkeling. Maar ze beseffen ook dat ze verantwoordelijkheid dragen voor mensen 

die niet altijd die kracht kunnen opbrengen. Dit heuse, sociale, liberalisme vind ik 

alleen bij D66.”

2 
 

Wisse Ruyter 
“Democratie is essentieel voor vrijh

democratische principes. D66 is liberaal: de overheid respecteert onze rechten. D66 is 

sociaal: samen regelen we goede zorg en het beste onderwijs zodat iedereen gelijke 

kansen heeft.”

3 
 

Marion Wichard
“D66 past bij mijn humanistische levensvisie. 

vertrouwen dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf zijn eigen leven kan 

inrichten, binnen een samenleving waarin ieder mens respect verdient en 

recht heeft op ontplooiing.”

4 
 

Eliz
“Voor mij is D66 de partij die over grenzen durft te kijken, met prespect voor het recht 

van een ieder om te denken, geloven en v

5 
 

Lucie van de Beek
“De transparantie van D66 heeft mij altijd erg aangesproken, 

geen onderscheid maakt, maar mensen in gelijkwaardigheid benadert, ongeacht hun 

geloof, seksuele geaardheid of herkomst. En belangrijk: D66 vertrouwt op eigen kracht 

van mensen.”

6 
 

Gerben Wijn
“Tijden veranderen en dat 

durft dat.”

7 
 

Bert Hofman
“D66 betekent voor mij liberaal waar het kan en sociaal waar het moet. D66 gaat uit 

van de kracht van de individu, dat spreekt mij aan.”

8 
 

Jeroen Wezenberg
“Voor mij is 

hun eigen buurt en stad. Een partij die transparantie van bestuur boven alles stelt. Een 

partij die de lokale democratie iedere keer opnieuw wil en kan uitvinden. Het bestuur 

onderges
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Pascal Jacobs 
“Echte liberalen vertrouwen op hun eigen kracht, als motor voor 

ontwikkeling. Maar ze beseffen ook dat ze verantwoordelijkheid dragen voor mensen 

die niet altijd die kracht kunnen opbrengen. Dit heuse, sociale, liberalisme vind ik 

alleen bij D66.” 
Wisse Ruyter  

“Democratie is essentieel voor vrijheid. D66 geeft voor mij het beste invulling aan 

democratische principes. D66 is liberaal: de overheid respecteert onze rechten. D66 is 

sociaal: samen regelen we goede zorg en het beste onderwijs zodat iedereen gelijke 

kansen heeft.” 
Marion Wichard 
“D66 past bij mijn humanistische levensvisie. Mijn uitgangspunt is het 

vertrouwen dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf zijn eigen leven kan 

inrichten, binnen een samenleving waarin ieder mens respect verdient en 

recht heeft op ontplooiing.” 
Eliza Nauta 
Voor mij is D66 de partij die over grenzen durft te kijken, met prespect voor het recht 

van een ieder om te denken, geloven en voelen wat hij of zij juist acht

Lucie van de Beek 

“De transparantie van D66 heeft mij altijd erg aangesproken, net als het feit dat men 

geen onderscheid maakt, maar mensen in gelijkwaardigheid benadert, ongeacht hun 

geloof, seksuele geaardheid of herkomst. En belangrijk: D66 vertrouwt op eigen kracht 

van mensen.” 
Gerben Wijnja 

“Tijden veranderen en dat betekent vaak dat we andere keuzes moeten maken. D66 

durft dat.” 

Bert Hofman  

“D66 betekent voor mij liberaal waar het kan en sociaal waar het moet. D66 gaat uit 

van de kracht van de individu, dat spreekt mij aan.” 

Jeroen Wezenberg 
Voor mij is D66 een partij die mensen in staat stelt vorm en inhoud te geven aan aan 

hun eigen buurt en stad. Een partij die transparantie van bestuur boven alles stelt. Een 

partij die de lokale democratie iedere keer opnieuw wil en kan uitvinden. Het bestuur 

ondergeschikt maken aan mensen. Kop naar voren en soms tegen de wind in.
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“Echte liberalen vertrouwen op hun eigen kracht, als motor voor hun persoonlijke 

ontwikkeling. Maar ze beseffen ook dat ze verantwoordelijkheid dragen voor mensen 

die niet altijd die kracht kunnen opbrengen. Dit heuse, sociale, liberalisme vind ik 

eid. D66 geeft voor mij het beste invulling aan 

democratische principes. D66 is liberaal: de overheid respecteert onze rechten. D66 is 

sociaal: samen regelen we goede zorg en het beste onderwijs zodat iedereen gelijke 

itgangspunt is het 

vertrouwen dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf zijn eigen leven kan 

inrichten, binnen een samenleving waarin ieder mens respect verdient en 

Voor mij is D66 de partij die over grenzen durft te kijken, met prespect voor het recht 

oelen wat hij of zij juist acht.” 

net als het feit dat men 

geen onderscheid maakt, maar mensen in gelijkwaardigheid benadert, ongeacht hun 

geloof, seksuele geaardheid of herkomst. En belangrijk: D66 vertrouwt op eigen kracht 

betekent vaak dat we andere keuzes moeten maken. D66 

“D66 betekent voor mij liberaal waar het kan en sociaal waar het moet. D66 gaat uit 

D66 een partij die mensen in staat stelt vorm en inhoud te geven aan aan 

hun eigen buurt en stad. Een partij die transparantie van bestuur boven alles stelt. Een 

partij die de lokale democratie iedere keer opnieuw wil en kan uitvinden. Het bestuur 

chikt maken aan mensen. Kop naar voren en soms tegen de wind in.” 


