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Inleiding 
Wonen in Wassenaar is een voorrecht. Een dorp met een historisch centrum, een groene omgeving 
en een prachtig strand, een bruisend verenigingsleven en voorzieningen voor mensen die hulp nodig 
hebben. En dat midden in de Randstad. 
 
D66 is trots dat we de afgelopen vier jaar hebben mogen bijdragen aan de ontwikkeling van ons 
mooie dorp. Een solide financieel beleid is gecombineerd met de zondagsopening en investeringen in 
de sportvelden en ontwikkeling van het Havengebied. 
 
We koesteren deze unieke plaats en willen Wassenaar verder klaarmaken voor de toekomst. Een 
duurzame toekomst op elk gebied: bestuurlijk, bereikbaarheid, onderwijs, financieel, economisch en 
voor mensen die hulp nodig hebben.  
 
Als uitgangspunt gebruiken we hierbij de vijf D66 richtingwijzers: 

• Vertrouw op de eigen kracht van mensen  
• Denk en handel over grenzen heen  
• Beloon prestatie en deel de welvaart  
• Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving  
• Koester de grondrechten en gedeelde waarden  

 
Een voorwaarde om Wassenaar een duurzame toekomst te kunnen geven is bestuurskracht. En daar 
zet D66 de komende 4 jaar weer vol op in. Wij willen dat alle Wassenaarders erop kunnen 
vertrouwen dat ons bestuur effectief, efficiënt en van hoge kwaliteit is.  
 
In de navolgende paragrafen treft u onze inzet aan voor de komende vier jaar. We hopen daarbij 
(wederom) op uw steun te mogen rekenen.  



 

Krachtig bestuur voor Wassenaar 
Een goed functionerende gemeente is een basisvoorwaarde voor de krachtige, open en diverse 
samenleving waar wij naar streven. We willen dat de gemeente toegankelijker en transparanter 
wordt en dat Wassenaarders en bedrijven worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van 
beleid. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente dichtbij de mensen staat en herkenbaar blijft. 

  

Bestuurlijke toekomst 

Bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid werkt de gemeente Wassenaar intensief samen met 
Voorschoten in de Werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Wassenaar heeft met de grotere regio en 
buurgemeenten nog meer afspraken. Bijvoorbeeld op gebied van Sociale Zaken, Jeugd, GGD, 
Ruimtelijke Ordening, Groen, Economie, Verkeer en Vervoer, Werkorganisatie Duivenvoorde, Pact 
van Duivenvoorde en Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn een greep uit deze 
samenwerkingsverbanden.  

• D66 zet er vol op in dat Wassenaarders erop kunnen vertrouwen dat hun bestuur effectief, 
efficiënt en van hoge kwaliteit is.   

• D66 wil graag een kleine afstand tussen bestuur en burger en is daarom voor zelfstandigheid 
van de gemeente Wassenaar.  Daarvoor is echter wel verbetering van de bestuurskracht van 
Wassenaar noodzakelijk. Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders zal in overleg 
met de nieuwe gemeenteraad de Werkorganisatie Duivenvoorde strakker moeten aansturen 
dan tot nu toe het geval was. Ook moet de Werkorganisatie Duivenvoorde efficiënter en 
effectiever gaan functioneren.  

• Ook zal de gemeenteraad beter in staat moeten zijn haar kaderstellende en controlerende 
taken en bevoegdheden goed uit te oefenen binnen de vele samenwerkingsverbanden. Dit 
betekent dus o.a. dat de besturen van de samenwerkingsverbanden langere 
besluitvormingstermijnen moeten hanteren.   

• D66 wil dat ieder samenwerkingsverband elke vijf jaar wordt heroverwogen op nut, 
noodzaak en efficiëntie. Dit vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van 
het samenwerkingsverband. Dit is van belang omdat in deze verbanden besluiten genomen 
die Wassenaarders direct raken, bijvoorbeeld welke zorg wordt ingekocht. 

• D66 wil dat Wassenaarders de gemeentepolitiek kunnen volgen. Openbaarheid van alle 
vergaderdata en vergaderingen indien mogelijk, directe publicatie van openbare stukken die 
de gemeenteraad ontvangt, en het dagelijks bijwerken van de website worden standaard. 
 

Bewonersinitiatieven en inspraak 

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente goed naar haar inwoners luistert. Juist omdat de 
gemeente beslissingen neemt die van directe invloed zijn op inwoners. Maar ook omdat inwoners 
hun buurt het beste kennen en het beste weten wat er nodig is.  



 

• D66 wil de inwoners zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces betrekken. Dan is er 
meer ruimte om rekening te houden met hun wensen en bezwaren. 

• D66 wil dat inwoners zelf een initiatiefraadsvoorstel kunnen indienen, als zij hiervoor 
minstens 500 handtekeningen verzamelen. De gemeenteraad is dan verplicht dit voorstel in 
behandeling te nemen. We verwachten van inwoners dat zij in zo’n voorstel aangeven welke 
maatregelen van de gemeente worden verwacht en hoe eventuele kosten worden gedekt. 
 

Financieel beleid 

Als sociaal-liberalen 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. 
Voor elke euro die de overheid uitgeeft, geldt dat mensen niet zelf kunnen kiezen hoe ze die 
besteden. 

• D66 wil dat de transparantie van de begroting toeneemt door de doorontwikkeling van 
de online begroting. 

• D66 wil dat de hoogte van gemeentelijke leges voor bijvoorbeeld bouwvergunningen 
altijd onderbouwd is. Kostendekking is daarbij het uitgangspunt.   

• D66 staat voor een duurzame begroting. D66 wil geen schuld doorschuiven naar onze 
kinderen en kleinkinderen. Vanuit diezelfde waarde erkennen we echter ook het belang 
van sommige publieke investeringen (bijvoorbeeld in schone energie) die op de lange 
termijn rendement opleveren en de aarde ontzien. Lage lokale lasten zijn voor ons 
belangrijk, maar niet het enige criterium bij het opstellen en beoordelen van de 
gemeentelijke begroting. Tekorten worden niet structureel aangevuld vanuit de 
gemeentelijke reserves. 

• D66 wil dat de reserves van de gemeente Wassenaar daarom op een realistisch niveau 
liggen. Het is zonde om onnodig veel geld op de plank te laten liggen, terwijl duurzame 
investeringen nodig zijn. 



 

Groene groei 
De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te 
wekken, of op een slimme manier hun energierekening te verlagen, kansen voor een klimaatneutrale 
gemeente en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken. 
 

Naar een groen en schoon dorp 
D66 zet vol in om van Wassenaar een klimaatneutrale gemeente te maken. Oftewel: we willen 
minder energie gebruiken en de energie die we gebruiken moet duurzaam zijn opgewekt. 
Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn. Investeren in duurzaamheid levert vaak geld op. 

• D66 wil dat de gemeente per wijk een voorstel maakt hoe we Wassenaar samen 
energieneutraal kunnen maken. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie en regierol.  

• D66 wil dat er een ‘revolverend fonds’ van 5 miljoen euro wordt opgezet waaruit 
bewonersinitiatieven en bedrijven de eerste investering voor energiebesparing of –
opwekking kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere 
lasten en vloeien de terugbetalingen terug naar het fonds.  

• D66 wil dat de gemeente woningcorporaties aanmoedigt om vastgoed te verduurzamen en 
maakt bindende afspraken. Nieuwe corporatiewoningen in Wassenaar moeten vanaf 1 
januari 2019 energieneutraal worden gebouwd. 

• D66 wil dat de gemeentebedrijven aanmoedigt om energiebesparende maatregelen te 
nemen en actief controleert op de uitvoering van de Wet Milieubeheer. Dat betekent dat 
bedrijven verplicht zijn investeringen te doen die binnen 5 jaar kunnen worden 
terugverdiend. 

• D66 vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. De gemeente koopt groene energie 
in en wekt zelf energie op door, waar rendabel, de aanleg van zonnepanelen op daken van 
vastgoed in eigendom van de gemeente. Daarnaast wil D66 dat de gemeente duurzaam en 
circulair inkoopt. 

• De gemeente biedt ruimte aan lokale corporaties om zelf energie op te wekken.  
• D66 is voor alternerend inzamelen, het nieuwe (omgekeerde) inzamelen. Er wordt een 

oplossing gezocht voor inwoners met specifieke uitdagingen zoals veel groenafval. Ook komt 
er een inzamelpunt voor luiers en incontinentiemateriaal.  

• D66 wil een actieve aanpak van zwerfafval in Wassenaar.  
 

Goed ondernemersklimaat 
Voor D66 zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. D66 wil 
dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat 
ondernemers er kunnen starten en groeien.  

• D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht volstaan, in plaats van 
een vergunningsplicht. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen. 

• D66 wil het winkelgebied aan de Van Hogendorpstraat aantrekkelijker maken door een 
experiment met het weren van auto’s. 



 

• D66 staat voor de zondagsopening. Winkeliers kunnen zo zelf bepalen of ze op zondagen wel 
of niet geopend zijn. 

• D66 ziet functievermenging (‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en 
culturele instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.   

• D66 wil dat bedrijven terecht kunnen bij een vaste contactpersoon van de gemeente, die hen 
helpt de juiste weg bij de gemeente te vinden. 

• D66 wil dat de gemeente bij aanbestedingen waar mogelijk ook lokale en startende 
ondernemers kansen biedt door eenvoudige inschrijving in het ondernemersregister en door 
betere voorlichting over opdrachten. 

• De gemeente werkt oplossingsgericht en snel bij aanvragen voor vergunningen voor 
terrassen en evenementen. 

• D66 wil dat de gemeente zich blijft inzetten om Wassenaar als onderscheidende en 
aantrekkelijke winkelomgeving te positioneren.  



 

Groen, bereikbaar en veilig dorp 
Gelegen in de Randstad, aan de zee én omringd door het groen: Wassenaar is uniek en hier zijn we 
trots en zuinig op. D66 wil dit unieke karakter bewaren en Wassenaar een duurzame toekomst geven 
op het gebied van wonen, werken en leven. We betrekken bewoners en ondenemers bij de keuzes 
die we maken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.  
 

Wonen 
Wonen in het groene, ruim opgezette Wassenaar is een voorrecht. D66 wil dat er in Wassenaar 
ruimte is voor iedereen en we koesteren de natuur in en om ons dorp. Dit willen we behouden. 
Nieuwe woningbouwlocaties worden daarom gevonden binnen de bebouwde kom 
(“binnenstedelijk”). We bouwen Wassenaar niet verder uit.  

• D66 wil dat bij woningbouwprojecten voorrang wordt gegeven aan betaalbare huur- en 
koopwoningen voor starters (zowel gezinnen als alleenstaanden) en mensen met een 
middeninkomen vanuit het oogpunt van een evenwichtige bevolkingsopbouw en de 
noodzakelijke sociaal- economische vitaliteit van ons dorp. 

• D66 wil de locaties die geschikt zijn voor (her)ontwikkeling in kaart brengen. Doel is samen 
met inwoners te komen tot een integraal plan voor verbouw en nieuwbouw van woningen. 

• D66 stelt bij aanbestedingen voor nieuwe woningbouw energieneutraal bouwen (nul op de 
meter) als eis.  

• D66 wil dat er voldoende woningen komen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen 
maar wel naar een kleiner huis willen. Nu blijven ouderen vaak noodgedwongen in een 
woning wonen die voor hen te groot is en waar een gezin graag in zou trekken.  
 

Ruimte   
D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving die 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 en flexibel is. Met de beperkte ruimte gaan we zorgvuldig 
om, door te kiezen voor verdichting en slim dubbelgebruik. 

• D66 wil een flexibele ruimtelijke ordening, waarbij (onrendabele) bedrijfsbestemmingen 
kunnen worden omgezet in woonbestemmingen. 

• D66 vindt het belangrijk dat de huidige regels en vergunningen in Wassenaarse 
verordeningen worden bekeken op nut en noodzaak. Overbodige en verouderde regels 
worden geschrapt, versimpeld of gemoderniseerd. 

• D66 wil dat bij grote projecten binnen de gemeente een regisseur wordt aangewezen die 
fungeert als aanspreekpunt voor de buurt of wijk. 

• Met inwoners, ondernemers en de gemeente gaan we door met de ingezette ontwikkeling 
van het havengebied. Dit moet een dynamische plek worden waar we graag verblijven met 
mogelijkheden om te recreëren, ondernemen en wonen. 

• D66 wil een ruime groene buffer tussen Wassenaar en Valkenburg behouden.  
• D66 wil maatwerk in het groenonderhoud. Dit betekent dat waar onderhoud vanuit 

verkeersveiligheid noodzakelijk is dit absoluut voorrang krijgt. Het snoeien van groen en het 



 

opruimen van gevallen bladeren en takken rond landgoederen wordt teruggebracht. De 
gemeente ondersteunt particuliere initiatieven om buurten of wijken op orde te houden, 
bijvoorbeeld door extra verzamelmomenten. 
 

Verkeer en vervoer   
Een goede bereikbaarheid en de doorstroming van het verkeer is belangrijk voor de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van Wassenaar. D66 wil fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer 
stimuleren, naast het verbeteren van de doorstroom voor auto’s. . 

• D66 wil een haalbaarheidstoets voor de N44-variant zoals ingebracht door de Wassenaarse 
ondernemersvereniging (het ongelijkvloers maken van kruisingen bij Rozenplein en Den 
Deijl). 

• D66 wil wandelen en fietsen stimuleren door dit zo gemakkelijk mogelijk te maken. Specifiek 
wil D66 dat de veiligheid en doorstroming voor fietsers verbetert bij de Rozenweg/Rotonde, 
dat er meer fietsenstallingen komen in het centrum en dat fietsers op een veilige (en 
duidelijke) manier de Rijksstraatweg kunnen oversteken ter hoogte van tuincentrum De 
Bosrand. Ook wil D66 dat de gemeente zorgt voor obstakelvrije en brede trottoirs, ook voor 
gehandicapten. Ook worden fietspaden verbreed vanwege de verschillende fietssnelheden 
door de opkomst van elektrische fietsen. 

• D66 wil dat elektrisch rijden wordt gestimuleerd door het eigen wagenpark elektrisch te 
maken, door het gebruik van hybride of elektrische bussen en door het aanleggen van 
voldoende laadpalen in Wassenaar.  

• D66 wil dat het aanbod van deelauto’s toeneemt in Wassenaar. De gemeente reserveert 
daarvoor op aanvraag parkeerruimte. 

• De gemeente stimuleert het gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer. 
 

Veiligheid 

D66 wil dat de gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. We kiezen op de eerste plaats 
voor het voorkomen van criminaliteit, ook door de diepere oorzaken van criminaliteit en overlast 
bestrijden. 

• D66 wil dat Wassenaar een eigen politiebureau en brandweer blijft houden.  
• D66 wil dat overlast bij de Oostdorperweg verdwijnt. Daartoe kan politie en gemeente beter 

handhaven.  
• D66 vindt dat mensen zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Iedereen kan een bijdrage 

leveren aan de veiligheid in de buurt door goed contact met de buren, door het plaatsen van 
geschikte sloten op het huis of door een preventieve (WhatsApp) buurt- of burgerwacht. 



 

Kansen voor iedereen 
D66 streeft naar een samenleving waarin ieder mens de vrijheid en de kansen heeft om zijn of haar 
leven zelf in te richten. Wij vertrouwen op de eigen kracht van mensen. Dat betekent dat we altijd 
kijken naar wat mensen zelf kunnen, al dan niet met ondersteuning vanuit hun eigen omgeving. 
Sommige mensen hebben echter wat extra hulp nodig, om hun talenten te ontdekken en tot bloei te 
laten komen, om zelfstandig te blijven wonen of om gelukkig oud te worden. Leeftijd, handicap of 
afkomst mogen nooit een belemmering vormen om volwaardig en zelfstandig mee te komen in onze 
samenleving. 

 

Onderwijs 
Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei én een basisvoorwaarde om het maximale uit de 
toekomst te halen. Door middel van onderwijs kan iedereen zich ontplooien en wordt hij of zij 
voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarom moet onderwijs voor iedereen toegankelijk en van hoge 
kwaliteit zijn. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen ontwikkeling. D66 vindt het belangrijk dat 
kinderen zich breed ontwikkelen. We willen aandacht voor cultuur, techniek, gezondheid en natuur. 
We willen daarnaast onze kinderen voorbereiden op de samenleving; met aandacht voor 
burgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen. Zolang niet al deze zaken landelijk 
zijn geregeld, stimuleren we scholen om dit zelf te organiseren door samenwerkingen met lokale 
partners te initiëren en budget te reserveren. 
D66 is een voorstander van onderwijs waarbij élk kind een passende plek binnen het onderwijs krijgt. 
Het mag daarbij niet uitmaken of het kind praktisch is ingesteld, hoogbegaafd is, of juist meer moeite 
heeft om mee te komen.  

• Wassenaar mag zich gelukkig prijzen met twee goede scholen voor voortgezet onderwijs. 
Juist daarom is het jammer dat er (nog) geen plek is voor VMBO-onderwijs op het niveau van 
de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg. 
Op dit moment moeten Wassenaarse jongeren uitwijken naar andere gemeenten. Daarom 
pleit D66 voor het onderzoeken van de mogelijkheid van kleinschalig VMBO-onderwijs in 
Wassenaar. 

• D66 vindt dat basisscholen maximaal 25 euro aan administratiekosten mogen vragen voor 
inschrijving. Zo verminderen we het risico op een mogelijke tweedeling en sociale uitsluiting 
binnen ons dorp.  

• Bij een aantal basisscholen komen kinderen op een wachtlijst terecht als ze met 2 jaar 
worden aangemeld. D66 wil dat onderzocht wordt of er in den brede sprake is van 
wachtlijstproblematiek. 

• Nu Wassenaar geen peuterspeelzalen meer heeft, wil D66 dat kinderopvang 2 dagdelen 
toegankelijk is voor elk kind. Dus ook voor kinderen waarvan de ouder(s) niet werken en die 
daarom geen financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van de kinderopvangtoeslag. 
De gemeente moet dit ‘gat’ dichten. Zo kan ieder kind zich spelenderwijs en samen met 
kinderen van verschillende achtergronden ontwikkelen. 

• D66 verbindt voorwaarden aan subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. We 
willen dat scholen duurzaam zijn en een prettig en gezond binnenklimaat hebben. Ook 



 

krijgen scholen ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en 
groene schooldaken of zonnepanelen op het dak.   

 
Het sociale domein – jeugd, arbeidsparticipatie en zorg en welzijn 
Het credo bij de nieuwe wetten in het sociaal domein is één gezin, één plan, één regisseur.  
D66 gaat erop toezien dat dit uitgangspunt ook terugkomt in de plannen en afspraken van de 
gemeente en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Financiële afwegingen, zoals de hoogte van de 
eigen bijdrage, mogen geen beperking zijn in de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning. 

Wassenaar is een welvarend dorp waar veel mensen goed kunnen rondkomen. De werkloosheid is 
relatief laag en het gemiddeld inkomen hoog. Toch moet een substantieel deel van de gezinnen in 
Wassenaar rondkomen van een bijstandsuitkering. D66 is van mening dat werk de beste manier is 
om armoede en schuldenproblematiek te voorkomen. Sommige mensen hebben extra 
ondersteuning nodig bij het succesvol betreden van de arbeidsmarkt en D66 wil hen daarbij laten 
helpen. Mensen hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid.  
D66 vindt dat het armoedebeleid gericht moet zijn op inwoners die geen- of nauwelijks kansen 
hebben op die arbeidsmarkt. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op 
orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken. 

• D66 wil dat structureel wordt onderzocht wat goed gaat en wat beter kan bij de uitvoering 
van de wetten in het sociale domein, onder meer door een terugkerend 
klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij wordt ook de nazorgplicht meegenomen. Dit houdt in 
dat de gemeente ook haar afspraken nakomt. Voor wat betreft de klachtenregeling wordt 
bezien of aanhaken bij de Haagse ombudsman gewenst is.  

• D66 wil dat inwoners met complexe problematiek een zogenaamde ‘groene golf ambtenaar’ 
aangewezen krijgen. Deze ambtenaar fungeert als loket voor alle zorgvragen. 

• D66 wil de toegankelijkheid van zorg en maatschappelijke ondersteuning beter organiseren. 
Zo moet er één loket komen waar bewoners terecht kunnen voor letterlijk al hun vragen in 
het sociaal domein en wordt er een digitale hulpwijzer (sociale kaart) gemaakt. Daarnaast wil 
D66 het gebruik van een Advies- en CoordinatieTeam in plaats van een Wijkteam 
heroverwegen. 

• D66 wil dat er een convenant Maatschappelijke Ondersteuning wordt afgesloten tussen 
maatschappelijke organisaties, zorgverleners en de gemeente. Met dit convenant wordt het 
gat opgevuld dat kan ontstaan wanneer er nog geen indicatie is voor het verpleeghuis en de 
thuiszorg (in combinatie met mantelzorg) niet voldoende hulp kan bieden. 

● D66 wil dat mantelzorgers voldoende ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld door ze te 
waarderen voor hun inzet en door ze af toe te ontlasten zodat ze zelf op adem kunnen 
komen. D66 behoudt de informatiecampagne over deze mogelijkheden.  

● D66 wil dat er een actieplan komt om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Er moeten 
meer plekken en activiteiten komen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Bij het 
opstellen van dit actieplan wil D66 de ouderenorganisaties in Wassenaar betrekken. 

● D66 wil dat de huidige uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten 
en Leidschendam-Voorburg op het gebied van Werk en Inkomen behouden blijft en wordt 
geoptimaliseerd. 

● Er moet in Wassenaar een front-office Werk en Inkomen zijn, omdat het kantoor in 
Leidschendam slecht bereikbaar is voor de Wassenaarse doelgroep  



 

• D66 wil dat Wassenaarse werkgevers en gemeente zich meer inzetten voor de re-integratie 
van (kwetsbare) personen op de arbeidsmarkt. Onder meer door het aanbieden van 
stageplaats en door het helpen van werkgevers bij het aanvragen van subsidies. 

• D66 wil de bestaande regelingen continueren voor mensen die minder dan 110% van de voor 
hen geldende bijstandsnorm verdienen, zodat bijvoorbeeld kinderen gebruik kunnen (blijven) 
maken van culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen. 

• D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt 
voorkomen. Hierbij is herkenning van belang, omdat veel mensen uit gêne zichzelf niet 
melden. D66 wil dat hierbij gaat worden samengewerkt met de woningcorporaties.  



 

Bruisend dorp 
Wassenaar is een bruisend dorp. De sport-, muziek-, cultuur- en andere vereningen én hun 
vrijwilligers zijn hierin allesbepalend. Dit bloeiende verenigingsleven is voor D66 uiterst waardevol. 
Sport en cultuur zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor ieders ontwikkeling. D66 wil zich daarom 
inzetten om dit hoge niveau van sport en cultuur te behouden en om dit, waar nodig, te versterken. 
Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereeen die mee wíl doen, ook mee kán doen.  
 

Sport en verenigingen 
Sporten en bewegen is gezond en brengt mensen van verschillende leeftijden en achtergronden met 
elkaar in contact. De Sport- en Speldagen zijn daar hét voorbeeld van. Daarom vindt D66 dat de 
lokale sportverenigingen zoveel mogelijk en structureel moeten worden ondersteund. Een adequate 
financiële meerjarenplanning staat daarbij voorop.  

• D66 wil dat elke school de beschikking heeft over een professionele gymnastiekdocent. 
Sporten begint bij de jongste jeugd. 

• D66 wil dat Wassenaar zich profileert als groene en sportieve gemeente.  
• D66 wil dat de Sportnota Wassenaar 2016 – 2020 een vervolg krijgt. 
• 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 een multifunctioneel en efficiënt gebruik van het gemeentelijk vastgoed. 

Organisaties die een maatschappelijk doel dienen verdienen en krijgen een plek, maar zullen 
moeten accepteren dat ze wellicht moeten verhuizen uit hun vertrouwde omgeving. 

• D66 wil dat de sporthal vervangen wordt in overleg met de sportverenigingen en dat er 
wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor publiek-private samenwerking. 
 

Cultuur en evenementen  
Kunst en cultuur bepalen het gezicht van een gemeente. Ze maken de gemeente aantrekkelijk om in 
te wonen, werken en ondernemen of als toerist te bezoeken. En dat geldt zeker voor Wassenaar met 
haar unieke landgoederen en historische centrum. Tel daar de historische-, muziek- en 
kunstverenigingen bij op. Ook onze eigen bioscoop in de Bibliotheek en het theaterprogramma in de 
Warenar, zijn daarbij niet weg te denken.  
De vrijwilligers die aan het realiseren van kunst en cultuur meewerken zijn van onschatbare waarde 
voor Wassenaar. D66 wil die vrijwilligers de ruimte geven om kunst en cultuur te blijven organiseren 
en uitvoeren in ons dorp. Wij vertrouwen op de kracht van al deze actieve mensen, omdat zij de 
experts en ervaringsdeskundigen zijn. 
Cultuurbeleid is bovendien een investering in mensen. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk 
debat, brengen mensen samen en prikkelen mensen om kritisch na te denken. D66 maakt daarom 
een vuist voor een sterk cultuurbeleid. 

• Om invulling te kunnen blijven geven aan het theaterprogramma en een ruimte te houden 
voor lokale voorstellingen en bijeenkomsten dient in samenwerking met de beheerstichting 
de Warenar opgeknapt te worden. 

• D66 staat vol achter de organisatie van evenementen/festival in Wassenaar, zoals 
Pleinmuziek en Jazz. We ondersteunen deze initiatieven en uitbreiding, zoals een pop-up 
podium voor de Paauw of een evenement aan zee.  

• D66 wil vergunningen op maat. Bij terugkerende evenementen kan de gemeente 
bijvoorbeeld meerjarige vergunningen afgeven.  



 

• D66 wil de culturele sector een bijdrage aan het onderwijs laten leveren.  
• D66 ondersteunt cultureel ondernemerschap. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat regels 

verdwijnen die multifunctioneel gebruik van ruimtes onnodig in de weg staan.  
• D66 koestert ons erfgoed. De dorpskern en karakteristieke panden in Wassenaar 

beschermen we, om de identiteit van ons dorp te behouden.  


