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Voorwoord
Ik ben altijd trots om te kunnen vertellen dat ik uit
Kampen kom. Kampen is een prachtige historische
stad waar de maat der dingen klopt.
Maar ik denk dat Kampen nog veel mooier kan: een
levende, moderne historische stad voor iedereen. Een
stad waar diversiteit tot zijn recht komt, waar
iedereen zich vrij voelt het eigen leven in te vullen.
Een duurzame, groene gemeente. Ik wil dat iedereen
-net als ik- trots op Kampen kan zijn.
Dit verkiezingsprogramma laat zien hoe de nieuwe
gemeenteraadsfractie van D66 Kampen dat wil
bereiken.
Zo wil D66 een investeringsprogramma Kampen 2030
waarin we alle goede ideeën die er in Kampen zijn
over de ontwikkeling van de stad nu eens concreet
gaan inplannen. Veel van onze ideeën en ook van
andere partijen kunnen er een plek in vinden. Het
geeft richting en ambitie aan de stad. Een
investeringsagenda voor Brunnepe, de integrale visie
Bovenhaven, een bevaarbare Burgel, de ombouw van
de Koekoekspolder als gecombineerd gebied voor
wonen en werken, de aanpak van het verkeer rond de
stadsbrug, versterking van de binnenstad....
Kampen mag ook wel wat levendiger. We willen meer ruimte voor evenementen (ook op zondag). Een
veilig stadsstrand. Er moet plek komen om de IJsselkogge te exposeren als echte publiekstrekker voor
toeristen.
D66 vindt dat iedereen zelf moet kunnen bepalen wat je op zondag doet. Zo mogen supermarkten
voortaan op zondagmiddag open.
En D66 wil het beste onderwijs. Wij willen meer investeren in goede duurzame schoolgebouwen.
Goed wonen, goed werk, goed onderwijs. D66 krijgt het voor elkaar.

Gerben Wijnja
Lijsttrekker D66 Kampen
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Onze kernwaarden
Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vormt al sinds onze oprichting de
drijfveer achter het politieke denken en handelen van D66. Onze agenda start met zelfbeschikking, de
vrijheid waarbinnen mensen zich kunnen ontplooien. Die vrijheid kan alleen leiden tot rechtvaardige
uitkomsten wanneer er sprake is van gelijke kansen. Uiteindelijk zouden talent, inzet en lukrake pech
of geluk de enige factoren moeten zijn die het succes van het individu bepalen. En niet je afkomst,
religie of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders.
Voor ons zijn deze vrijheid en kansengelijkheid echter niet afdoende. Als iedereen zich heeft ontplooid
is daarmee niet de kous af. Wij willen vanuit onze verbondenheid sociale rechtvaardigheid. Dus als
iemand pech heeft gehad bij het verdelen van de talenten, of is gestruikeld in het leven, dan laten we
die persoon niet achter. Daarbij kijken we niet alleen naar de mensen in onze directe omgeving of de
medemens van vandaag. Onze verbondenheid reikt verder dan de landsgrenzen en betreft ook de
generaties na ons.
Daarom willen wij keuzes maken die toekomstvast zijn. Bij bovenstaande streefwaarden hoort ook een
eigen perspectief op de overheid en op macht. Wij denken niet dat de overheid de maatschappij kan
ontwerpen of kan vormen naar een blauwdruk. Gelukkig niet.
Tegelijkertijd vinden wij ook niet dat de beste overheid per definitie een minimale overheid is die
achteroverleunt. In onze ogen hebben we soms een sterke overheid nodig om vrijheid, kansengelijkheid en sociale rechtvaardigheid mogelijk te maken. Maar een overheid die een dergelijke
verantwoordelijkheid op zich wil nemen, kan snel tot een instrument van onvrijheid worden. Daarom
willen wij duidelijk gecontroleerde macht.
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De vijf sociaalliberale richtingwijzers
Gedreven vanuit deze waarden maken D66-politici hun keuzes. In dit verkiezingsprogramma vindt u
concrete oplossingen voor vraagstukken die nu spelen. Maar de dagelijkse praktijk van het werk in de
Gemeenteraad van Kampen is gevarieerder dan wij nu kunnen voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld
vraagstukken bij die in dit programma beperkt of zelfs geheel niet aan de orde komen. Daarom hebben
wij onze uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf ‘richtingwijzers’. Deze zullen we gebruiken bij het
invullen van toekomstige politieke keuzes.

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. Mensen zijn zo
creatief dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen dat de overheid deze kracht,
vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering
ligt bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen
kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.

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. Bij alles wat we
doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen
dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij
steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

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. Wij streven naar
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die uitmuntend
presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin
iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier
kan ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat
zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden
we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

Streef naar een harmonieuze en duurzame 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. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het
uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet
het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

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. Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van
belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief
respect voor onze democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die waarden zijn
universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.
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D66 krijgt het voor elkaar
D66 wil dat iedereen gelijke kansen heeft, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, opleiding of
geloofsovertuiging. We willen een gemeente waar iedereen elkaar respecteert en ruimte gunt, ook op
zondag! Kampen moet een modern bestuurde stad zijn die er voor iedereen is. Die samen de inwoners
beslissingen neemt en die groen en duurzaam is. Het is tijd voor verandering.

Goed werk
Iedereen moet volop kans hebben op een baan. Wie geen werk heeft of in armoede leeft, bieden we
perspectief. Kampen moet ondernemender zijn. D66 wil meer inzet op toerisme en duurzame economie. Ook willen we af van rare regeltjes die ondernemers belemmeren. Innovatieve bedrijvigheid,
starters en bestaande bedrijven krijgen de ruimte.

Goed wonen
Veel goede ideeën over het behoud van de historische binnenstad sneuvelen door politiek kortetermijndenken. D66 wil een langjarig investeringsprogramma: Kampen 2030. Voor een levende
historische binnenstad en leefbare wijken.
D66 wil voldoende woningen in Kampen, IJsselmuiden en de dorpen. Voor jong en oud. Goed wonen
betekent ook groene en (verkeers)veilige wijken, ruim baan voor fietsers en goed openbaar vervoer
(ook op zondag). We beschermen ons kostbare buitengebied. D66 pakt nijpende problemen aan. Denk
aan de filevorming en de verstening van Brunnepe. Natuurlijk is er voor iedereen genoeg te doen.
Meer evenementen bijvoorbeeld. Uitgaan in Kampen moet weer een feestje zijn.

Goed onderwijs
Te veel scholen zijn verouderd. D66 wil daarom investeren in goede, duurzame schoolgebouwen. We
strijden tegen laaggeletterdheid en koesteren sport en cultuureducatie. Bij de expositie van de
IJsselkogge leren we over ons Hanzeverleden. D66 brengt scholen, bedrijven en instellingen samen. Zo
zijn er passende banen en goed opgeleid personeel.
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Tien punten voor verandering
1. Kampen 2030
D66 zet in op een visie voor de langere termijn. We beperken ons niet tot een raadsperiode
van vier jaar, maar zetten in op een masterplan voor een periode van 10 tot 15 jaar waarin
richting en ambitie voor de stad worden vastgelegd.

2. Levendige stad
Evenementen maken Kampen levendiger. Ook op zondag! D66 zet zich daarom in voor meer
evenementen, groot en klein. Daarnaast zal een goede exposite van de IJsselkogge de stad
aantrekkelijke en levendiger maken voor zowel bezoekers als inwoners.

3. Goed onderwijs
Een verscheidenheid aan onderwijs betekent keuzevrijheid voor ouders en eerlijke kansen voor
iedereen. Goede schoolgebouwen zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. D66 zet zich in
voor schoolgebouwen die duurzaam, veilig en multifunctioneel zijn.

4. Groene en duurzame gemeente
Het duurzaam opwekken van energie via aardwarmte en zonnepanelen (zowel in het
buitengebied als in de stad) neemt een prominente plaats in de D66-agenda in. Versteende
wijken zoals Brunnepe en de Oranjewijk verdienen meer groen.

5. Moderne economie
D66 geeft particulier initiatief en ondernemerschap ruim baan. Startende en duurzame ondernemers verdienen dan ook steun.

6. Vrijheid voor iedereen
Zondagsvrijheid is voor D66 een groot goed. Inwoners bepalen zelf hoe ze hun zondag invullen.
Wij staan achter het recht van elk mens om zijn of haar leven in te richting naar zijn of haar
levensovertuiging.

7. Goede zorg
Zorg moet laagdrempelig zijn en zo veel mogelijk dichtbij georganiseerd. Vrijwilligers en
mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. D66 wil dan ook de ondersteuning voor deze
vrijwilligers en mantelzorgers verbeteren.

8. Iedereen doet mee
Mensen met een bijstandsuitkering en werkloze jongeren moeten de kans krijgen om een
opleiding te volgen, om werkervaring op te doen of om een onderneming te starten.

9. Besturen met de inwoners
Inwoners moeten zo vroeg mogelijk inspraak krijgen in het besluitvormingsproces. Een
participatieverordening kan de invloed van inwoners vergroten. De gemeente komt samen met
inwoners en ondernemers gezamenlijk tot breed gedragen plannen en voert deze uit.

10. Financieel gezond
D66 wil geen schulden doorschuiven naar onze kinderen en kleinkinderen. Het financiële beleid
van de gemeente moet dan ook eerlijk, verantwoordelijk en realistisch zijn.
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1. Ruimte om te wonen, werken en leven
Bij ruimtelijke ontwikkeling horen keuzes. We willen dat iedereen ruimte heeft om te wonen,
werken en leven. We willen duurzaam bouwen. We willen dat er ruimte is 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 bovendien niet alleen het leven van huidige inwoners, maar
ook dat van hun kinderen en kleinkinderen. Dit vraagt erom dat we in de keuzes die we maken voor
de inrichting van ruimte nadenken over wat voor soort samenleving we willen.
We willen op de eerste plaats dat keuzes ‘toekomstvast’ zijn. Dat wil bijvoorbeeld zeggen: nieuwe
gebouwen zijn duurzaam en bestaande gebouwen willen we verduurzamen. We willen een sociale,
ongedeelde samenleving, waarin mensen onderling met elkaar verbonden zijn; we gaan daarom
tweedeling in de samenleving tegen, ook in de ruimtelijke keuzes die we maken.

1.1.

Kampen 2030

“Het kan niet, er is geen geld voor, de projectontwikkelaars willen niet, er is weerstand vanuit de
samenleving”: dat horen we veel te vaak in de raad van Kampen. Veel mooie ideeën verliezen hun
pracht en hun kracht omdat de raad als het erop aan komt toch niet weet vast te houden aan eerder
gekozen uitgangspunten. Omdat we de oren laten hangen naar projectontwikkelaars, ondernemers
niet voor het hoofd willen stoten, omdat we liever op de korte termijn en de vierkante meter sturen
in plaats van vooruitkijken en de nek uit durven steken. Dat hebben we gezien aan de Bovenhavenstraat, bij Bolwerk Buitenwacht, bij het verkeerscirculatieplan en de herbestemming van panden. Het
resultaat is halve maatregelen, te lage kwaliteit, gebrek aan visie en een stad die maar niet
vooruitkomt.
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D66 vindt het tijd om te veranderen. De gemeente Kampen moet een visie ontwikkelen en een langjarig investeringsprogramma met ambitie waarvan iedereen - inwoners, bezoekers en ondernemers kan profiteren. Die visie en dat programma komen wat D66 betreft samen in een masterplan: Kampen
2030. Het is een of tien- of vijftienjarenprogramma dat samenhang kent, past bij de trends van de
toekomst, en dat de stad verder brengt als een echte moderne stad.
Dat kost natuurlijk geld, geld dat er nu niet in een keer is, maar dat we wel in de toekomst kunnen
vinden. De nationale overheid wordt rijker en de gemeenten profiteren daarvan. Dat geldt ook voor
Kampen. Een langetermijnplanning is nodig en tegelijk zullen we elke raadsperiode moeten kijken welk
investeringen opgepakt kunnen worden en welke uitgesteld. Visies en plannen die we willen uitrollen
op diverse plekken in de stad kunnen we in dit masterplan een plek geven. En gaandeweg kan het plan
natuurlijk ook qua gedaante veranderen of aangepast worden. Want in 2018 kunnen we niet een
blauwdruk voor 2030 neerleggen. Dat zou onrealistisch zijn.
Een investeringsagenda voor Brunnepe, de integrale visie Bovenhaven, herlocatie van Lyempf, een
bevaarbare Burgel, een verdiepte Europa-allee, duurzaam openbaar vervoer, de ombouw van de
Koekoekspolder als gecombineerd gebied voor wonen en werken, de aanpak van het verkeer rond de
stadsbrug, versterking van de binnenstad.... Veel van onze breed gedragen ideeën van ons en andere
partijen kunnen er een plek in vinden. Het geeft richting en ambitie aan de stad.

1.2.

Wonen

Iedereen heeft wensen en eisen voor zijn woonomgeving. D66 wil dat Kampen ruimte biedt aan haar
inwoners, zodat we gebruik maken van hun creativiteit en vindingrijkheid. Dat wil niet zeggen dat de
gemeente zich afzijdig moet houden. Ons doel is dat iedereen in iedere levensfase een passende
woning kan vinden, óók toekomstige inwoners.
Goed kunnen wonen is ook belangrijk voor Kampen als vestigingsplaats. Bovendien willen we een
ongedeelde samenleving. En we willen de (gebouwde) omgeving verduurzamen en waar nodig vergroenen. Dit vraagt telkens om duidelijke kaders voor ruimtelijke keuzes; waarin kwaliteit leidend is.
Die kaders geven bewoners niet minder, maar juist meer vrijheid om invloed te hebben op de
uiteindelijke keuzes in de inrichting van onze ruimte.
D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat we in de politieke afwegingen die we
maken, ook de belangen van toekomstige bewoners en van huidige bewoners in de toekomst mee
moeten nemen. Dat betekent ook dat we in die keuzes rekening houden met demografische
ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing, en toekomstige woonbehoefte. Dit betekent dat er
ruimte is voor nieuwkomers en blijvers, jong en oud. Dit vraagt er op de eerste plaats om dat we
als gemeente onze kaders vastleggen in een woonvisie. Op die manier bieden we duidelijkheid aan
woningcorporaties en projectontwikkelaars. Dit vraagt bovendien om regionale afstemming met
omliggende gemeenten, als mensen regionaal zoeken naar een nieuwe woning. Tot slot vraagt dit
er ook om dat we op een slimme manier nieuwe woningen bouwen en bestaande transformeren,
bijvoorbeeld door levensloopbestendig te bouwen.
D66 wil dat de gemeente ook in de toekomst zorgt voor voldoende geschikte woningen voor
specifieke doelgroepen, zoals ouderen, alleenstaanden, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, statushouders en studenten. Bijvoorbeeld door het transformeren van
leegstaande kantoorpanden tot kleinschalige wooneenheden en door bij nieuwbouw in de
ontwerpkeuzes er meer rekening mee te houden dat de bestemming van een gebouw kan
veranderen.
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D66 streeft naar gemengde buurten, want we vinden het belangrijk dat mensen met verschillende
achtergronden en leeftijden elkaar ontmoeten. Hiervoor kan meer diversiteit nodig zijn in koopen huurwoningen in verschillende segmenten. Daarom wil D66 dat de gemeente ook over de
diversiteit van de woningvoorraad afspraken maakt met woningcorporaties en projectontwikkelaars, als buurten te eentonig (dreigen te) worden.
D66 wil dat de gemeente zorgt voor een toename van woningen in het middensegment.
D66 wil dat inwoners meer vrijheid krijgen hun eigen huis vorm te geven. Meer baas op eigen
kavel.
D66 wil een fonds voor Blijvers- en Verduurzamingsleningen. Een dergelijk revolverend fonds
maakt het mogelijk voor inwoners om investeringen te financieren waardoor mensen langer thuis
kunnen wonen of hun woning duurzamer kunnen maken.
De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en onderhouden van woningen voor mensen
met een laag inkomen. D66 vindt dat zij daarnaast een taak hebben in het verduurzamen van de
woningvoorraad en het verbeteren van de leefbaarheid, bijvoorbeeld met maatschappelijk vastgoed.
D66 wil dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad wordt verduurzaamd.
D66 wil dan ook dat alle nieuwbouw gasvrij worden aangelegd. Daarom wil D66 dat de gemeente
inwoners stimuleert en ondersteunt om hun (particuliere) woning duurzamer te maken, zeker als
investeringen een korte terugverdientijd hebben.
Verschillende gemeenten werken bijvoorbeeld met subsidies voor het aanleggen van zonnepanelen, worden duurzame corporaties ondersteund met kennis en zijn er diverse andere
manieren die inwoners zelf laten kiezen voor duurzame investeringen. Denk aan initiatieven
als Buurkracht waarbij buurten gezamenlijk zorgen voor verduurzaming.
Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van inwoners, geeft D66 de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten. D66 steunt alternatieve vormen van bouwen,
zoals collectief particulier opdrachtgeverschap, want dit geeft mensen ruimte om creatief en
participatief invulling te geven aan de inrichting van ruimte. Voor D66 staat kwaliteit, dus niet
omvang, centraal in de woningbouw.
D66 geeft de voorkeur aan de transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen boven nieuwbouw. Leegstaande kantoren tasten de leefbaarheid in de buurt aan. Bovendien is transformatie
van bestaande gebouwen vaak een duurzamere oplossing. Ook de voorzieningen zijn al aanwezig
en hoeven dus niet aangelegd te worden. En niet te vergeten: we ontzien op die manier het buitengebied. Daarom wil D66 dat de gemeente actief zoekt naar nieuwe bestemmingen voor
leegstaande gebouwen en flexibel omgaat met de bestemming.

1.3.

Openbare ruimte

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving, die de
inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. We willen inwoners
bovendien meer mogelijkheden geven om mee te beslissen over keuzes die invloed hebben op
hun leefomgeving. Dit vraagt om een gemeente die regie neemt, flexibel is, bewoners betrekt
en dienstbaar is.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Kampen

Pagina 10

Inwoners moeten zich veilig voelen in de openbare ruimte. Schone straten die goed zijn verlicht
met straatmeubilair dat in goede staat verkeert voorkomen overlast en criminaliteit. Het is de taak
van de overheid om de openbare ruimte netjes te houden en inwoners hierin te betrekken.
Parken moeten meer zijn dan hondenpoepveldjes, en moeten gebruikt kunnen worden door
iedereen. De opruimverplichting voor hondenuitlaters dient dan ook serieus gehandhaafd te
worden. Zo nodig maakt de gemeente delen van bijvoorbeeld het stadspark niet meer toegankelijk
voor honden.
D66 wil stenen wijken groener maken. Groen in de wijk zorgt ervoor dat mensen, in het bijzonder
ouderen, meer bewegen. Bovendien stimuleert groen dat mensen elkaar ontmoeten. Andersom
kan het in stenen wijken in de zomer erg warm worden. Deze ‘hitte-eilanden’ zijn niet alleen
onprettig, maar leveren ook gezondheidsrisico’s op voor kwetsbare inwoners. Daarnaast heeft
groen in de gemeente een belangrijke functie in het verbinden van natuurgebieden en is het goed
voor de biodiversiteit. Ook voor het milieu is het belangrijk dat er voldoende groen is in de wijken.
Regenwater wordt bijvoorbeeld niet goed afgevoerd in wijken die sterk versteend zijn. Door
aansluiting te zoeken bij initiatieven als Operatie Steenbreek kan Kampen samen met inwoners de
verstening te lijf gaan.
D66 wil dat de openbare ruimte inwoners uitnodigt om te sporten en bewegen. Maak van de
gehele stad een sportterrein. Hiervoor zijn onder meer goede wandel- en fietspaden nodig. De
gemeente maakt afspraken over een groene en ‘beweegvriendelijke’ omgeving als er overeenkomsten worden afgesloten met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
D66 wil flexibel omgaan met de vele regels die we als overheid hebben opgesteld voor ondernemers. We willen dat zij bijvoorbeeld meer ruimte krijgen voor functievermenging (blurring). Dit
verhoogt de levendigheid van winkel- en uitgaansgebieden. We willen ook flexibel omgaan met
bestemmingen van panden, zodat leegstaande kantoren en winkelpanden (tijdelijk) een andere
functie kunnen krijgen. Ook dit is goed voor de leefbaarheid.
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De historische binnenstad van Kampen is een belangrijk onderdeel van onze identiteit. D66 wil dat
historie ook volgende generaties inspireren. Tegelijkertijd wil D66 niet dat de bescherming van
deze gebieden in de weg staat van bijvoorbeeld het aanleggen van zonnepanelen, als dit uit het
zicht gebeurt.
D66 wil renovatie van de Villa Bovenhavenstraat en gebiedsontwikkeling van het omliggende
terrein.
D66 wil dat inwoners meer te zeggen krijgen over hoe het budget voor hun wijk wordt besteed.
Het is een taak voor de gemeente om ervoor te zorgen dat veel wijkbewoners van deze inspraakmogelijkheid gebruik maken.

1.4.

Ruimtelijke ontwikkeling

Door de nieuwe omgevingswet kunnen gemeenten meer dan voorheen keuzes voor ruimtelijke ontwikkeling integraal afwegen. Dat biedt kansen om samen te werken aan een betere ruimtelijke kwaliteit, voor huidige en toekomstige inwoners en over gemeentegrenzen heen. D66 wil dat inwoners en
ondernemers meer ruimte krijgen om hun ideeën in te brengen en te realiseren. De gemeente ziet
integraal toe op de eenheid en kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt om een heldere
omgevingsvisie en om samenwerking, want kwaliteit ontstaat door samenwerking.
D66 wil in de omgevingsvisie vastleggen welke ruimtelijke ontwikkelingen en welke gebiedswaarden aansluiten bij de manier waarop we in Kampen met elkaar willen samenleven. Dat geeft
een duidelijk kader waarmee we ontwikkelaars kunnen begeleiden met het verbeteren van de
kwaliteit van hun plannen. Op die manier kunnen we initiatieven toetsen aan wenselijkheid, in
plaats van aan regels.
D66 verwacht van ontwikkelaars dat zij zich inspannen om omwonenden en andere betrokkenen
invloed te laten uitoefenen op hun plannen. Op die manier ontstaat er een gedragen voorstel. Dit
betekent dat de gemeente duidelijke kwaliteitseisen moet ontwikkelen voor het inspraakproces.
De gemeente toetst vervolgens of aan de wettelijke eisen is voldaan en maakt tot slot een integrale
waardenafweging met de ruimtelijke kwaliteit als maatstaf, op basis van de omgevingsvisie.
Dit vraagt om een fundamenteel andere werkwijze. We geven meer ruimte aan ontwikkelaars,
inwoners en andere betrokkenen. Ambtenaren toetsen niet langer voorstellen aan bestemmingsplannen, maar ondersteunen ontwikkelaars om de kwaliteit van hun voorstellen te verbeteren. Zij
gaan dus in gesprek met, coachen en begeleiden betrokkenen.
De afgelopen raadsperiode is steeds meer aandacht gekomen voor parkeren in Brunnepe en het
groen in de Brunneper Bongerd. Volgens D66 verdienen de bewoners en gebruikers van Brunnepe
en de Oranjewijk nadrukkelijk meer aandacht. De leefbaarheid staat onder druk door de
verkeersdruk, de parkeeroverlast, de (verkeers)onveiligheid, beperkte voorzieningen voor
kinderen, de eenzijdige bewonersopbouw, het gebrek aan bewonersstructuren, en de relatief lage
kwaliteit van woningen, groen en openbare ruimte. D66 wil dan ook dat in het masterplan Kampen
2030 aandacht is om deze problemen stapsgewijs aan te pakken.
D66 vindt dat er nu eindelijk ook een visie en investeringsagenda moet komen over de toekomst
van deze wijken. Bij de totstandkoming daarvan willen we bewoners een centrale rol geven en
daartoe is het belangrijk dat hiervoor actief nieuwe overlegstructuren moet worden gecreëerd.
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2. Ondernemerschap, innovatie en
werkgelegenheid
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor
een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot
ondernemen bij mensen los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook positief.
We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in Kampen te vestigen en
dat ondernemers er kunnen starten en groeien.
Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met
aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, goede en veilige bedrijventerreinen, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving.

2.1.

Ruimte voor ondernemers

D66 wil dat Kampen ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel
en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om te starten of uit te breiden, gaan we
eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Mogelijkheden om een bedrijf te beginnen in wijken of
buiten bedrijventerreinen of de bekende winkelgebieden willen we verruimen in de omgevingsvisie.
De gemeente moet niet langer bepalen of je een meubelmakerij of kantoor aan huis mag beginnen.
Als bijvoorbeeld een ondernemer binnen de geluidsnormen blijft door geluidswerende maatregelen
te treffen dan moet de omgevingsvisie dat niet in de weg staan. Het gaat om het voorkomen van hinder
en het stimuleren van modern ondernemerschap. Startende en duurzame ondernemers krijgen van
ons extra steun.
De nieuwe Omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen
het licht te houden en te actualiseren.
In het stadspark moet met de omgevingsvisie meer ruimte komen voor het ontwikkelen van
horecafunctie. Zo kunnen in bestaande gebouwen of in het park restaurants, cafés of theehuizen
worden geëxploiteerd.
D66 wil procedures vereenvoudigen en zo veel mogelijk digitaal en transparant maken.
D66 wil dat de accountmanager bedrijven structureel in contact staat met de belangenverenigingen en zich actief inzet als eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Dit houdt in dat de
accountmanager een coördinerende rol heeft binnen de gemeente met betrekking tot vergunningof subsidieaanvragen. De accountmanager stelt passende bedrijven actief op de hoogte van aanbestedingen. De accountmanager is oplossingsgericht en kan bemiddelen tussen gemeente en
ondernemers.
D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de vrijheid
hebben om zelf hun openingstijden te bepalen.
D66 vindt dat iedereen de vrijheid moet hebben zelf te bepalen hoe inwoners van Kampen hun
zondag inrichten. D66 is ervan overtuigd dat zondagse kerkgang en winkelbezoek elkaar niet
hoeven hinderen.
D66 zal haar initiatiefvoorstel uit 2017 opnieuw indienen om supermarkten de ruimte te geven
hun winkels op zondag te openen, opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad.
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D66 wil dat de gemeente een actieve rol speelt in de inrichting van het winkel- en horecagebied.
Zo kan de gemeente partijen stimuleren om gezamenlijk te komen tot uitbreiding of verbetering
van winkelgebieden. Durf daarbij te komen tot innovatieve ideeën. De gezellige zijstraten en
parallelle straten aan de Oudestraat zouden als winkelgebied Kampen nog meer karakter kunnen
geven. Daarvoor zouden we leegstaande panden kunnen gebruiken om een leuke passage van te
maken.
Consumenten kopen steeds meer online. Ook traditionele winkels spelen hierop in, door producten online aan te bieden. Zij lopen echter tegen landelijke regelgeving aan die hen verbiedt hun
magazijn te gebruiken voor internetverkoop. D66 wil deze winkeliers tegemoetkomen, door
soepel om te gaan met bestemmingen.
Kampen moet inzetten op kwaliteit, een uitstraling die past bij het historische karakter van de stad.
Gebieden die niet aan de kwaliteitseis voldoen willen we op termijn saneren als onderdeel van het
bredere Kampen 2030. Denk hierbij aan Bongerd/Meeuwenplein.
Bij een aantrekkelijke binnenstad past de aanpak Muntplein en herbestemming van de Bovenkerk.
Daarin passen ook terrasjes aan de Koornmarkt.
D66 wil dat de gemeente een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers op tijd
en aanbestedingen verlopen transparant. Bij onderhandse aanbestedingen of kleine opdrachten
worden standaard eerst lokale ondernemers benaderd.
We zien steeds vaker dat lokale ondernemers een gedeelte van de openbare ruimte, bijvoorbeeld
een rotonde of een plantsoen, ‘adopteren’. Dit heet brand urbanism. D66 vindt dit een positieve
ontwikkeling. Ondernemers laten zien dat zij betrokken zijn met hun omgeving en het bespaart de
gemeente geld.
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2.2.

Ruimte voor innovatie

Innovatie is belangrijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij ook. D66 stimuleert
innovatie in Kampen, want we willen dat ook onze kinderen het weer beter krijgen dan wij. Ons
uitgangspunt is dat innovaties bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke problemen. We
denken bijvoorbeeld aan de energietransitie, lang en gezond leven, circulaire economie en nieuwe,
duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Ondernemers die oplossingen ontwikkelen voor deze
maatschappelijke uitdagingen kunnen rekenen op onze steun.
Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente het verschil maken. Zij zorgen voor
(sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. Startende ondernemers betalen de eerste 3 tot 5 jaar geen onroerendezaakbelasting
(OZB). D66 wil daarnaast dat de gemeente stimuleert dat leegstaande gemeentelijke panden
worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups.
D66 wil in Kampen een programma dat mensen hulp biedt bij het starten van een onderneming.
Bijvoorbeeld voor ondernemers die willen starten uit een uitkering. Kampen krijgt adviseurs die
starters begeleiden bij het starten van een onderneming: trainingen, hulp bij ondernemers- en
persoonlijk advies en praktijkbegeleiding. Kampen ontwikkelt dit programma samen met het
plaatselijke onderwijs. Eventueel zoekt Kampen aansluiting bij buurgemeenten.
D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te volgen of een
onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering. Dit
mag niet leiden tot valse concurrentie.
D66 wil dat de gemeente onderwijsinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties
samenbrengt en stimuleert om samen en vanuit hun respectievelijke achtergronden innovaties te
ontwikkelen voor een maatschappelijke (kennisdriehoek). Bijvoorbeeld met gastdocenten uit het
bedrijfsleven. Op die manier kunnen ondernemers theoretische kennis uit onderwijs en onderzoek
gebruiken en worden studenten en onderzoekers uitgedaagd om na te denken over toepassingen.
Innovatie ontstaat juist in regionale clusters, door de uitwisseling van kennis en toepassingen. Als
gemeente kunnen we innovatie stimuleren, door ruimtes beschikbaar te stellen waar
ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, of door te werken met kennis- en opdrachtmakelaars die
als intermediair optreden tussen ondernemingen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De
gemeente kan ook als ‘launching customer’ innovaties aanjagen.
D66 wil dat de gemeente 100% duurzaam inkoopt.
Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) dragen bij aan de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen en
binnensteden. Een Bedrijfsinvesteringszone is een afgebakend gebied waarin bedrijven een
private organisatie oprichten om gezamenlijk te werken aan de leefbaarheid, veiligheid en
ruimtelijke kwaliteit. Bedrijven bepalen zelf wat zij inleggen en hoe het budget wordt besteed. De
gemeente kan ondersteunen (wet op de Bedrijveninvesteringszones) door ondernemers bij elkaar
te brengen, het budget te beheren en te voorkomen dat bedrijven meeliften.

2.3.

Landbouw

Het buitengebied heeft grote waarde, zowel qua economie als qua natuur. We willen zuinig zijn op
onze natuur en op een duurzame manier én economisch rendabel gezond voedsel verbouwen.
Ook dit vraagt om innovatieve oplossingen, en een gemeente die (agrarische) ondernemers de ruimte
en kansen geeft om deze oplossingen te ontwikkelen.
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D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten:
duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid.
Kampen moet investeren in de ontwikkeling als agrofoodknooppunt. Met het tuinbouwgebied
Koekoekspolder, het Kampereiland, logistieke mogelijkheden maar het ook nabijgelegen landbouwhogeschool in Dronten is Kampen goed gepositioneerd om zich tot een hoogwaardig
Agrofoodknooppunt te ontwikkelen.
D66 stimuleert agrarische ondernemers om hun kennis over voedsel en natuur te delen via
scholen, stadsboerderij en pluktuinen (al of niet in eigen beheer) en op deze manier bij de te
dragen aan de kennis van milieu en gezonde voeding. Daarnaast stimuleren we agrarische
ondernemers om actief bij te dragen aan de kennisdriehoek; samenwerking met ketenpartners en
kennisinstellingen kan ook hier leiden tot innovatie.
Ook agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld
met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg.
D66 wil toewerken naar een milieu-neutrale landbouw waarin landbouw en natuur in evenwicht
zijn en de consument goed en gezond voedsel krijgt tegen een eerlijke prijs. Daarom vindt D66 het
sluiten van de mineralenkringloop en het fors stimuleren van biologisch boeren in de IJsseldelta
zeer belangrijk.
Voor Pachtbedrijven van het Kampereiland is Agrarische structuurversterking en verminderen van
de pachtafhankelijkheid een belangrijke basisvoorwaarde hiervoor. Qua pachtprijs dient het
uitgangspunt te zijn dat pachters onder vergelijkbare condities kunnen concurreren met eigendomsbedrijven. Een te hoge prijs leidt tot benadeling, een te lage prijs tot een verminderde
investeringsbehoefte.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Kampen

Pagina 16

Voor de gehele IJsseldelta moet een fors stimuleringsprogramma worden gevormd. De huidige
programma’s binnen de gebiedscoöperatie IJsseldelta zijn namelijk nog te vrijblijvend en de kringloopdoelen worden niet helder benoemd en gerealiseerd. Een duurzaam agrarisch revolving fund
helpt bedrijven via leningen of door het verstrekken van risicokapitaal hun duurzame, eerlijke
dromen waar te maken. Zo beschikken agrarisch ondernemers over geld om hun ideeën te
realiseren. Daarbij hoort ook het volgen van inspiratiesessies en aanspraak maken op deskundige
begeleiding om duidelijk in ondernemingsplan gestelde ondernemingsdoelen te halen.
Uitgangspunt is dat succesvolle bedrijven het fonds blijven voeden. Gebiedsautoriteiten als in
ieder geval de gemeente maar ook de provincie, aangevuld met Nationale cofinanciering of
Europese middelen, zorgen voor het benodigde startkapitaal voor het fonds.
Windmolens leveren een bijdrage aan duurzame energieproductie maar doen ook afbreuk aan het
landschap. D66 wil dat Kampen een windmolenbeleid opstelt waarbij ingezet wordt op geconcentreerde locaties voor windmolens.
D66 streeft naar het ondergronds maken van de hoogspanningskabels in het open buitengebied.
Het aantal insecten is fors afgenomen. Biodiversiteit in de bodem en aan de oppervlakte staat ook
in ons buitengebied sterk onder druk. De gemeente Kampen moet daarom het oppervlakte
kruidenrijk grasland, fors verhogen, alsmede weidevogels en duurzaam bodembeheer bevorderen. Ondernemers kunnen hierin een rol spelen en ook de gemeente, de gebiedscoöperatie en de
stadserven.

2.4.

Eerlijke kans op werk voor iedereen

Iedereen draagt op zijn eigen manier en naar eigen vermogen bij aan onze gemeente. D66 wil ervoor
zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kansen hiervoor krijgt. Werk is erg belangrijk. Werk biedt
mensen de kans zich te ontplooien en leidt tot zelfredzaamheid en draagt bij aan geluk. Om ervoor te
zorgen dat er voldoende werk is, geven we op de eerste plaats werkgevers ruimte om te ondernemen.
Voor mensen die structureel weinig kansen krijgen, gaan we een stap verder, door hen te helpen om
zelf de baan te vinden die bij hen past.
D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te vinden.
Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, beschutte werkplaatsen, uitzendbureaus
en bedrijven belangrijk.
D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover eerst in gesprek met werkgevers. De
gemeentelijke organisatie levert ook een bijdrage aan een eerlijke kans voor werk. Ook (oudere)
mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander
vak te leren.
D66 wil de mogelijkheden verkennen voor een mobiliteitscentrum voor werknemers en mensen
die hun baan hebben verloren. Dit mobiliteitscentrum moet mensen die hun baan hebben verloren
of dreigen te verliezen ondersteunen bij het vinden van een nieuw werk. Zo denken wij bijvoorbeeld 55-plussers te kunnen helpen een nieuwe baan te vinden.
D66 wil een actief beleid op laaggeletterdheid. Niet alleen is het inkomen van laaggeletterden
lager, ze zijn ook vaker werkloos en leven vaker in armoede. Ook is hun levensverwachting lager
en hebben ze vaker gezondheidsproblemen. De gemeente Kampen moet inzetten in het vinden
van laaggeletterden en faciliteiten bieden om geletterdheid te verbeteren.
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Aanpak laaggeletterdheid dient een verbindend thema te zijn in het sociaal domein (taaltoets bij
zorg, werk etc.)
De gemeente heeft ook de verantwoordelijk dat alle informatie van de gemeente begrijpelijk is
voor inwoners die minder taalvaardig zijn. Alle communicatie van de gemeente met inwoners zal
geschreven zijn in begrijpelijke taal (taalniveau B1).

2.5.

Toerisme

De toeristische kracht van Kampen is niet alleen de historische binnenstad maar ook de unieke ligging
aan de monding van de IJssel in een nationaal landschap.
Het toeristisch beleid van Kampen moet zich richten op het brede gebied van Koggewerf naar de
Bovenkerk, tot en met Groene Hart, met onder meer een bevaarbare Burgel.
D66 wil de geëxposeerde IJsselkogge een centrale plek geven in een museum dat een reis waard
is. De tentoonstelling moet een belangrijke publiekstrekker voor Kampen zijn.
D66 vindt dat Kampen de bruine vloot moet koesteren. Het zorgt voor veel bezoekers en geeft een
prachtige invulling van het maritieme karakter van Kampen. Kampen moet laten zien wat ze
terugdoen voor de geïncasseerde havengelden. D66 wil dat Kampen samen met de bruinevlootondernemers een plan maakt om de vloot voor Kampen te behouden en verder te ontwikkelen,
bijvoorbeeld via extra aantrekkelijke overwinteringsliggelden.
Naast de bruine vloot moet Kampen actief bezoek werven van cruiseschepen en fietsschepen.
D66 wil dat Kampen een veilig stadsstrand krijgt aan de IJssel.
D66 wil meer ruimte voor festivals. Niet alleen grote festivals maar ook een groter aantal kleine
festivals. Ook op zondag. Bijvoorbeeld evenementen in het Groene Hart.
Het Ikonenmuseum, het Stedelijk Museum en de expositieruimte zijn waardevolle instellingen.
D66 is voorstander van nauwe samenwerking tussen deze musea.
D66 wil dat de historische schatten van het Kamper Stadsarchief toegankelijk worden gemaakt.
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3. Onderwijs
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken en hun leven zo
in te richten als ze zelf willen. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen.
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Onderwijs
is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor
het bevorderen van verbinding en dialoog. Daarom maakt D66 zich hard voor het beste onderwijs
met eerlijke kansen voor iedereen.
De gemeente schept de randvoorwaarden voor beter onderwijs. D66 wil dat alle leerlingen worden
gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig: voor leerlingen die moeite
hebben om mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We
willen dat er behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale
ontwikkeling van het kind, en eventuele problemen thuis. De gemeente kan, behalve door de uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden, het verschil maken voor kinderen door
informeel haar invloed te gebruiken.

3.1.

De gemeente stimuleert de kwaliteit van het onderwijs

Het is niet de taak van de gemeente om te bepalen wat kwaliteit van onderwijs is of om er toezicht op
te houden. Dat in de taak van de Onderwijsinspectie. De gemeente kan wel onderwijsinstellingen
stimuleren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, juist waar deze tekortschiet. D66 heeft
daar ideeën voor. Zo maken we werk van ons ideaal van gelijke kansen voor iedereen.
D66 wil dat ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking dezelfde keuzevrijheid hebben voor de school van hun kind als andere ouders. Ook als dit gevolgen heeft voor de
kosten die de gemeente maakt voor het leerlingenvervoer, als het kind door zijn beperking niet
zelfstandig kan reizen.
Bijvoorbeeld leerlingvervoercoöperaties waarin ouders zelf gezamenlijk het vervoer voor hun
kinderen regelen. Dit bespaart kosten en levert een oplossing op maat.

3.2.

Schoolgebouwen voor het beste onderwijs

Goed onderwijs hoort in een veilige leeromgeving met een goed binnenklimaat plaats te vinden, met
een veilige plek om buiten te spelen. De huisvesting van scholen is een wettelijke taak van gemeenten.
De kwaliteit van de scholen is belangrijk voor de veiligheid en de leerprestaties van de leerlingen.
D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen,
groene schoolpleinen en groene schooldaken.
D66 wil dat conciërges voor scholen behouden blijven. Een conciërge functioneert als de oren en
ogen van de school, verricht klein onderhoud, ondersteunt docenten en weet wat er op school
speelt. De conciërge draagt bij aan een veilige school en hoort bij de schoolgemeenschap.
Bovendien neemt een conciërge docenten taken uit handen, waardoor docenten zich nog beter
op de leerlingen kunnen richten.
D66 wil dat de gemeente Kampen met de onderwijsinstellingen en sportverenigingen in Kampen
een plan maakt om alle scholen, schoolpleinen en sportverenigingen in de gemeente rookvrij te
maken.
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D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor de
huisvesting voor nieuwbouw en kan voorwaarden verbinden aan subsidies voor renovatie van
bestaande schoolgebouwen. D66 wil dat scholen duurzaam zijn, multifunctioneel (alles-in-éénscholen) en een prettig en gezond binnenklimaat hebben.
De huidige bekostigingsnorm van de gemeente Kampen is onvoldoende om een goede nieuwe
school te bouwen. Daarom wil D66 dat deze norm verhoogd wordt. De gemeente is verantwoordelijk voor het schoolgebouw, maar schoolvereniging mogen wel investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Daarom moet de gemeente op zoek gaan naar alternatieve financieringsvormen waarin schoolvereniging kunnen participeren. Ook moet de gemeente nieuwe afspraken
maken over het gebruik en financiering van de school voor niet-onderwijsfuncties.
D66 wil dat Kampen nu echt werk gaat maken van gemeenschappelijk gebruik van schoolgebouwen. Verschillende scholen (ook van verschillende signatuur) kunnen ondergebracht worden in
één gebouw. Scholen kunnen hun eigen identiteit behouden en beleven, maar kunnen faciliteiten
delen: denk aan gymzalen etc.
D66 wil dat alle jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie lopen
jongeren een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Samen met scholen slaan we de handen ineen
om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Kampen moet een strakke verzuimregistratie bijhouden, uitval tijdig signaleren en spijbelen tegengaan.
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D66 wil dat alle kinderen meedoen en zich breed ontwikkelen. D66 is daarom voorstander van
brede scholen die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse
opvang, sport en cultuur bieden. Door dit brede aanbod kunnen Alles-in-één-scholen beter
inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. Bovendien kan een dergelijke school zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaats in de buurt, waar kinderen en ouders bij diverse activiteiten op school bij elkaar komen. Dat
maakt het voor ouders ook eenvoudiger om werk en de zorg voor hun kinderen te combineren.
Daarom wil D66 schoolbesturen stimuleren om bestaande scholen uit te bouwen tot brede
buurtscholen. Op de eerste plaats fysiek, door het financieren van nieuwe schoolgebouwen
waaraan eisen worden gesteld rond multifunctionaliteit.
D66 hecht grote waarde aan nieuwe verbindingen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan
of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, schulden en een
instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer de leerprestaties
van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze problemen
op te lossen. De school is de aangewezen plek om kinderen te helpen. D66 steunt het huidige
Convenant Jeugdhulp en passend onderwijs in de gemeente Kampen en wil dit verder uitbouwen.
D66 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat er een goede samenwerking is met en tussen schoolbesturen, ondersteuners, jeugdteams en uiteraard ouders, om kinderen het beste onderwijs te
geven. Samen met alle betrokkenen werkt de gemeente een ambitieuze onderwijsagenda uit met
de juiste (financiële) prikkels voor beter onderwijs.
D66 verwacht een actieve rol van de gemeente in het samenbrengen van het onderwijsveld en
mogelijke partners, zoals het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dat is niet alleen goed voor het
onderwijs maar zo kunnen Kamper ondernemers volop profiteren van nieuwe talenten.
D66 wil dat het college de hoofdlijnen en voorstellen voor onderwijs uit het collegeakkoord
uitwerkt in een educatieve agenda. Op die manier kunnen raadsleden hun kaderstellende en
controlerende taken goed uitoefenen.
Het is belangrijk om in gesprek te blijven. D66 wil daarom het initiatief nemen om alle schoolbestuurders minstens een keer per jaar uit te nodigen voor een gesprek met de gemeenteraad,
om direct van hen te horen waar ze tegenaan lopen en wat de gemeente beter kan doen om de
scholen te faciliteren om het beste onderwijs te geven.
Ook kan de wethouder onderwijs periodiek een inloopspreekuur voor leraren organiseren, om
direct van hen te horen waar zij tegenaan lopen.

3.3.

Passend onderwijs

Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. D66 is een voorstander van passend onderwijs
waarbij elk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. Het mag daarbij niet uitmaken of het
kind hoogbegaafd is, of juist meer moeite heeft om mee te komen. Ieder kind verdient een eerlijke
kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten.
De gemeente geeft ruimte voor innovaties in het passend onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan Het
Prisma in Kampen waar verschillende typen scholen voor speciaal onderwijs de krachten hebben
gebundeld zodat ook kinderen in Kampen niet onnodig hoeven te reizen.
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3.4.

Kansen voor vluchtelingen

Nederland heeft de afgelopen jaren een groot aantal vluchtelingen opgevangen. Zowel voor henzelf
als voor de samenleving is het van belang dat zij zo snel mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken. De taal spreken en meedoen op de arbeidsmarkt is van groot belang om mee te
doen in de samenleving.
D66 wil specifieke aandacht voor statushouders en samen met scholen en de regio onderwijs op
maat aanbieden voor deze groep.
Ook vluchtelingen die nog geen status hebben, moeten wat D66 betreft zo snel mogelijk
Nederlands leren. Desnoods springt de gemeente financieel bij, als de middelen vanuit het Rijk
hiervoor niet toereikend zijn. Zij verdienen een kans, en wij zitten niet te wachten op een integratieramp. Bovendien kunnen we op deze manier voorkomen dat nieuwkomers in de bijstand
belanden; dit is behalve rechtvaardig een verstandige investering.
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen in de arbeidsmarkt. Werken en tegelijkertijd snel
de Nederlandse taal goed leren gaan echter niet altijd goed samen. Het kan daarom verstandig zijn
nieuwkomers uitstel te geven van de sollicitatieplicht en te starten met de verplichting eerst
Nederlands te leren.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Kampen

Pagina 22

4. Sport en bewegen
D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen goed onderwijs krijgt en kans maakt op een
goede baan. Mensen ontwikkelen zich ook na school- of werktijd. Een van de manieren waarop de
gemeente daar een positieve bijdrage aan kan leveren is door ervoor te zorgen dat iedereen kan
sporten en bewegen. Sporten en bewegen is goed voor mensen. Het is gezond: het voorkomt dat
mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Daarbij geldt: jong geleerd is oud gedaan. Bovendien
komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden met elkaar in contact op het
sportveld en in het park. Sport en bewegen voorkomt tweedeling; het brengt mensen samen én
zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen.
Uitgangspunt van D66 is dat altijd gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere
sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeenten hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie
en een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte, in het bevorderen van sporten
en bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard,
in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. Ook voor de gemeente is het gezond
om te investeren in sport en bewegen, want gezonde inwoners met veel contacten hebben minder
zorg nodig.

4.1.

Sport en Bewegen

Kampen heeft een rijk verenigingsleven. Het georganiseerde verband waarin enorm veel vrijwilligers
mogelijk maken dat er in verenigingsverband kan worden gesport, beschouwen wij als waardevol en
uniek. Uit de georganiseerde sport komen onze topsporters voort. Zij inspireren anderen om te gaan
sporten. Bovendien is de sportvereniging een ontmoetingsplaats voor jong en oud en voor mensen
met een verschillende achtergrond.
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D66 ziet een verandering in de behoefte van veel, met name volwassen Nederlanders om buiten
verenigingsverband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen en op een tijdstip dat het
haar of hem uitkomt. D66 wil dat de gemeente hier actief op inspeelt.
D66 ziet sport en bewegen als preventie. Gezonde inwoners met veel contacten hebben minder
zorg nodig. Dit bespaart geld. Daarom wil D66 meer budget voor sport en bewegen.
D66 wil dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om
nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Ook dit kan
erom vragen dat vrijwilligers goed worden ondersteund door de gemeente.
D66 wil dat de gemeente de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde sport, net
als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en raadpleging over op te stellen
lokaal sportbeleid. In het huidige sportbeleid en overlegstructuren is de focus vaak nog te veel
gericht op de traditioneel georganiseerde sport.
D66 ziet graag dat sportondernemers door de overheid worden erkend in de belangrijke rol en
hun succes als het gaat om het in beweging zetten van grote groepen Nederlanders. De meerderheid van de volwassen Nederlanders sport in zelf- of commercieel georganiseerd verband.
D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport
en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking samen met andere kinderen opgroeien,
óók op sportverenigingen.
D66 wil dat Kampen sportclubs stimuleert om aandacht te hebben voor LHBTI-inwoners die
sporten. D66 wil dat alle sportclubs een vertrouwenspersoon hebben die ook aandacht heeft voor
de LHBTI belangen.

4.2.

Sport en bewegen in de openbare ruimte

D66 wil dat de gemeente inspeelt op de veranderende vraag van inwoners naar een goed ingerichte
openbare ruimte die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding op een sportieve manier van de openbare ruimte gebruik te maken.
D66 wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook skateplekken, basketbalpleintjes, speelplaatsen en vooral aan voldoende veilige, schone groene parken
waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.
D66 wil dat alle sportvelden, speelplaatsen en speeltuinen rookvrij worden.
D66 ziet het gebruik van parken door sportprofessionals om met activiteiten als bootcamps en
looptrainingen inwoners te begeleiden als wenselijke vormen van nieuw ondernemerschap, dat
aansluit op de veranderende sportbehoefte van veel Nederlanders.
D66 wil sporten en bewegen in de openbare ruimte stimuleren voor iedereen in de gemeente;
bewoners, werknemers, bezoekers, etc. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van
aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken
voor ouderen om te kunnen bewegen.
De gemeente maakt in beleid, programma’s en bij het sluiten van overeenkomsten met projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere actoren bij nieuwbouw en ruimtelijke inrichting, afspraken die bijdragen aan een groene en beweegvriendelijke omgeving die uitnodigt
tot actief bewegen.
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D66 vindt dat de gemeente een regiefunctie heeft in het sportaccommodatiebeleid, maar is
terughoudend op het gebied van grond, opstallen, vervanging, groot onderhoud en beheer en
exploitatie.
D66 stimuleert bij nieuwbouw de multifunctionaliteit van accommodaties en het integrale denken
in functies en doelgroepen, waardoor blijvend op de (veranderende) vraag van de bewoners kan
worden ingespeeld. Hiertoe hoort uitdrukkelijk ook het optimaal benutten van sportaccommodaties door daluren op te vullen. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met zorg- en welzijnsorganisaties.
Duurzaamheid is daarbij een randvoorwaarde evenals toegankelijkheid voor alle inwoners. D66
vindt dat de gemeente moeten investeren in het verduurzamen van sportaccommodaties.
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5. Kunst en cultuur
Sociaalliberalen vinden het belangrijk dat mensen zich kunnen ontwikkelen: niet alleen als individu,
maar ook als onderdeel van de samenleving. Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze hebben niet alleen invloed op hoe mensen in de gemeente met elkaar omgaan, maar maken
de gemeente ook aantrekkelijk om in te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken.
In onbruik geraakte panden en industrieterreinen veranderen in broedplaatsen voor creatief talent,
bibliotheken zijn tegenwoordig culturele ontmoetingsplaatsen. De historische binnenstad van Kampen
trekt van ver mensen aan. Evenementen en festivals geven de sfeer in een gemeente weer of genieten
zelfs landelijke bekendheid. Door het cultuurbeleid gericht in te zetten, creëert Kampen een eigen
cultureel profiel: het ‘uithangbord’ van de gemeente.
Cultuurbeleid is ook een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat,
maken de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil.
Cultuur spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken.

5.1.

Nieuwe doelgroepen

Cultuurbeleid dient zich nadrukkelijk te richten op mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking
komen met kunst en cultuur, zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers. We willen professionals de ruimte geven om dit te bereiken. D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur.
Cultuuronderwijs is een belangrijk instrument. De gemeente kan op allerlei manieren meewerken
aan meer culturele vorming op scholen. Om scholen te ontlasten, moet de gemeente volgens D66
ook kijken naar mogelijkheden om de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs te laten
leveren.

5.2.

Aantrekkelijk cultuuraanbod

D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel van de gemeente
duidelijk naar voren komt. Door te kiezen voor een specifiek, hoogwaardig aanbod, of juist voor een
evenwichtige spreiding van voorzieningen over de dorpskernen. Centraal staat voor D66 dat de
gemeente keuzes moet maken. Wat we doen, doen we goed. Waar we door samenwerking in de regio
ons cultuuraanbod kunnen versterken, doen we dat. We stimuleren cultureel ondernemerschap.
D66 ondersteunt cultureel ondernemerschap. Zo trekken instellingen een groter en diverser
publiek van binnen en buiten de gemeente aan. De extra inkomsten geven hen bovendien meer
financiële armslag. De gemeente moet ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld crossoverconcepten onnodig in de weg staan, verdwijnen.
Culturele instellingen moeten de kans krijgen hun mogelijkheden te verkennen, zonder dat dit
onmiddellijk gevolgen heeft voor hun subsidie. Wel stelt D66 als voorwaarde dat instellingen hun
culturele doel altijd voorop blijven stellen en geen oneigenlijke concurrentie aangaan met andere
ondernemers.
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5.3.

Cultureel erfgoed

Kampenaren zijn terecht trots op hun stad en historie. D66 vindt dat Kampen zorgvuldig met zijn
monumenten moet omgaan. Het loont om te investeren in bijzondere gebouwen of objecten. Dat
betekent niet dat een binnenstad een openluchtmuseum moet worden. Waar mogelijk moeten
bewoners en gebruikers de vrijheid hebben om hun panden aan te passen aan de eisen van nu.
De recent geborgen IJsselkogge vertelt het verhaal van Kampen. Het is een monument dat we moeten
koesteren. D66 wil dat Kampen zorgdraagt voor een permanente expositie van de IJsselkogge in
Kampen. Dat moet meer zijn dan een oud schip achter een glasplaat. D66 wil de geëxposeerde
IJsselkogge een centrale plek geven in een museum dat een reis waard is. De tentoonstelling moet een
belangrijke publiekstrekker voor Kampen zijn.

5.4.

Ruimte voor festivals

Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich
aangesproken door de sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld muziek of toneel. Voor veel kunstenaars
zijn festivals een kans om hun werk aan een groot en divers publiek te laten zien. Voor dat publiek zijn
festivals een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst en cultuur. D66 vindt het daarom
belangrijk dat festivals de ruimte krijgen. Een evenement waar zoveel mensen samenkomen is goed
voor een gemeente, voor kunstenaars én voor de inwoners. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de
gemeente geen voorwaarden moet stellen. Festivals leggen tenslotte ook beslag op publieke ruimten
(met name parken) en brengen overlast met zich mee voor omwonenden. Goede afspraken hierover
geven ondernemers duidelijkheid en zorgen voor meer draagvlak in de gemeente.
•

5.5.

D66 wil meer ruimte voor festivals (grote en kleine) in de stad. Ook op zondag. Zo is D66
voorstander om het populaire Full Color Festival ook op zondagen mag plaatsvinden.

Kansen voor economie en ondernemerschap

Een sterk cultuurbeleid biedt ook economische kansen voor de gemeente, niet in de laatste plaats door
de bedrijvigheid die cultuur met zich brengt. Kunst en cultuur maken een gemeente aantrekkelijk om
te wonen, recreëren, werken en ondernemen.
D66 pleit ervoor om te investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door
leegstaande panden ter beschikking te stellen. Zo krijgt de omgeving een impuls en stimuleert
de gemeente de lokale economie.
D66 wil dat gesubsidieerde instellingen cultureel ondernemerschap ontwikkelen. Dat betekent
niet dat alle instellingen per se commercieel succesvol moeten zijn. Als een instelling er
bijvoorbeeld naar streeft om een moeilijker bereikbare doelgroep te benaderen en daardoor
minder inkomsten verwacht, dan moeten de financiële verwachtingen op die situatie worden
toegespitst. Datzelfde geldt als de gemeente voorwaarden stelt aan culturele instellingen,
bijvoorbeeld over talentontwikkeling, die de financiële verwachtingen in de weg kunnen zitten. Zo
krijgen culturele instellingen ruim baan om hun eigen culturele doel te bereiken.
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6. Duurzaamheid, natuur en milieu
D66 streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, waarin ieder individu de vrijheid heeft
om zijn of haar leven zelf in te richten. D66 is solidair met toekomstige generaties en wil dat ook de
kleinkinderen van onze kleinkinderen van vrijheid kunnen genieten en zich kunnen ontplooien zoals
ze zelf graag willen. Maar deze vrijheid is door de ecologische aantasting van onze aarde steeds
minder vanzelfsprekend.

6.1.

Energie en klimaat

D66 wil een klimaatneutrale gemeente. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen
genomen wordt.
De gemeente heeft - naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te
maken- dan ook een belangrijke regierol op dit terrein. Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel
glas, geïsoleerde muren en groene daken, leiden tot een win-win-win situatie. Door woningen en
bedrijfspanden energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duurzaam
gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere
energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd.
Energiebesparing kan worden versneld door een zogenaamd ‘revolverend fonds’ – zoals voor
verschillende doeleinden door het Rijk en sommige provincies al is gedaan-- in te richten waaruit
bewoners en bedrijven de eerste investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen
zichzelf terug door lagere lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds.
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Daarnaast wil D66 via bindende afspraken woningcorporaties aanmoedigen hun vastgoed te
verduurzamen.
Verder wil D66 dat de gemeente braakliggende terreinen beschikbaar stelt voor zonneweides. Zo
zou D66 het gebied tussen de N50 en het spoor bij Kampen Zuid ingericht willen zien als
zonneweide. Kampen kan de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde
faciliteren met (kleine) subsidies en kennisuitwisseling.
Om gebruik van fossiele brandstoffen te beperken en daarmee de CO2-uitstoot, is D66 van mening
dat alle nieuwbouwprojecten gasvrij opgeleverd moeten worden.
Gezien de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, ziet D66 ook een rol voor
windenergie op land. Hoewel de ruimtelijke ordening rondom windenergie op land een provinciale
bevoegdheid is, hebben gemeenten een belangrijke rol in het mogelijk maken van windenergie op
land door constructief mee te denken over geschikte locaties en een participatie-/inspraakproces
in te richten. Door burgers als investeerders mede-eigenaar te maken van windmolens
(bijvoorbeeld in Flevoland), zodat ze ook financieel profiteren, ontstaat er draagvlak en
betrokkenheid.
De geologische ondergrond van Kampen is zeer geschikt voor de inzet van aardwarmte. D66 wil
dat de gemeente in de komende raadsperiode het gebruik van aardwarmte overal in de gemeente
stimuleert. Ook in de historische binnenstad.
D66 wil dat Kampen elektrische auto, bus en vrachtwagen stimuleert, bijvoorbeeld 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 openbaar
vervoer.

6.2.

Afval als grondstof

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66 dat we ervoor zorgen dat er zo
weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Dat begint bij het scheiden aan de bron,
bijvoorbeeld door omgekeerd in te zamelen.
Afval scheiden moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt. Dat betekent dat meer afvalbakken
voor plastic compost, papier en glas dan voor restafval.
D66 wil dat de vervuiler betaalt door via een ‘diftarsysteem’ ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing per kilo afgerekend wordt in plaats van een vast tarief voor iedereen.

6.3.

Natuur en een groene leefomgeving

Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in principe niet
aantasten.
Waar er toch natuur moet sneuvelen, wil D66 via een herplantplicht of natuurcompensatie elders
in de gemeente dat er per saldo geen sprake is van afname van het oppervlakte groen en natuur
binnen de gemeentegrenzen.
Bij het herplanten van bomen en het compenseren van natuur moeten er gelijkwaardige planten
en bomen voor terugkomen. De grootte van de kroon moet ongeveer gelijk zijn aan de gekapte
boom.
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D66 wil in Kampen de komende vier jaar de tien meest grijze plekken vergroenen door op de
kaalste pleinen en straten bomen, planten en miniparkjes in te richten. Dat is ook van belang voor
de waterhuishouding en klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering wordt het warmer en
natter, en als het regent, valt er veel meer regen in één keer.
D66 wil dat er een inventarisatie komt van het groen in de gemeente en de verstedelijking. Door
gebruik te maken van software voor groen ontstaat er een beter inzicht waar er extra aandacht
nodig is voor groen. Door een dergelijk softwareprogramma kunnen er na een investering kosten
bespaard worden op groen. Het is al gebleken dat voor elke euro die hierin geïnvesteerd wordt er
twee terugverdiend worden.
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7. Verkeer en mobiliteit
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoermiddelen 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.

7.1.

Lopen

Lopen – de benenwagen - wordt meestal niet als serieus onderdeel van vervoersbeleid gezien. Toch is
het een zeer belangrijke manier om ons voort te bewegen. Het is bovendien laagdrempelig en gezond.
Kampen moet zorgen voor goed verlichte, waterpas en obstakelvrije trottoirs en wandelpaden; ook
geschikt voor rolstoelgebruikers en mensen met een rollator.

7.2.

Fietsen

De fiets is in Kampen het belangrijkste vervoermiddel. Het is voor vrijwel iedereen beschikbaar en
bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor je bestemming komen. Bovendien is fietsen schoon
en gezond. Binnen de gemeente Kampen is de fiets vaak de beste vervoersoplossing. D66 wil dat
Kampen een ambitieus fietsbeleid voert.
D66 vindt dat de gemeente zich moet inzetten voor voldoende degelijke, toegankelijke en veilige
fietsenstallingen.
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Ook het aanleggen van (rood)geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk vrijliggende fietspaden
met doorlopende routes maakt gebruik van de fiets aantrekkelijker.
Het hoofdfietsnet van Kampen maken we zichtbaar met het gemarkeerde Fietsnet Kampen. D66
wil het Fietsnet Kampen doorontwikkelen tot een duidelijk zichtbaar fietswegennet waarop fietsers voorrang hebben, niet gehinderd worden door obstakels en ’s winters ijzel- en sneeuwvrij
wordt gehouden
D66 wil ook dat het huidige fietsnetwerk wordt uitgebreid naar de kernen die buiten IJsselmuiden
en Kampen liggen.
Verder wil D66 groene golven, slimme kruispunten en verkeerslichten die fietsers vaker groen
geven als het regent.
D66 wil gratis beheerde fietsstalling in de binnenstad. Een voorbeeld hiervoor zouden de
Biesieklette-stalling die verschillende steden nu al kennen. Dit is tevens een mooie gelegenheid
voor werkervaringsplaatsen.
De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om ook voor langere afstanden – tot ca. 20 kilometer - voor dit vervoermiddel te kiezen, waardoor het steeds vaker een vervanger voor de auto
wordt. Hiervoor dient ook in voldoende oplaadpunten te zijn voorzien.
Mensen kunnen dankzij de e-bike bovendien tot op latere leeftijd blijven fietsen. Ouderen zijn
echter relatief kwetsbaar op de fiets; daar moeten fietspaden dus op berekend zijn: breed, zonder
opstaande randen of paaltjes.
Tijdens de nieuwe raadsperiode zal Kampen zich wat D66 betreft kandideren voor de Nationale
Fietsstadverkiezing.

7.3.

Auto’s

De auto is in veel opzichten een fantastische uitvinding die ons veel (bewegings)vrijheid heeft
opgeleverd. Helaas kleven er ook forse nadelen aan zowel de rijdende als de geparkeerde auto.
Daarom willen we enerzijds alternatieven aanmoedigen en anderzijds die keerzijden compenseren.
Elektrische auto’s zijn stiller en gebruiken geen fossiele brandstoffen. Kampen kan dit aanmoedigen met voldoende oplaadpunten en gereserveerde parkeerplaatsen.
D66 wil dat Kampen autodelen bevordert, bijvoorbeeld door contact te zoeken met aanbieders als
Greenwheels of bewoners te stimuleren coöperaties op te richten.
Om zogenaamd zoekverkeer te vermijden of fout rijden binnen onze gemeente te verminderen,
zorgen we voor duidelijke (en liefst op basis van real-time informatie aangepaste) bewegwijzering,
en geeft Kampen wijzigingen of werkzaamheden proactief door aan de kaartenmakers van
navigatiesystemen zoals TomTom.
Nu de economie weer in de lift zit groeit ook de verkeersdruk op bijvoorbeeld de Europa Allee.
Momenteel hoopt het verkeer zich weer op tussen de rotondes, leidend tot congestie en verkeersonveilige situaties. De Europa Allee is een belangrijke verbindingsweg voor de stad. Een goede
doorstroming hier kan de Stadsbrug ontlasten en gebruik van de Molenbrug voor verkeer van of
naar IJsselmuiden stimuleren. Ook voorkomen we zo sluipverkeer door de wijk, zoals bij de
Wederiklaan. D66 verwacht dat de uitstoot van gemotoriseerd verkeer in de komende tien jaar
vermindert door de opkomst van het elektrisch rijden.
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D66 ziet de Europa-allee blijvend als een belangrijke verkeersader waarin over een aantal jaar
geïnvesteerd moet worden. Daarom willen we onderzoeken hoe de weg als doorgaande weg met
een aantal op en afritten verdiept kan worden aangelegd. Daarin willen we meenemen of ter
hoogte van het groene hart een groene overkluizing financieel en technisch mogelijk is. Dit zou
leiden tot een forse uitbreiding van het groene hart als verblijfsgebied. Het plan maakt deel uit van
het door D66 voorgestelde Kampen 2030 waarvoor de komende jaren ook financiering gevonden
moet worden
In het masterplan Kampen 2030 wordt er rekening gehouden met de parkeermogelijkheden in de
wijken.
Voor het parkeergeld maakt de gemeente een kosten- batenanalyse. D66 houdt de optie open om
op zondag parkeergelden te heffen wanneer de winkels op zondag opengaan.

7.4.

Veiligheid in het verkeer

De gemeente kan de veiligheid in het verkeer bevorderen.
D66 wil meer ruimte voor fietsers en voetgangers, want sommige fiets- en voetpaden zijn nog smal
(zeker voor de elektrische fiets) of de straat vol met auto’s, scooters en fout geparkeerde fietsen.
Verder willen we die ruimte creëren door verbreding van de stoep, het centrum meer autoluw
maken en beter gebruik te maken van eenrichtingsverkeer, 30km zones in te richten of gebieden
als ‘shared space’ in te richten.
Daarnaast maakt de gemeente duidelijk aan bewoners hoe zij gevaarlijke (verkeers)situaties
kunnen melden en hoe de gemeente hiermee omgaat.
Veel straatverlichting in Kampen is gericht op de autoweg terwijl het fietspad er donker bijligt. D66
wil dat alle fietspaden goed verlicht zijn.
Onverlicht fietsen in het donker is gevaarlijk. Kampen gaat onderzoeken of het Lichtbrigadeplan
van de gemeente Den Haag bruikbaar is. Door het gebruik van lichtsymbolen op een fietspad,
zorgen we ervoor dat het gebruik van correcte fietsverlichting toeneemt.
Het in 2017 vastgestelde verkeerscirculatieplan wordt de komende jaren uitgevoerd. Toch is een aantal
knelpunten blijven liggen, waaronder het landbouwverkeer op de Molenbrug en de verkeerssituatie
bij Bolwerk-Buitenwacht.
Voor de Molenbrug zal D66 de provincie manen tot snelle oplossing om fietsverkeer en wandelaars
te scheiden van het landbouwverkeer en is zo nodig bereid aan die oplossing bij te dragen.
Wat betreft de situatie bij het station willen we dat serieus wordt onderzocht hoe doorgaand
verkeer vanaf Grafhorst en Kampereiland via een onderdoorgang kan doorrijden.
Landbouwverkeer mag geen gebruik meer maken van de Stadsbrug.

Verkiezingsprogramma 2018-2022 D66 Kampen

Pagina 33

7.5.

Openbaar vervoer

Wij willen dat de gemeente als opdrachtgever zorgt dat het openbaar vervoer ook goed is voor milieu
en klimaat. En dus zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt, CO2 en fijnstof uitstoot. Dat kan
bijvoorbeeld door in concessies eisen aan emissies te stellen.
Door een goede aansluiting van fietsverkeer op bus- en treinstations kan het openbaar vervoer een
aantrekkelijke optie worden voor inwoners die binnen 0 en 7,5 km van de stations wonen. Op eenzelfde manier kunnen de auto, bus een verlengstuk zijn van de trein. De verschillende vormen van
vervoer lopen lang niet altijd vloeiend in elkaar over.
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8. Het sociale domein
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en
mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling. D66 verbindt bewoners en vrijwilligers
onderling, ieder vanuit eigen toegevoegde waarde. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met
oog voor alle generaties en groepen.
Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in
preventie en versterken we de eigen regie van inwoners. We steunen de beweging naar één gezin, één
plan, één regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en
hebben bij voorkeur één aanspreekpunt.

8.1.

Gezondheid

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om
te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar
voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar het voorkomen van problemen. Dit
vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties, ofwel: een
sterk voorliggend veld.
We investeren in onze relatie met de GGD. We hebben hierbij specifiek aandacht voor overgewicht
bij jongeren, al dan niet vanuit de “jongeren op gezond gewicht” (JOGG) aanpak.
D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn
gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op
zorg. Bewegen doet je niet alleen op de sportclub. Juist door van Kampen een echte fietsstad te
maken wordt bewegen heel normaal.
D66 is voorstander van het behouden van de diverse poliklinieken in de gemeente. Beschikbaarheid van gezondheidszorg is een groot goed.

8.2.

Transitie en transformatie

D66 wil telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. D66 wil een samenhangende aanpak
voor het sociaal domein. Het sociale domein moet integraal aangepakt worden door samenwerkingen,
beleidskokers mogen niet leidend zijn.
D66 wil actief zoeken naar innovatieve samenwerkingsvormen en financieringsvormen in het
sociaal domein, zoals social impact bonds. De social impact bond is een financieringsinstrument
waarbij privaat geld wordt ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Verscheidene
gemeenten hebben dit instrument succesvol ingezet.
D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid
en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.
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8.3.

Jeugd

Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar
nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij we het hele gezin en netwerk van het kind
actief een rol geven.
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering,
gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel
mogelijk voorkomen worden.
1.350 kinderen in Kampen groeien op in een gezin dat armoede kent. D66 wil dat het armoedebeleid gericht beleid ontwikkelt op deze kwetsbare groep door de aanbevelingen van de Kinderombudsman over te nemen.
D66 wil dat hulp integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente actief op samenwerking. Voor die (specialistische) zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden moet
effectief worden samengewerkt met de regio. We organiseren de zorg voor het kind zoveel
mogelijk in verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op
scholen.
Bij crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een regisseur
benoemd. We vinden goede begeleiding en nazorg die kinderen en ouders in staat stelt het
normale leven zo goed mogelijk weer op te kunnen pakken van belang.
De gemeente heeft specifiek aandacht voor LHBTI-jongeren.

8.4.

Zorg en welzijn

Voor D66 is leidend dat de toegang tot de zorg laagdrempelig dient te zijn en dichtbij georganiseerd, met informatie over alle mogelijkheden en duidelijke aanspreekpunten. Bij signalering van
vragen mogen professionals daar proactief op afgaan. We zetten in op goede gespreksvoering om
de ondersteuningsvraag helder te krijgen en simpele indicatieprocedures.
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Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige
professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische
zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten)samenwerking tussen zorg- en
welzijnspartners, maar ook zorgverzekeraars en lokale of regionale ziekenhuizen.
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. De gemeente kan verder initiatieven gericht op het langer thuis laten wonen van
ouderen te stimuleren. Het komt het welzijn van ouderen ten goede als zij zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen, onder meer door huishoudelijke ondersteuning.
D66 wil dan ook dat er ondersteuning beschikbaar is voor mantelzorgers. Daarnaast moet het
mogelijk zijn om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten door andere (professionele) hulp.
D66 staat voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te
bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren.
LHBTI-inwoners verdienen specifieke aandacht. Zo neemt de gemeente LHBTI-informatie op in de
informatievoorziening, zorg zij dat medewerkers aandacht hebben voor LHBTI-vragen. En brengt
de gemeente de positie van LHBTI-inwoners onder de aandacht van zorgaanbieders.

8.5.

Ouderen

Veel ouderen doen niet meer mee in het actieve arbeidsproces, toch hebben ze een hoofdrol in onze
samenleving. Denk aan alle oppasopa’s en –oma’s, de vrijwilligers bij verenigingen en musea, en de
vele mantelzorgers.
De gemeente moet zorgen dat ouderen kunnen blijven meedoen. Dat houdt veel meer in dan goede
zorg. Denk aan toegankelijke gemeentelijke diensten (niet enkel digitaal), veilige fiets- en wandelpaden. Maar ook blijversleningen zodat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Bij de
zorg moet het niet alleen gaan om de fysieke zorg maar ook om zingeving en de bestrijding van
eenzaamheid.
Voor ‘roze ouderen’ (LHBTI van 55 jaar en ouder) is de kans op vereenzaming en psychische problemen
groter. In het sociaal beleid heeft de gemeente specifiek aandacht voor deze groep.

8.6.

Werk en inkomen

D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen participeren. Het
ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker langs scholing, vrijwilligerswerk
en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We dragen bij aan economische en sociale
zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van
bewoners. We gaan uit van de mens, en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil, in plaats van geobsedeerd te raken door wat allemaal niet zou kunnen. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen
die langdurig werkeloos zijn en niet kunnen werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil:
overheidssteun is er niet voor niet-willers.
D66 wil dat gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een arbeidsritme op te
bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en door (her)aanvraagprocedures te
verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor
het behalen van certificaten, zoals een heftruckcertificaat, kunnen mensen uit de bijstand naar
werk halen.
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D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om de participatie en
zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er veel situaties waarin iemand die
gaat werken bruto minder overhoudt dan met een bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet.
De gemeente moet deze armoedeval beperken, bijvoorbeeld door zelf ruimte te zoeken om te
experimenteren met werken met behoud van uitkering voor een bepaalde periode. Ook de
armoedeval moet worden voorkomen. D66 wil ook dat de gemeente intensief samenwerkt met
het UWV om te voorkomen dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken.
Jeugdwerkloosheid verdient speciale aandacht. D66 wil dat werkzoekenden meer regie geven over
hun eigen re-integratietraject. We stimuleren daarbij wederkerigheid. D66 wil dat de gemeente
werkzoekenden stimuleert en ondersteunt om initiatieven te ontplooien of vrijwilligerswerk te
doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun kans op werk vergroten.
Dit vraagt aandacht voor het creëren van werkgelegenheid, een aantrekkelijke gemeente voor
werkgevers en kansen voor zzp’ers. De gemeente kan voorop lopen in het bieden van
werkervaringsplaatsen, doorstroming van talent en het bieden van werk kansen aan mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen, om de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven en andere partners zorgen
voor een betere match tussen beschikbare banen en werkzoekenden.

8.7.

Armoedebeleid

D66 wil dat mensen mee kunnen doen. Dat is het uitgangspunt van ons armoedebeleid. Daarom willen
we dat de gemeente inwoners ondersteunt met het vinden van de juiste oplossing. Het armoedebeleid
moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan
te pakken.
De afgelopen jaren heeft Kampen blijk gegeven van politiek onvermogen bij het aanpakken van
armoede. Het huidige armoedebeleid is afwachtend en niet ambitieus, ook is het onduidelijk wat het
effect is van maatregelen.
D66 wil mensen perspectief bieden blijvend – via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk - laten
meedoen aan de maatschappij. Daarbij verdienen kinderen, ouderen en chronisch zieken speciale
aandacht.
D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen.
Hierbij is herkenning door de wijkteams van belang omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet
melden met schulden. D66 volgt de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman en de
Kinderombudsman en andere deskundigen op.
Wachtlijsten zijn wettelijk niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, ook als dat
onorthodoxe oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties. D66 wil
meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen.
We vinden het hierbij belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder
zzp’ers en ouderen. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen extra
aandacht (bij multiproblematiek in samenhang met het gezinsplan). We willen doen wat bewezen
werkt: de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend zijn.
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In Nederland zijn ruim 175.000 ondernemers die onder de armoedegrens leven. Vele hebben te
maken met schulden. D66 wil dan ook dat er extra aandacht is voor deze doelgroep. De drempel
om naar het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) te stappen moet worden verlaagd. Het RBZ
moet ook doorverwijzen of een geschikte oplossing aanbieden voor ondernemers die niet in aanmerking komen voor een BBZ regeling (bijstand voor zelfstandigen).
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen
krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak, bijvoorbeeld door
ervoor te zorgen dat deze kinderen mee kunnen doen aan sport en cultuur.
Kampen krijgt een armoederegisseur met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te
krijgen. Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren.
Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van gemeentelijk beleid te monitoren en nieuwe aanpakken te ontwikkelen.
D66 wil dat de voorzieningen voor het armoedebeleid toegankelijk zijn voor iedereen wiens
inkomen lager is dan 120% van het minimumloon en past daarbij een glijdende schaal toe tot
minimaal 140%. Zo kunnen we de armoedeval tegengaan.
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9. 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 kunnen bewegen
en in vrijheid keuzes kunnen maken over hoe zij hun leven vormgeven. Vanzelfsprekend ligt hier een
taak voor de gemeente. D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. De
subjectieve van onveiligheid is in Kampen relatief hoog. D66 vindt het belangrijk de gevoelens van
onrust serieus te nemen en ons tegelijkertijd bij het maken van veiligheidsbeleid niet te laten leiden
door angst.
Daarom kiezen we voor effectieve maatregelen in plaats van schijnveiligheid. We kiezen op de eerste
plaats voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast te bestrijden. D66 vindt dat vrijheden niet zomaar moeten worden opgeofferd en dat daarom altijd
scherp gekeken moet worden naar de balans tussen vrijheid en veiligheid.

9.1.

Preventie

Preventie, oftewel het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is voor D66 het uitgangspunt om
veiligheid te verbeteren. Dit begint al vroeg, bijvoorbeeld door te investeren in onderwijs en het
voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Preventie betekent ook dat we inwoners ondersteunen en
mobiliseren om weerbaar te zijn tegen vormen van criminaliteit en overlast.
Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling in
een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende
straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het daarom de taak van de
gemeente om de openbare ruimte netjes te houden en regels te handhaven.
Het melden van problematiek of kapotte zaken in de openbare ruimten moet gemakkelijk te
melden zijn. Hiervoor kan een app ingericht worden waarmee een foto en locatie direct naar de
gemeente gestuurd kan worden.
D66 wil dat de gemeente initiatieven van bewoners ondersteunt en hen inspraak geeft: bewoners
zijn vaak zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid die zij in hun eigen leefomgeving
ervaren.
D66 wil dat wijkagenten samen met de gemeente (wijkverbinders) en welzijnswerkers in de wijken
optrekken, in het geven van voorlichting, het aanwezig zijn bij inspraakmomenten en het op een
laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt. Denk ook aan buurtbemiddeling om
problemen op te lossen.
Daarnaast vraagt preventie om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, scholen, zorg
en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de politie.
D66 wil criminaliteit en overlast verminderen door softdrugs uit de criminaliteit te halen en
houden. Ons doel hiermee is de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de
overlast en criminaliteit die gepaard gaat met illegale wietteelt te beperken.
Vanuit het oogpunt van veiligheid wordt verlichting vooral gezien als technisch middel om meer
‘natural surveillance’. Meer verlichting, minder criminaliteit, overlast en verloedering. D66 wil dat
de Kamper binnenstad een innovatief lichtplan krijgt vergelijkbaar met initiatieven in Zwolle,
Utrecht en Gent. Zo kunnen we monumenten mooi verlichten, overlasten terugdringen en speelse
effecten als lichtwandelingen toevoegen.
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9.2.

Handhaving

De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. In die gevallen komt handhaving
in beeld. Handhaving kan plaatsvinden door de politie, maar ook door BOA’s (buitengewoon
opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Dit vraagt om een heldere afbakening van
verantwoordelijkheden en goede samenwerking. De vorming van de nationale politie is een goede
ontwikkeling, maar een belangrijk aandachtspunt voor D66 is dat er voldoende aandacht blijft voor
lokale veiligheidsvraagstukken.
De handhaving van regels in Kampen moet beter. D66 wil daarom meer geld en aandacht voor
handhaving.
De gemeente draagt de verantwoordelijkheid in het beschermen van de vrijheid van inwoners. Zo
dient de gemeente onze privacy te beschermen.
D66 wil dat bij veiligheidsmaatregelen altijd rekening wordt gehouden met de invloed die deze
maatregelen hebben op de privacy van inwoners. D66 is daarom terughoudend bij het inzetten
van cameratoezicht en preventief fouilleren, zeker als maatregelen enkel leiden tot schijnveiligheid. Cameratoezicht is kostbaar terwijl het resultaat vaak mager is.
D66 investeert liever in maatregelen die direct merkbaar resultaat hebben. Zo willen wij daders
van criminaliteit onmiddellijk schade laten vergoeden. Ook bij kleine vormen van criminaliteit. Zo
kan de politie bij daders van uitgaansgeweld bij aanhouding beslag leggen op bijvoorbeeld een
mobiele telefoon om later een slachtoffer te kunnen compenseren.
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10. Bestuur en inwoners
D66 streeft naar persoonlijke vrijheid, naar een samenleving waarin mensen zelf bepalen hoe zij hun
leven inrichten, en waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Vrijheid in verbondenheid vereist de
mogelijkheid voor mensen om te bepalen wie hen bestuurt, en wat die bestuurders doen. Uitgaande
van persoonlijke vrijheid in verbondenheid met anderen is het van groot belang dat overheden zich
aan de door henzelf gestelde regels houden en democratische verantwoording afleggen en controleerbaar zijn. D66 is daarom altijd een voorvechter geweest van een sterke democratische rechtsstaat waarop mensen invloed en inspraak hebben.

10.1. Sterk bestuur
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk bestuur stapt over
politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording af, ook als voor de
uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking is niet alleen
effectief, maar soms ook onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van
onze inwoners. Beslissingen die genomen worden in gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld
welke zorg wordt ingekocht, raken Kampenaren direct. Daarom maakt D66 zich hard voor meer
democratische legitimiteit en controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden.
D66 wil dat de komende coalitie een akkoord op hoofdlijnen sluit. Op die manier is er ruimte voor
wisselende meerderheden in de raad op onderwerpen die niet onderdeel uitmaken van het
bestuursakkoord (of coalitieakkoord). Dit maakt het bestuur daadkrachtig en zorgt ervoor dat er
beter wordt geluisterd naar de wensen van inwoners.
D66 is voorstander van samenwerking over grenzen heen, mits afspraken democratisch gelegitimeerd en controleerbaar zijn. Voor taken zoals (jeugd)zorg of afvalverwerking kan door samenwerking schaalvoordeel worden behaald en expertise gedeeld. De keuzes die worden gemaakt in
de uitvoering van deze taken raken onze inwoners. Daarom moet de besluitvorming democratisch
verlopen
D66 vindt dat samenwerkingsverbanden in de regel publiek moeten zijn. Zij vallen dan onder de
Wet gemeenschappelijke regelingen, met (minimale) wettelijke vereisten ten aanzien van de
transparantie, inspraak en verantwoording. Als er geen andere keuze is dan een privaat samenwerkingsverband, dan letten we in de gemeenteraad extra zorgvuldig op de manier waarop de
verantwoording en de inspraak van inwoners, belanghebbenden en de raad wordt georganiseerd.
Uiteraard geldt dit alleen voor samenwerkingsverbanden waarin politieke keuzes worden gemaakt
die invloed hebben op het dagelijkse leven van inwoners.
D66 wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en wordt heroverwogen als
dit doel uit zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van de nut en noodzaak vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het samenwerkingsverband. Bovendien voorkomen
we op deze manier wildgroei. Als onze gemeente meer samenwerkingsverbanden heeft dan
raadsleden, gaat dit ten koste van de democratische controleerbaarheid.
Daarnaast ziet D66 er op toe dat het college aan zijn verplichting om een overzicht van alle
samenwerkingsverbanden te publiceren voldoet. We verwachten ook duidelijkheid van het college
over wie politiek verantwoordelijk is voor welke regeling.
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Om de democratische controleerbaarheid van samenwerkingsverbanden te vergroten, wil D66
nieuwe instrumenten ontwikkelen. We willen binnen de gemeenteraad van Kampen een rapporteurschap voor raadsleden. Voor elke gemeenschappelijke regeling wijst de Raad een of meer
raadsleden aan die de ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke regeling volgt en hierover aan
de Raad rapporteert.
D66 wil initiatieven van inwoners beter betrekken bij de gemeente, door ruimte en randvoorwaarden te scheppen, bijvoorbeeld als inwoners de groenvoorziening in hun buurt beter kunnen
onderhouden dan de gemeente.
Niet alleen op buurtniveau moet de gemeente samen optrekken met inwoners, ook bij andere
beleidsterreinen. Nu wordt inspraak vaak gezien als iets lastigs en wordt het zelfs vergeten. Denk
bijvoorbeeld aan het beleid rond het sociaal domein. De gemeente moet betrokkenen als ouderen,
mantelzorgers etc. actief uitnodigen.
De overheid denkt mee met de bewoners en ondernemers. Er wordt altijd naar een oplossing
gezocht die voor de gemeente en bewoners acceptabel is.
De gemeente Kampen hijst op Coming-out-dag (11 oktober) de regenboogvlag op het Stadhuis.
De gemeente communiceert begrijpelijk met inwoners, bij voorkeur op taalniveau B1.
D66 is blij met de actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.
D66 wil dat bestuurders altijd aanspreekbaar zijn op mogelijke belangenconflicten of ontoelaatbaar gedrag. Het onderwerp moet bespreekbaar blijven, ook in de raad.

10.2. Meer invloed voor inwoners
Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de gemeente
beslissingen neemt die directe invloed hebben op inwoners. Maar ook omdat inwoners hun buurt het
beste kennen en het beste weten wat er nodig is. Directe democratie en moderne vormen van inspraak
zijn voor D66 een belangrijke aanvulling op de representatieve democratie. Dat vraagt de Omgevingswet ook van de gemeenten. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen kan inspreken en participeren,
niet alleen hoogopgeleide of mondige inwoners.
D66 verwelkomt ideeën en initiatieven die invulling geven aan meer invloed voor inwoners.
Daarom willen we een participatieverordening opstellen, met een selectie aan instrumenten, zoals
buurtrechten.
D66 wil dat inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces inspraak krijgen. Dan is er
meer ruimte om rekening te houden met de wensen en bezwaren van inwoners. Uiteraard pas als
het onderwerp voldoende tastbaar is voor inwoners, zodat zij de urgentie en de gevolgen goed
kunnen inzien.
D66 wil dat de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen geeft voor de inspraak en achteraf
uitlegt waarom suggesties wel of niet zijn overgenomen.
D66 wil dat wijkbewoners meer te zeggen krijgen over waaraan het budget voor hun wijk wordt
besteed. Door gebruik te maken van buurtbijeenkomsten en online inspraakmogelijkheden,
kunnen veel wijkbewoners worden bereikt.
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De gemeente is er voor de inwoners. Dat betekent dat zij goede dienstverlening van de gemeente
mogen verwachten. We willen dat inwoners en ondernemers goed en snel worden geholpen.
D66 wil dat de gemeente ook buiten kantoortijden goed bereikbaar is.
D66 wil dat informatie goed te vinden is op de website van de gemeente en dat inwoners digitaal
een afspraak kunnen maken.
We vinden het belangrijk dat inwoners laagdrempelig contact kunnen leggen met de gemeente,
door bijvoorbeeld gebruik te maken van kanalen die inwoners ook dagelijks gebruiken, zoals
WhatsApp. Niet iedereen kan goed overweg met internet. Daarom blijft het loket bestaan.
D66 wil de gemeentelijke regeldruk verminderen. De APV wordt doorgelicht op verouderde en
overbodige regels. Daarnaast komt er voor iedere nieuwe regel in principe een einddatum. Alleen
na een positieve evaluatie wordt de regel voortgezet.
D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek aangaat om uit te zoeken waar
het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een bevredigende oplossing wordt gevonden en
kan ook kosten besparen.
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11. Financiën
Als sociaalliberalen gaan wij behoedzaam om met de financiële huishouding van de gemeente. Wij
zijn zuinig met belastinggeld, omdat wij ons realiseren dat mensen daar hard voor gewerkt hebben.
En dat voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die
besteden. Om die reden vinden wij het ook belangrijk dat de gemeente zo transparant mogelijk is
over inkomsten en uitgaven, en daar ook verantwoording over aflegt. Een sociaalliberale begroting
is bovendien toekomstvast: wij willen geen schuld doorschuiven naar onze kinderen en
kleinkinderen.
Vanuit diezelfde waarde erkennen we ook het belang van sommige publieke investeringen, bijvoorbeeld in goed onderwijs en schone energie, die juist op de lange termijn profijt opleveren. Daarom zijn
lage lokale lasten voor ons belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen
van een gemeentebegroting.

11.1. Eenvoudig en eerlijk
D66 wil dat de gemeente open en duidelijk is richting de gemeenteraad en haar inwoners over haar
financiën. Dat begint met een heldere en toegankelijke presentatie van voornemens en resultaten:
een begrijpelijke begroting en een leesbaar jaarverslag. Maar als democraten die transparantie
belangrijk vinden om het bestuur controleerbaar en afrekenbaar te maken, willen wij verder gaan.
Daarom doen wij voorstellen voor het verspreiden van ‘burgervriendelijke’ begrotingen (zonder
jargon, met overzichtelijke bedragen), een openbaar subsidieregister.
Bovendien wil D66 gemeentelijke belastingen zo eenvoudig mogelijk inrichten, zodat iedere inwoner
en ondernemer begrijpt wat hij om welke reden aan belasting moet afdragen. De gemeente zal
inwoners daarnaast meer moeten betrekken bij de vaststelling van de waarde (WOZ) van hun huis.
Het is voor hen belangrijk als grondslag voor de ozb.
Daarnaast wil D66 dat lasten eerlijk verdeeld zijn. Dat betekent bijvoorbeeld geen onevenredige hoge
afvalstoffenheffing voor alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens. Voor veel gemeentelijke heffingen
(leges, belastingen of heffingen) geldt verder dat deze kostendekkend moeten zijn. D66 vindt het
belangrijk om inzichtelijk te maken welke kosten precies worden ‘toegerekend’. De hoogte van
gemeentelijke leges of retributies zoals die voor bouwvergunningen of trouwen, moeten in verhouding
staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet de suggestie wekken dat die diensten
gratis zijn, maar de gemeente hoeft ook niet te verdienen op deze diensten. Die kosten bieden
bovendien een goede stimulans en helder criterium om zo efficiënt mogelijk te functioneren en zo de
kosten voor inwoners te beperken.
Dat streven hebben wij niet alleen voor zogenaamde ‘doelheffingen’, maar ook bij de onroerendezaakbelasting (ozb) die door huiseigenaren wordt betaald. Bij tekorten op de begroting zoeken wij dan ook
in eerste instantie naar bezuinigingen of naar mogelijkheden taken efficiënter en goedkoper uit te
voeren, voordat een stijging van de lasten aan de orde komt. Eventuele bezuinigingen ontzien zoveel
mogelijk de kerntaken van de gemeente.
Waar mogelijk worden inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij (het invullen van)
bezuinigingen betrokken.
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D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing en rioolheffing geldt daarom voor zover
wettelijk toegestaan het principe: ‘de vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter
voor het milieu omdat het mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens
geldt ook dat ook hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en
dus hoe lager de afvalstoffenheffing).
De inning van hondenbelasting is relatief kostbaar. Dat geldt ook voor de handhaving ervan. D66
streeft naar de afschaffing van de hondenbelasting. Handhavingscapaciteit zou daarnaast veel
beter ingezet kunnen worden voor de aanpak van hondenpoepoverlast.

11.2. Houdbare financiën
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange
termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnen komt en tekorten dus niet structureel worden
aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves.
Aan speculeren met het aan- en verkopen van grond moet een einde komen. Toekomstige opbrengsten zijn in het verleden vaak te rooskleuring voorgesteld en gemeenten hebben daardoor
te grote risico’s genomen. Grondpolitiek draait om regie over waar die grond voor gebruikt wordt
en niet om het maken van winst.

11.3. Betere democratische controle
De controle van de gemeenteraad op besteding van belastinggeld is belangrijk. Dit begint met
investeren in de kennis en kunde van raadsleden en hun ondersteuning door fractiemedewerkers
en de griffie.
Daarnaast hebben zij baat bij een actieve gemeentelijke rekenkamer, met name binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden. De verantwoording over zowel de besteding van geld als de
hoogte en verdeling van risico’s binnen deze verbanden moet transparant, tijdig en volledig zijn.
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een duwtje in
de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht
verder moeten kunnen. Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect.
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Colofon
Het verkiezingsprogramma 2018-2022 van D66 Kampen is vastgesteld
in de ledenvergadering van 19 januari 2018.
De afbeeldingen in dit programma zijn afkomstig uit de fotodatabase
van D66 of uit het eigen foto-archief van de afdeling.

Contact met de afdeling?
Het afdelingsbestuur bestaat uit
Marion Wichard, voorzitter
Stephan van der Kamp, secretaris
Edward Boon, penningmeester
Neem contact op via info@d66kampen.nl

Contact met de fractie?
De huidige fractie bestaat uit
Pascal Jacobs, raadslid
Eliza Nauta, commissielid
Gerben Wijnja, commisiselid, tevens lijsttrekker voor de verkiezingen 2018
Neem contact op via fractie@d66kampen.nl

@D66Kampen
https://www.facebook.com/D66Kampen

www.kampen.d66.nl
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