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Voorwoord lijsttrekker

D66 is een partij die al een halve eeuw staat voor 
bestuurlijke vernieuwing. In een maatschappij die snel 
verandert. Ook politiek. Dus veranderen we mee, juist 
nu.

De wereld gaat steeds sneller. Niemand zit daarbij 
meer te wachten op 40 pagina’s details. Wel willen we 
allemaal verstandige politici die de zaken goed voor 
ons regelen. Zodat we iedere dag naar school kunnen, 
naar het werk, aandacht geven aan onze familie en 
aan elkaar. Terwijl we erop kunnen vertrouwen dat de 
gemeente haar zaken voor elkaar heeft.

We nemen je daarom graag mee in onze 5 belangrijkste richtingwijzers voor de komende 
jaren.

Gerard Kuipers
Lijsttrekker D66 Zandvoort/Bentveld
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RICHTINGWIJZER 1
Zorg voor goed bestuur

Politiek gaat over heel veel zaken waar we allemaal flink afhankelijk van kunnen zijn. 
Eerlijk is eerlijk: de politiek is de afgelopen 4 jaar onrustig geweest in Zandvoort. Het 
sterk veranderde krachtenveld na de verkiezingen van 2014 vroeg om een nieuwe 
balans. En die werd in de politiek lang niet altijd gevonden.

Hebben al veel bereikt
In coalities met een groot deel van de raad heeft D66 Zandvoort ervoor gezorgd dat 
de gemeente (Zandvoort én Bentveld) de hele periode bestuurd werd. Door samen 
te werken. En we hebben daarmee veel bereikt, daarover is eigenlijk iedereen het wel 
eens:
1. We hebben de financiën op orde gekregen en bouwen nu zelfs flinke reserves op. 
We hebben investeringsruimte gecreëerd. Gaan de komende jaren veel zaken grondig 
aanpakken. In de openbare ruimte en aan de Boulevards.
2. De economie draait als nooit tevoren. Van 800.000 overnachtingen naar voorbij 
de 1 miljoen in 2017. En de gemeente Zandvoort staat er in de regio, nationaal en 
internationaal, heel goed op.
3. Tenslotte is een andere grote bestuurlijke klus, de grote transitie in de zorg, over 
het algemeen goed verlopen.
Precies de zaken waarop wij vier jaar geleden als partij zeiden ons te zullen richten. 
Met succes.

Trots
Daarop mogen we best trots zijn. D66 was vanaf de start met onze coalitiepartner 
CDA het motorblok in raad en college. Wij namen wel verantwoordelijkheid. Ook al 
was het in de Raad vaak onrustig, wij gingen samen dóór. Gingen moeilijke keuzes 
niet uit de weg en zorgden dat er continuïteit was.
Want daarvoor zitten we er. We hebben als samenleving ervoor gekozen om 17 
raadsleden en een college van burgemeester en wethouders besluiten te laten nemen 
die ons allemaal aangaan. Over wat goed is voor Zandvoort.
Besturen en verantwoordelijkheid nemen, daar staat D66 voor. Landelijk, maar juist 
ook lokaal. En dat hebben we laten zien de afgelopen periode.
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Veel hangt af van kwaliteit bestuurders
Voor ons begint alles daarom met goede gemeentebestuurders die hun rol snappen 
en die willen luisteren, naar jou en naar de raad. Naar elkaar en naar de ambtenaren. 
Maar die vervolgens hun taak pakken en moeilijke keuzes durven maken, ook als 
er weerstand is of een andere richting wordt gevraagd. Als die bestuurders er in 
Zandvoort niet blijken te zijn, dan halen we ze wat ons betreft van buiten. Met 
bewezen kwaliteiten. Raadslid of wethouder zijn is een zware en verantwoordelijke 
functie waarvan heel veel mensen afhankelijk zijn. De 16.500 inwoners van Zandvoort 
vertrouwen erop dat we daar dus de beste mensen neerzetten.

Heldere afspraken en goede wethouders
De raad wordt door de inwoners gekozen, het college door de raad zelf.
We willen dat de raad een programma voor de komende 4 jaar opstelt. In klare taal. 
We willen een (in)formateur van buiten om dat proces te begeleiden. Zodat de uitslag 
van de verkiezingen de politici er niet van weerhoudt samen te willen werken. In 
een raad van 17 zetels verdeeld over 8 partijen is dat de enige manier om vooruit te 
komen.
Pas daarna gaan we de leden van het college kiezen. Daarbij kijken we naar de 
kwaliteit van de kandidaten. Wie wat het beste kan. Verstand van geld: wethouder 
Financiën. Verstand van economische zaken: wethouder Economie. Verstand van 
pleinen, wegen en gebouwen. Inderdaad: wethouder Ruimtelijke Ordening.

En als dat allemaal lukt?
Dan is er nog heel veel te doen in Zandvoort. Maar het begint met die start, met goede 
afspraken in de raad en met goede wethouders. Kortom, met een stabiel bestuur.
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RICHTINGWIJZER 2
Bouw aan netwerken

Zandvoort is een badplaats, midden in de wereld. We zijn daarbij vaak afhankelijk van 
anderen. Altijd ook geweest trouwens. Van toeristen, van ondernemers, van financiers 
en van andere overheden zoals Rijk en Provincie.
Onze treinverbinding werd gefinancierd door industriëlen van buiten en heel veel 
ondernemingen, gebouwen en pleinen in Zandvoort ook. Daardoor groeiden we uit 
tot de badplaats die we nu zijn. Daar blijven wij aan werken.

Niet isoleren
Wie dat onder ogen wil zien, snapt dat onszelf isoleren onverstandig is. We hebben die 
buitenwereld veel te hard nodig om onze toekomst veilig te stellen. Daar komt onze 
werkgelegenheid vandaan en later die van onze kinderen. Zandvoort is als badplaats 
niet van en voor Zandvoort alleen.

Kansen creëren
We blijven als badplaats bouwen aan ons contact met de buitenwereld. We zorgen 
dat die buitenwereld naar ons toe wil komen en zich in ons herkent. De bezoeker, de 
ondernemer, de regio.
Zandvoort maakt onderdeel uit van de metropoolregio Amsterdam en met onze 
bestuurlijke bijdrage bouwen we de sterke positie van Zandvoort in de metropool 
verder uit. En zetten we dat om in kansen. Om geld te organiseren voor het opknappen 
van onze Boulevards. Of om de verkeersproblemen in filehoofdstad Haarlem op te 
lossen.
In onze nieuwe toeristische visie hebben we het fundament gelegd voor het Zandvoort 
van de toekomst. Door ons meer te richten op toonaangevende evenementen via 
Pop-Up Zandvoort en op onze plek in de regio. Dus naast Zandvoort ook ‘Amsterdam 
Beach’ als merknaam durven gebruiken. Dat brengt ons welvaart en vooruitgang.
Daar gaan we mee door. We werken goed samen met de ondernemers van Zandvoort. 
Via het kernteam van ondernemers bijvoorbeeld, waarmee we de afgelopen jaren veel 
hebben bereikt. Zoals een goed gevuld innovatiefonds waar de ondernemers zelf over 
gaan en die onze economie van nieuwe impulsen voorziet. Dat heeft Zandvoort nodig.

Balans bewaken
D66 wil dat de gemeente daarbij goed de balans blijft bewaken en er voor zorgt dat 
toerisme niet altijd en overal de boventoon voert. Zandvoort blijft leefbaar voor haar 
bewoners. Aan de zeekant kan meer, de wijken erachter mogen niet ten prooi vallen 
aan de schaduwkant van het toerisme. Dus niet teveel Airbnb en rolkoffers. Starters 
moeten ook een woning kunnen vinden en de samenhang in de buurt blijft bestaan.
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Open vizier
Daarbij hoort een open vizier voor wie anders is of wil zijn. Of ergens anders vandaan 
komt. We zijn niet allemaal hetzelfde. Gelukkig maar. Het zou er knap saai van worden.
Juist in een badplaats van 16.500 inwoners die ruim 6 miljoen toeristen per jaar 
ontvangt, verwacht je een welkome grondhouding naar iedereen. Een gastvrije 
houding van binnen en buiten Zandvoort. Iedere dag weer.
Alle vernieuwing en energie die dat geeft, maakt Zandvoort tot wat het is: een open, 
tolerante en verwelkomende badplaats.

Problemen NIET uit de weg
Maar als samenleven even niet meer zo goed lukt, kijken we eerst naar elkaar en onze 
eigen rol. En niet naar waar iemand vandaan komt of wat hij of zij gelooft. Maar juist 
naar wat ons bindt. Daar ligt vaak ook de oplossing. Want samenleven doe je toch 
samen? Samen zijn we de straat, de wijk, het dorp. Eén groot netwerk, allemaal aan 
elkaar verbonden.
En moeten we als bestuur dan toch een harde noot kraken, dan doen we dat ook. 
Maar altijd met respect voor wie het aangaat.

6

20171214094802_2458.adpro.indd   7 12/14/2017   9:48:27 AM



RICHTINGWIJZER 3
Bouw aan de toekomst

In Zandvoort is er nog een hoop te doen. Vooral in de openbare ruimte. Of daaraan 
wat moet worden gedaan, is voor iedereen duidelijk. Soms al ruim 40 jaar.
Dat komt door bestemmingsplannen die investeren onaantrekkelijk maken. Of cruciale 
eigendomsposities van ontwikkelaars die alle ruimte voor een beslissing van de 
samenleving onmogelijk maken. Of simpelweg door bewoners die het niet zien zitten. 
Dat lijkt voor sommigen misschien winst, maar als samenleving staan we daardoor te 
lang stil.

Daadkracht en resultaat
Er mag een hoop in dit land. Ieder heeft zijn eigen belang en dat is te respecteren. 
Maar er moet in Zandvoort nu wel eens wat gaan veranderen. Door niet te blijven 
hangen in regels en procedures. D66 wil dat Zandvoort de vooruitgang eindelijk eens 
gaat zien. Dat begint met bestuurlijke moed. Door betere afspraken te maken met 
betrokkenen en soms de confrontatie aan te gaan. We zijn duidelijk over wie er beslist. 
Door vooral te doen, met daadkracht en resultaat.

Het wordt tijd
Of het nu wel of niet door iedereen mooi gevonden wordt, we willen na 40 jaar nu 
eindelijk wel eens de schop in de grond van het Watertorenplein, het Badhuisplein en 
een nieuwe Boulevard. Iedere badplaats in Nederland is ons al voorgegaan, het wordt 
een keer tijd voor de vernieuwing van Zandvoort. We staan daarbij voor democratie, 
met goede procedures.

(water)Sport, Circuit, Formule 1
Er kan nog veel meer uit de combinatie van badplaats, sport en circuit worden 
gehaald. D66 wil van Zandvoort een ‘Papendal’ aan zee maken. Zandvoort is de plek 
om topsport en watersport te combineren, vooral als het gaat om brandingsporten 
zoals kite-, wind- en golfsurfen.
Hetzelfde geldt voor terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort. We leggen de 
bouwstenen 1 voor 1 op elkaar. Het ‘Haalbaarheidsonderzoek’ heeft aangetoond 
dat het kan binnen de bestaande wet- en regelgeving (baan-technische aspecten en 
milieuzaken). Een prachtige impuls voor Zandvoort, nationaal en internationaal. D66 
maakt zich sterk die terugkeer ook echt te laten slagen.
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Zandvoort duurzaamste badplaats NL
D66 staat voor een duurzame samenleving. Liefst zonder dat andere belangen 
daarmee onnodig moeten strijden. Zodat er ook draagvlak voor is.
Zandvoort heeft met andere kustgemeenten geprobeerd de windmolens op zee 
achter de horizon (“IJmuiden Ver”) te krijgen. De 2e kamer is in die wens uiteindelijk 
niet meegegaan, wel is er bereikt dat ze verder dan 10 zeemijl (18,5 km) uit de kust 
geplaatst worden. Daarmee wordt onnodige economische schade voorkomen.
Nu is het zaak dat Zandvoort zich gaat richten op haar eigen duurzame toekomst, 
ook als het gaat om de kansen er van. Van zonnepanelen op gebouwen tot het 
duurzaamste strand van Nederland. Het kan, maar kost vaak geld.
Daarom willen we dat de verkoopopbrengst van onze aandelen in energiebedrijf 
Eneco, in een duurzaamheidsfonds worden gestort. Dat gaat om vele miljoenen. Zodat 
ondernemers en particulieren daar subsidie uit kunnen vragen voor hun duurzame 
initiatieven.
En het kustpact zien we als een zegen. Toerisme mag aan verandering onderhevig 
zijn, tegenover de reuring die dat brengt staat ook de verantwoordelijkheid de 
natuurwaarden van onze omgeving te respecteren wanneer die daardoor in het 
gedrang komen. D66 staat voor een goede balans tussen beide.
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RICHTINGWIJZER 4
Zorg voor elkaar

Wij vinden omkijken naar elkaar normaal. Niet iedereen heeft in het leven dezelfde 
kansen en mogelijkheden gekregen. Dat weten we allemaal, kijk maar om je heen.

Onderwijs
Veel begint met goed onderwijs. En dat is in Zandvoort en de regio gelukkig goed 
voor handen. De scholen in Zandvoort staan er goed voor. Alle scholen zitten in 
gemoderniseerde gebouwen en beschikken over een moderne inrichting die past bij 
deze tijd. Daar is de afgelopen jaren veel aan gedaan en dat is in andere gemeenten 
wel anders.
We hebben in Zandvoort een aantal pareltjes van scholen. Het vernieuwde Wim 
Gertenbach College voor voortgezet onderwijs bijvoorbeeld, met een prachtig nieuw 
gebouw en een sterke regionale functie. En De School, met een heel vernieuwend 
onderwijsconcept voor het basisonderwijs. Zo vernieuwend dat het nog wel eens 
botst met andere zaken.
Op ons onderwijslandschap mogen we hartstikke trots zijn. De gewenste groei van 
De School naar een tweede unit willen we organiseren. Daar maken we werk van met 
elkaar.

Echte hulp
We houden goed in de gaten of de herverdeling van zorgtaken naar gemeenten 
en zorgorganisaties goed gaat en blijft gaan. Onze inwoners staan daarin centraal. 
Er spelen vaak ook andere zaken dan zorgvragen alleen. Zoals vereenzaming en 
geldgebrek.
Daarom zijn we in Zandvoort gaan werken met het sociaal wijkteam, dichtbij de 
mensen die het betreffen. En hebben we het minimabeleid vernieuwd. Zodat we niet 
eerst mensen laten verdrinken in de schulden, om ze daarna via schuldhulpverlening 
er weer uit te moeten halen. Dan liever wat rianter aan de voorkant, zodat er aan de 
achterkant geen problemen hoeven te worden opgelost. Voor ons zijn de regels in het 
sociaal domein er om echte hulp te bieden.

Werk en werkgelegenheid
Zandvoort is een liberale en een sociale omgeving. Veel mensen kennen elkaar en 
kijken naar elkaar om. Werk levert naast inkomen voor veel mensen eigenwaarde op. 
Daarom is het zaak om bij mensen die niet langer aan werk kunnen komen, oog te 
houden voor hun plek in de samenleving. Dat kan met opleidingen, vrijwilligerswerk en 
eventueel een tegenprestatie. Daar maken we werk van.
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RICHTINGWIJZER 5
Blijf kritisch op regels

Regels zijn er om een bepaald doel te bereiken en niet een doel op zich. Regels zijn 
noodzakelijk om duidelijk te maken wat er wel en niet kan. Maar we moeten ook 
zelf blijven nadenken en kritisch zijn of zaken om regels vragen, of juist om gezond 
verstand en vertrouwen in de kracht van mensen zelf.
Als gemeentelijke regelgeving kan worden voorkomen door zelfregulering, graag. Het 
is een prachtige manier om mensen in hun eigen kracht en verantwoordelijkheid te 
zetten. In de wijk, buurt of op straat is vaak veel meer mogelijk dan in het gemeentehuis 
wordt gedacht.
Regels hebben tenslotte alleen effect als ze worden nageleefd. Een kritische houding 
over regels vraagt ook om actie van de gemeente als ze worden overtreden. Dus niet 
alleen handhaven als er wordt geklaagd, maar pro actief. Daar maakt D66 zich sterk 
voor.
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SAMENVATTEND:
D66 richt zich de komende 4 jaar op:

Een goed en stabiel bestuur met professionaliteit en daadkracht. 

Doorontwikkeling en verduurzaming van Zandvoort als gastvrije   
badplaats, midden in de wereld. 

Een goede balans tussen economie en leefbaarheid en zichtbaar 
resultaat op het Watertorenplein, het Badhuisplein en de Boulevards. 

Zorg voor wie dat nodig heeft, investeren in onderwijs en werkgelegenheid. 

Minder maar duidelijke regels die worden nageleefd. 
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