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Voorwoord 
 
De afgelopen 2 jaar mocht ik uw wethouder zijn. Voor sport, onderwijs, jeugd, het sociale 
domein, duurzaamheid, het circuit en de Formule 1. Daarnaast werd onder mijn verantwoording 
deze winterperiode Boulevard Paulus Loot gerenoveerd en gestart met de bouw van de 
Tennishal.  
 
De afgelopen periode kende Zandvoort een roerige tijd, zeker vanwege alle corona maatregelen.  
De corona-pandemie heeft veel gevraagd van mensen. Ook Zandvoorters liepen tegen de 
grenzen van hun fysieke en mentale gezondheid aan, hadden veel onzekerheid over hun 
geliefden of hun onderneming. Velen hebben alle zeilen bijgezet om hun kinderen te helpen met 
thuisonderwijs en maakten zich zorgen om hun tieners, die school en het sociale leven misten. 
 
Mede dankzij het Corona Herstelfonds dat in 2020 werd ingesteld hebben wij veel activiteiten 
financieel kunnen steunen en zijn ondernemers en verenigingen in staat gebleven om hun 
activiteiten voort te zetten. 
 
Naast corona zijn ook de gevolgen van klimaatverandering nadrukkelijker in ons leven 
aanwezig. De wateroverlast in Zandvoort afgelopen zomer zal niemand zijn ontgaan. 
Maatregelen om overstromingen en hittestress tegen te gaan (klimaatadaptatie) en inzetten op 
verduurzaming blijven de prioriteiten voor D66 in de komende periode. 
 
Dankzij een succesvolle Dutch Grand Prix staat Zandvoort internationaal op de kaart. En het is 
nu zaak om dat te verzilveren. De extra aantrekkingskracht van ons dorp biedt veel kansen. Kansen op nieuwe investeringen. Kansen op 
het verwezenlijken van nieuwe projecten. Kansen op vernieuwing en innovatie van ons al goed ontwikkelde toerisme en horeca aanbod. 
En tegelijkertijd staan we ook voor forse uitdagingen. Met een Randstad die voller wordt, en met meer mensen van daarbuiten die ons 
bezoeken, is het zaak alles op alles te zetten om onze fysieke infrastructuur zo optimaal mogelijk te benutten en te zorgen dat, ondanks 
de vele bezoekers, de leefbaarheid in onze gemeente niet verder onder druk komt te staan. 
 
De kansen die er voor Zandvoort zijn geven mij zoveel energie dat ik graag nog een volledige periode uw wethouder wil blijven. Ik hoop 
uw vertrouwen te krijgen en mij te mogen inzetten, met al mijn ervaring, inzet en knowhow om Zandvoort die stappen te laten zetten, 
waar men al jaren naar streeft. 
 
De uitdagingen zijn groot, maar ik ben optimistisch. D66 kan en wil het verschil maken. Daarbij gaan we uit van de eigen kracht, 
creativiteit en doorzettingsvermogen van mensen, maar houden we altijd rekening met degenen die niet goed kunnen meekomen.  
We zijn doeners zonder dogma’s. Waarmaken en realiseren daar gaat het om.  
 
Samen met de fractie hebben we veel ambities, De zes belangrijkste ambities hebben wij uitgewerkt en treft u aan in het 
verkiezingsprogramma 2022-2026. 
 
Wilt u meer achtergrond of een toelichting? Mailt u mij voor een afspraak en ga ik graag met u in gesprek hoe u over Zandvoort denkt en 
wat ik voor u kan doen. 
 

Raymond van Haeften 
Lijsttrekker D66 Zandvoort – Bentveld 
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De 6 ambities van 
D66: 
 
1.     Iedereen gelijke kansen. 

2. Meer aandacht voor jongeren. 

3. Duurzaam wonen, werken en sporten in een 

gezonde omgeving. 

4. Veilig en vrij. 

5. Investeren in bereikbaarheid. 

6. Geen ‘gedoe’ in de raad. 
 D66 luistert oprecht en met nieuwsgierigheid;  

focust op de overeenkomsten, niet op de verschillen. 
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1   Iedereen gelijke kansen! 

 

Wat vinden wij: 

We hebben heel veel rechten in dit land, maar daar staan ook (burger)plichten tegenover. Dus niet gelijk moord en brand schreeuwen 

op sociale media als zaken niet geheel naar wens gaan, maar met elkaar in gesprek gaan. De reflex van vechten of vluchten moet 

omslaan naar collectief presteren en behulpzaamheid. Laten we elkaars kracht gebruiken. Niet ‘klagen’ maar ‘dragen’ en werken aan een 

betere toekomst. Het is een enorm cliché, maar we moeten het in deze gemeente samendoen. 

D66 wil dat iedereen in Zandvoort gelijke kansen krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Een gelijke behandeling door middel van goed 

onderwijs, een gezonde levensstijl en toegang tot werk, ongeacht leeftijd, achtergrond of geloof is waar we ons voor willen inzetten. Als 

gemeente moeten we ons ervoor inzetten dat iedereen zich thuis voelt in de mooie gemeente die wij thuis noemen.  

De inwoners meer en beter betrekken bij gemeentelijk beleid: we willen de D van D66 tot leven laten komen in Zandvoort in de vorm 

van echte participatie. Het betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid is voor D66 van grote waarde: het leidt tot meer ideeën, 

draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Daarbij moet de politiek ook goed het algemene belang in het vizier houden. Juist in deze 

dynamische tijd waarin vertrouwen onder druk staat, is er meer behoefte dan ooit om de kloof tussen politiek en burger te verkleinen. 

Dat kan als onze gemeente nog actiever werk maakt van inspraak, participatie een vast onderdeel van beleid maakt en echt luistert. 

Vrijwilligers 

Zeker tijdens de coronacrisis hebben we gezien hoe weerbaar en veerkrachtig onze dorpen zijn, en hoe bereid inwoners zijn om elkaar 

te helpen. Vrijwilligerswerk is gelukkig iets wat we altijd hebben gezien; het speelt een belangrijke rol in de saamhorigheid van onze 

gemeente. Dit wil D66 nog verder versterken door het zichtbaar te vieren: bijvoorbeeld door activiteiten, campagnes of het ‘Vrijwilliger 

van het Jaar’-evenement verder uit te bouwen en het verenigingsleven te steunen waar nodig. 

D66 wil dat de gemeente het gesprek actief opzoekt met (sport)verenigingen, scholen en geloofsgemeenschappen over hun rol bij het 

verbeteren van de acceptatie van LHBTI’ers in Zandvoort. D66 stimuleert en neemt het voortouw door met scholen in gesprek te gaan 

over hoe seksualiteit, genderidentiteit en diversiteit zijn opgenomen in hun lessen. Waar mogelijk zal wat D66 betreft de gemeente de 

organisatie van Pride at the Beach evenementen blijven faciliteren en stimuleren. D66 wil workshops voor ambtenaren om hen bewust 

te maken van aanspreekvormen en verschillende gezinsvormen. D66 wil dat diversiteitsbeleid en LHBTI-emancipatie bij de formatie 

van het college expliciet worden meegenomen als verantwoordelijkheden. 

➔ D66 wil inwoners dichter bij elkaar brengen 

◆ Meer kansen voor ontmoeting, in elke wijk 

◆ Bewonersinitiatieven worden gestimuleerd 

◆ Een warm welkom voor alle nieuwkomers 

➔ D66 wil luisteren naar inwoners door 

◆ Echte participatie 

◆ Meer aandacht voor het algemene belang 

◆ Saamhorigheid vergroten 

➔ D66 wil dat iedereen zich thuis voelt 

◆ Verbeteren van acceptatie  

◆ Meer aandacht voor genderidentiteit en diversiteit op scholen 

◆ Pride at the Beach blijvend faciliteren 
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2  Meer aandacht voor jongeren 
Wat vinden wij: 

Jongerenwerk is dé sleutel om jongeren op het juiste pad te houden. We willen daarom investeren in jongerenwerk. We zetten 

bovendien in op een stevige preventieagenda voor de komende jaren. We stimuleren netwerken voor jongeren, waarbij zij (ongeacht 

hun achtergrond) aan elkaar of aan diverse initiatieven voor jongeren worden gekoppeld. Overlast in de wijk lossen we op met lokale 

oplossingen, met extra aandacht voor individuen en families, door buurtcoach, het Sociaal Wijkteam en wijkagent. 

D66 steunt de voorlichting over alcohol en drugspreventie aan jeugd in het jeugdhonk van Pluspunt i.s.m. Streetcornerwork. Wij willen 

in samenwerking met Team Sportservice en verenigingen aandacht besteden aan drugspreventie. 

Ook moet er een jongerenraad komen om jongeren meer te betrekken bij zaken die ze aangaan. D66 wil ook dat een  

haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd naar manieren om onderwijs gericht op techniek en innovatie in Zandvoort te implementeren 

voor jongeren die geïnteresseerd zijn in en over het talent beschikken om moderne vraagstukken op het gebied van innovatie te kunnen 

oplossen. Dit sluit aan op onze ambities om de kenniseconomie naar een hoger niveau te tillen. 

D66 wil parken beter inrichten voor sportief gebruik en budget vrijmaken ter verbetering van de toegankelijkheid van sport, denk aan 

sport- en cultuurlessen van kinderen van ouders in armoede.  

Wij willen scholen waar je iemand, in plaats van ‘iets’ wordt. Scholen waar ruimte is voor meer dan alleen onderwijs in de basisvakken. 

Een rijke schooldag met onderwijs, buitenschoolse opvang, sport, cultuur, muziek, gezonde schoolontbijt en lunch, natuur en 

huiswerkbegeleiding op één locatie voor alle leerlingen. Zorg wordt dichter bij school georganiseerd, onder meer door op school een 

zorgteam aan te stellen en samenwerking met jeugdgezondheidszorg te verbeteren. In onze gemeente is het van belang dat leerlingen 

leren samen te werken en zich in elkaar kunnen verplaatsen. 

D66 wil een pilot starten met schoolontbijt. 

In Zandvoort gaan kinderen regelmatig zonder ontbijt naar school. Daardoor zijn ze minder fit en kunnen ze minder goed leren. 

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor een goed en voedzaam ontbijt in de eerste instantie bij de ouders. Maar niet altijd hebben 

zij hiervoor de mogelijkheden of de middelen. Vaak zijn er dan meer dingen aan de hand. Het aanbieden van een jeugdontbijt via 

Stichting Nationaal Jeugdontbijt is een goede manier om hen te helpen en achter die voordeur te komen. In Zandvoort Noord, bij 

scholen, speeltuinen en verenigingen willen wij watertappunten plaatsen.  

Een goed gebouw is een voorwaarde voor goed onderwijs en een belangrijke taak van de gemeente. We willen dat schoolgebouwen 

duurzaam zijn, met een prettig en gezond binnenklimaat. Wat D66 betreft investeren we in de verduurzaming van schoolgebouwen, 

zodat onderwijsgeld kan gaan naar beter onderwijs in plaats van de energierekening.  

 

➔ D66 helpt jongeren die het moeilijk hebben 
 

◆ Steunt sociaal maatschappelijke activiteiten van o.a. Pluspunt, Bibliotheek en Streetcorner-werk 

◆ Meer voorlichting over alcohol en drugspreventie 

◆ Steun voor jongeren voor wie meedoen soms lastig is 

 

➔ Voor D66 is goed onderwijs de basis 

◆ Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs 

◆ Een brede ontwikkeling voor ieder kind 

◆ Pilot schoolontbijt  
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 3  Duurzaam wonen, werken en sporten in een gezonde omgeving 

Wat vinden wij: 

Plezierig wonen is meer dan een comfortabel en betaalbaar huis. Het is ook de buurt waar je woont. De groene openbare ruimte. De 

afgelopen periode zijn er stappen gezet richting het aanpakken van het Watertorenplein, Curie-terrein, het Badhuisplein en de Entree. 

Wonen 

Het recht op een huis, staat door de woningcrisis onder druk en dat is onacceptabel. D66 vindt dat iedereen in Zandvoort gelijke kansen 

moet hebben op een huis. Niet alleen arm of rijk maar juist ook het middensegment, dat is absolute prioriteit. We zorgen dat er meer 

huizen vrijkomen door verhuizingen naar beter passende seniorenwoningen. We willen dit stimuleren met inzet van professionele 

wooncoaches, een publiekscampagne en samenwerking in de regio. 

Huizen zijn er om in te wonen. We zorgen voor opkoopbescherming van goedkope en middel dure huizen door middel van de 

woonplicht. We willen een anti-speculatiebeding bij de verkoop van goedkope en middel dure woningen. 

D66 gaat op zoek naar geschikte locaties om plaatsing van ‘Tiny Houses’ mogelijk te maken. Tiny Houses zijn uitermate geschikt voor 

jongeren die hun ouderlijk huis willen verlaten maar beperkt zijn in hun keuze gezien het beperkte aanbod van betaalbare woningen. 

D66 pleit voor een goede balans tussen natuur, woningbouw en energievraag. We moeten echter ruimte maken voor voldoende 

betaalbare woningen en de groeiende energievraag. We willen stimuleren dat woningen circulair gebouwd worden, recyclebaar en met 

materialen uit de omgeving. D66 pleit ervoor bij nieuwbouw een ‘materialenpaspoort’ verplicht stelt, vooruitlopend op landelijke 

wetgeving hierover. 

D66 wil gemeentelijk beleid voor doorstroming in de woningmarkt, zowel in de stad als in de dorpen. Dan kunnen meer starters een 

woning huren of kopen. Senioren krijgen zo meer kans om een levensloopbestendige woning te vinden, zodat zij langer thuis kunnen 

blijven wonen als zij dat willen. 

Gezonde omgeving 

Zandvoort heeft een rijk verenigingsleven. Sporten zonder verplichtingen en lidmaatschappen zijn populair geworden. Elk kind, elke 

volwassene of ‘senior’ en elke toerist in Zandvoort kan en mag sporten. Volgens ons kan er nog veel meer uit de combinatie van 

badplaats, sport en circuit worden gehaald. D66 steunt en investeert in lokale sport, in sportinitiatieven en denkt graag mee met 

initiatiefnemers voor evenementen of structurele sport en beweging. Zandvoort heeft alles in huis voor een fantastische sportbeleving. 

D66 maakt zich extra hard voor beweeg- en sportparticipatie bij kinderen en jongeren. D66 ziet graag dat er meer (internationale) 

sportevenementen naar Zandvoort komen zoals de Spartan Obstacle Run, Circuit Run, NK Gravel fietsen en Red Bull Megaloop naar 

Zandvoort komen. 

 

➔ D66 wil betaalbare woningen met goede voorzieningen 

◆ We zoeken naar geschikte locaties voor ‘Tiny Houses’ voor jongeren 

◆ Bij bouwplannen gaan we voor snelheid mét kwaliteit 

◆ Goede voorzieningen en bereikbaarheid als voorwaarde 

➔ D66 zorgt voor langer zelfstandig blijven 

◆ Opvang na operatie in Zorghotel 

◆ Meer seniorenwoningen 

◆ Meer woon/zorgcombinaties voor ouderen 

➔ D66 wil dat je lekker kunt sporten en ontspannen 

◆ Sporten en bewegen dicht bij huis 

◆ Meer (inter)nationale en lokale sportevenementen 

◆ Pumptrack, Padel en skatebaan realiseren 
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Duurzaam ondernemen  

 

Voor D66 gaan groen en economische groei hand in hand. Duurzame ontwikkelingen zorgen voor vernieuwing en banen. Of het nu gaat 

om het koffietentje om de hoek, de fietsenmaker of de app die klein begint en uitgroeit tot een miljoenenonderneming. Wij laten iedere 

ondernemer vrij te ondernemen en te innoveren. Dat is goed voor de toekomst van Zandvoort.  

In een snel veranderende wereld grijpen ondernemers kansen. Baanbrekende innovaties ontstaan. Bedrijven die getroffen worden in de 

coronacrisis helpen we nu met noodsteun. Omdat we elkaar straks broodnodig hebben. Door jou als ondernemer vrij te laten, gebruiken 

we optimaal jouw creativiteit.  

Dat doen we door te zorgen voor voldoende investeringen in ruimte en talent. Hier willen we het Duurzaamheidsfonds voor gebruiken. 

We betrekken burgers, bedrijven en onderwijsinstellingen bij de energietransitie door ze ruimte te geven om te experimenteren met 

nieuwe energievormen. Dit zorgt voor ondernemerschap, werkgelegenheid en rendement. De decentrale energievoorziening blijft voor 

minstens de helft in lokale handen en we onderzoeken hoe omwonenden mee kunnen profiteren.  

Geen plastic zwerfafval meer 

Het circulaire economie beleid kan wat D66 betreft nog steviger. We willen de samenwerking met de strandpaviljoenhouders, 

horecaondernemers in het dorp en de standplaatshouders om de circulaire ambities te realiseren, intensiveren. D66 wil daarom samen 

met de strandpaviljoenhouders en de horecaondernemers in het dorp wegwerpplastics op terrassen terugdringen, en daarmee 

aansluiten bij de Plasticvrij Terras beweging. Maar liefst de helft van al het plastic afval dat in zee ligt, bestaat uit single-use plastics. 

Deze plastic items, zoals rietjes, flesjes en doppen, deksels, voedselverpakkingen, lepeltjes en zakjes, komen voor het overgrote deel 

(ongeveer 80%) via land in zee terecht, via waterwegen en kustlijnen.  

Zandvoort heeft veel terrassen en strandpaviljoens; de kans dat het lichtgewicht zwerfafval in het water belandt is aanzienlijk. Het is 

daarom van belang dat we stoppen met het gebruik van dit lichtgewicht wegwerpplastic buiten; het waait immers zo weg. 

Het doel hiervan: horecaondernemers helpen van (de makkelijk verwaaibare) wegwerpplastics af te komen en naar circulaire 

alternatieven over te stappen. Hiermee leveren wij gezamenlijk een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van zwerfafval, door geen 

plastics meer te gebruiken op het terras. 

Beach clean teams als stichting Juttersgeluk willen wij ondersteunen met een zichtbaar onderkomen op het strand. We zetten gastheren 

en -vrouwen van MBO College Airport ROC van Amsterdam in de vorm van ‘hosts’ op de boulevard op piekmomenten, die actief 

informatie verstrekken en kunnen verwijzen naar alternatieve mogelijkheden op minder drukke momenten of plekken.  

 

➔ D66 kiest voor een duurzame economie 

◆ We gaan voor behoud van werkgelegenheid 

◆ We stimuleren ondernemerschap, zeker in het belang van en voor Zandvoort 

◆ Duurzame bedrijvigheid geven we extra de ruimte 

 

➔ D66 kiest voor plasticvrij strand en terrassen 

◆ We weren alle single-use plastics op de terrassen 

◆ We stimuleren horecaondernemers om mee te doen 

◆ We zetten hosts in op drukke stranddagen 
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Groen en gezonder 

Wij vinden dat elke inwoner de kans moet krijgen om gezond op te groeien. De verschillen in (gezonde) levensjaren zijn per 

opleidingsniveau, inkomen, afkomst of gender (identiteit) te groot. 

Daarom willen wij breed investeren in zorg en welzijn, waarbij we aandacht hebben voor zowel fysieke- als mentale gezondheid. 

Voorkomen is beter dan genezen. Preventie met behoud van keuzevrijheid én oog voor kansengelijkheid. Daarom maken wij de 

komende jaren preventie het speerpunt van ons beleid. We zetten vol in op een gezonde leefstijl, met gezond eten en bewegen. Een 

gezonde leefstijl moet zo laagdrempelig mogelijk worden gemaakt. Naast aandacht voor preventie, moet er ook aandacht zijn voor 

overmatig middelengebruik (drank en drugs), wachtlijstproblematiek in de GGZ en eenzaamheid. 

We investeren in bestaand en nieuw groen in de buurt. Er komt een groennorm op buurtniveau en de groennorm in nieuwe woonwijken 

wordt de ondergrens. Bij de groennorm hoort ook privaat groen (o.a. tuinen, daken en gevels). 

Actieve cultuurparticipatie voor ouderen is essentieel voor hun welzijn, vitaliteit en gezondheid, het kan ook problemen die met 

ouderdom gepaard gaan, bijv. eenzaamheid en dementie, verzachten of verminderen. We richten ons ook op kunst in de openbare 

ruimte, musea, theater de Krocht, de babbelwagen, de bibliotheek, etc, etc. Allemaal mooie plekken en activiteiten waarbij de inwoners 

‘Zandvoort, Zandvoort maken’. 

De gemeente stimuleert dat zoveel mogelijk Zandvoorters zelfredzaam zijn en regie over hun eigen leven hebben, dat ze meedoen in de 

maatschappij en erbij horen. Daarvoor zijn goede algemeen toegankelijke voorzieningen (de sociale basis) nodig met aandacht voor 

welzijn, onderwijs, sport en gezondheid. Daarnaast is er advies en ondersteuning als daar behoefte aan is. D66 wil bijdragen aan de 

mate waarin elke Zandvoorter, ongeacht beperking of kwetsbaarheid, meetelt en mee kan doen. D66 wil daarmee noodzaak tot inzet 

van (zwaardere) zorg voorkomen. 

De groeiende kloof tussen arm en rijk is ook terug te zien op het gebied van gezondheid. In de praktijk is het voor veel mensen lastig om 

de juiste gezonde keuzes te maken als het gaat om bewegen, voeding en roken. D66 staat voor een gemeente die dicht bij haar inwoners 

staat en die ze helpt met het maken van de juiste keuzes. Zandvoorters helpen we op weg naar maatschappelijke zelfstandigheid en een 

positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het accent ligt op het vergroten van kansen en het voorkomen van uitval. 

 

➔ D66 maakt jouw wijk groener 

◆ Leefbaarheid vergroten door parkeren te reguleren 

◆ Een groenere buurt is een gezondere buurt 

◆ We kiezen voor meer kunst in de openbare ruimte 

 

➔ D66 versterkt de zorg voor jong en oud 
 

◆ Meer aandacht voor preventie 

◆ Je eigen zorg kiezen, in je eigen omgeving 

◆ Betere samenwerking in de zorg en hulpverlening  

 

➔ D66 gelooft in ieders eigen kracht, maar… 

◆ Verbeteren we de schuldhulpverlening 

◆ Worden de minimavoorzieningen optimaal benut 

◆ Bestrijden we energie-armoede 
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Schone en duurzame toekomst. 

Wordt Zandvoort de duurzaamste badplaats in Nederland? Nee we maken er geen wedstrijd van, dat is zonde van de energie. D66 staat 

voor een duurzame samenleving, waarbij wij ons sterk maken dat dit hand in hand gaat met belangen op het gebied van 

werkgelegenheid en ondernemerschap, zodat er ook draagvlak voor is. Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de 

behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. 

 

Nu is het zaak dat Zandvoort zich gaat richten op haar eigen duurzame toekomst, juist als het gaat om de kansen die dat brengt. Van 

zonnepanelen op gebouwen tot de duurzaamste Grand Prix in de wereld. Van stimulering van gebruik van fiets en openbaar vervoer tot 

een heel schoon strand. 

 
Duurzaamheidsfonds 
De plannen uit het duurzaamheidsfonds liggen klaar. Geen onnodige uitgaven doen, maar de juiste toekomstvaste zaken. We laten ons 
niet verleiden tot oeverloze klimaatdiscussies maar zorgen dat Zandvoort bewezen technieken toepast en schoon is. 
 

Het duurzaamheidsfonds wordt ingezet voor de thema’s: 

- Energietransitie: "minder energiegebruik en meer duurzame energie" 

- Duurzame bereikbaarheid: "Zandvoort ook in de toekomst bereikbaar" 

- Circulaire Economie: "minder weggooien en meer hergebruiken" 

- Klimaatadaptatie en biodiversiteit: "droge voeten in een groene omgeving" 

 

Het doel van het duurzaamheidsfonds is om bovenstaande thema’s nu en voor de lange termijn in de gemeente Zandvoort te versnellen, 

te vermeerderen, te bevorderen, te ondersteunen en/of zichtbaar te maken en hiermee een toekomstbestendige bijdrage aan Zandvoort 

te leveren. Het duurzaamheidsfonds wordt zo veel mogelijk revolverend, bijvoorbeeld in de vorm van een lening.  Hiermee 

onderscheiden revolverende fondsen zich van subsidies, die eenmalig verstrekt worden zonder dat er geld terugvloeit. 

 

 

 

➔ D66 kiest voor een toekomst met schone energie 

◆ We stimuleren duurzaam bouwen en verbouwen 

◆ Aanleg van oplaadpunten voor elektrische fietsen 

◆ Meer schone energie opwekken, voor en door inwoners en ondernemers 

 

➔ D66 wil schone stranden, straten en plantsoenen  

◆ Extra mobiele toiletunits tijdens het hoogseizoen 

◆ Meer inzet van clean teams op strand en boulevard 

◆ Inzet van afvalcoaches 

 

➔ D66 maakt ruimte voor duurzame evenementen 

◆ Drukke stranddagen krijgen duurzaamheidsthema 

◆ Regelgeving voor verduurzaming van (sport-) evenementen 

◆ Aanleg van watertappunten 
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4  Veilig en vrij! 

 
Wat vinden wij:        

 

Tijdens de coronacrisis is het duidelijk geworden hoe belangrijk de digitale wereld voor senioren is. Maar helaas zien we dat de stap 

naar de digitale wereld voor veel senioren lastig is. Ze voelen zich digibeet; mensen die niets snappen van die moderne digitale wereld. 

En om het nog moeilijker te maken, het gaat om mensen die zonder de nodige voorkennis helaas slachtoffer kunnen worden van allerlei 

oplichtingstrucs. Digitale weerbaarheid is voor deze groep een onmisbaar gegeven. 

Wij zetten ons in om deze weerbaarheid verder te ontwikkelen bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten in de bibliotheek te 

organiseren. 

 

D66 pleit voor een realistisch gemeentelijk softdrugsbeleid, met een gereguleerde markt waar dat kan. Voorlichting, preventie  

en testbeleid van drugs is absoluut nodig. Gemeenten kunnen in de nabije toekomst deelnemen aan een experiment met legale wietteelt 

en gecontroleerde verkoop; wat ons betreft doet Zandvoort hieraan mee. Drugsgerelateerde criminaliteit moeten we tegelijkertijd hard 

bestrijden. 

 

Zandvoort is een badplaats waar je kan zijn wie je bent, en kan worden wie je wilt zijn. Een dorp waarin iedereen veilig over straat kan 

lopen, ook hand in hand, en ook met keppeltje of hoofddoek op. Waar de regenboogvlag gewoon kan worden opgehangen. Een dorp 

waarin mensen zich gezien en gehoord voelen. D66 zet zich vol overgave in om racisme, discriminatie en andere vormen van  

uitsluiting te bestrijden. Zandvoortse LHBTI-inwoners voelen zich niet altijd veilig en geaccepteerd. Minderheden of andere groepen die 

in de verdrukking dreigen te komen, verdienen een overheid die hen ziet, ondersteunt en beschermt. We streven naar een gezonde 

veilige samenleving waar sport, beweging en gezond eten worden bevorderd en waar aandacht is voor de mentale gezondheid van 

burgers. 

 

Wij stellen cultuur als vertrekpunt om afstanden tussen verschillende gemeenschappen te verkleinen. De huidige jongere generatie 

groeit op in een samenleving die zich kenmerkt door toenemende diversiteit: diversiteit in culturen, levensbeschouwingen, opvattingen 

en gedragingen. Het kunnen omgaan met diversiteit en het positief kunnen waarderen van diversiteit beschouwen we als een essentiële 

kwaliteit van het leven in onze moderne samenleving. In een veelvormige samenleving gaat het om de balans tussen enerzijds ruimte 

voor diversiteit en verschillende culturen en anderzijds gemeenschappelijke waarden die deze vrijheid voor culturele verschillen 

mogelijk maakt. We zijn van mening dat kunst en cultuur de juiste ingrediënten zijn om de kloof tussen deze groep nieuwkomers en de 

samenleving te verkleinen. Om vervolgens draagvlak te creëren voor wederzijds begrip en affiniteit. 

 

 

 

➔ D66 zorgt voor orde en (cyber)veiligheid 

◆ Vrijheid begint bij een veilig thuis 

◆ Een veilige omgeving voor iedereen, ook online 

◆ Respect voor elkaar en voor het gezag 

 

 ➔ D66 creëert draagvlak voor wederzijds begrip 

◆ We stellen cultuur als vertrekpunt voor verkleinen verschillen 

◆ We beschouwen diversiteit als essentiële kwaliteit van het leven 

◆ Culturen moeten elkaar ontmoeten niet wegzetten 
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5           Investeren in bereikbaarheid 

 

Wat vinden wij: 

Voor Zandvoort is goede bereikbaarheid voor woon-werkverkeer, logistiek en toeristisch verkeer van essentieel belang. D66 vindt dat 

groei (op drukke dagen en in de spits) van het aantal bezoekers per auto niet wenselijk is om de leefbaarheid van de dorpskernen te 

behouden of verbeteren en dat de unieke omgevingswaarden van Zandvoort en de gehele kustlijn behouden moeten blijven. We nemen 

maatregelen tegen geluidsoverlast door het verkeer. Met name geluidshinder veroorzaakt door Cut-out uitlaten zijn verboden, en mogen 

dus niet op een auto of motor gemonteerd zijn.  

De beste manier om mensen meer te laten fietsen is door fietsroutes veiliger te maken. Veel wegen zijn nog te veel ingesteld op 

autoverkeer. Vooral met de opkomst van elektrisch fietsen is het noodzakelijk om te investeren in veilige fietspaden via de aanleg, 

verbreding en verbetering. We zetten in op voorzieningen zoals bankjes en fietspompen.  

In Zandvoort willen wij voor de meeste wegen en straten een 30 km zone inrichten, dit om scooters niet langer op de fietspaden toe te 

staan en de veiligheid te bevorderen voor alle weggebruikers. 

Voor een bereikbare kustzone is een optimaal evenwicht tussen openbaar vervoer, fiets en autobereikbaarheid nodig. Opwaarderen van 

de gebruiksmogelijkheden voor OV en (elektrische)fiets zijn de enige haalbare mogelijkheid om de bereikbaarheid van Zandvoort te 

kunnen faciliteren zonder verdere groei van het autoverkeer. Investeringen zijn dus noodzakelijk in een verbeterd openbaar vervoer 

aanbod en aantrekkelijke fietsverbindingen.  

De Dutch Grand Prix dagen hebben aangetoond dat de automobilist bereid is over te stappen op ander vervoer mits hiervoor 

voorzieningen aan de buitenrand van Zandvoort en buurgemeenten worden aangeboden. D66 maakt zich sterk deze voorzieningen de 

komende periode structureler in te zetten. 

Parkeren 

Eind maart 2021 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van het Plan van Aanpak ‘Optimaliseren bereikbaarheid en parkeren 

Zandvoort’ onder meer opdracht gegeven om het digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid uit te werken, zodat dit vanaf 2022 kan 

worden uitgerold. De Parkeerverordening en Verordening Parkeerbelastingen vormen de basis van deze uitwerking, hetgeen bij 

raadsbesluit in december is bekrachtigd. Als dit plan niet de gewenste uitwerking heeft, vindt D66 dat de gemeente opnieuw in gesprek 

moet met de belanghebbenden voor een goede en passende oplossing. 

Noord-Boulevard 

In de Omgevingsvisie Zandvoort 2040 worden diverse opgaven voor het gebied Noord-Boulevard en Circuit benoemd. De ambities uit 

de Omgevingsvisie (en die van het circuit) worden als uitgangspunt genomen op en rond de Noord-Boulevard. Het is de enige plek in 

Zandvoort met ruimte voor een stevig programma (werken, wonen, evenementen, durfsport, short stay, hotel etc.). D66 wil 

investeringen en kansen bundelen zodat er een gewenste integrale en kwalitatieve ontwikkeling (van delen) van dit gebied in 

samenwerking met partners kan worden opgepakt. Daarnaast wil D66 de aanpassingen bij de Zuid-Boulevard doortrekken naar de 

Noord-Boulevard. Om Zandvoort weer de allure en aantrekkingskracht te geven van een aantrekkelijke en moderne badplaats. 

 

➔ D66 zorgt voor aandacht voor fietsers en voetgangers  

◆ Meer aandacht voor voetgangers 

◆ Heel Zandvoort 30 km zone binnen de bebouwde kom 

◆ Aanleg snelle fietsroute 

 

➔ D66 maakt ruimte voor duurzame mobiliteit 

◆ Mensen krijgen de ruimte, de auto is te gast 

◆ Ruim baan voor fietsers in Zandvoort en in de regio 

◆ Snel, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer 
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6  Geen ‘gedoe’ in de raad  

Wat vinden wij: 

Integriteit is een belangrijk goed. Niet alleen voor D66 maar voor iedereen. D66 streeft naar democratische en zuivere besluitvorming, 

dat is een van de taken die je als raadslid hebt. 

De gemeenteraad moet een lerende raad willen zijn. We vinden dat elke raadslid moet tekenen en zich daarmee openlijk en moreel, elk 

jaar, moet verbinden aan de gedragscode en integriteitsafspraken. Zandvoort verdient eerlijke en zuivere bestuurders. 

D66 heeft niet de intentie om te sturen op emotie, wil in gesprek, wil luisteren naar u, ondernemers, inwoners, en naar andere partijen 

die wellicht goede voorstellen hebben. D66 wil in gesprek en kijken wat mogelijk is, wat nodig is en wil een versterkende rol van 

inwoners, verenigingen, ondernemersplatformen. De raadsleden van D66 zitten er als volksvertegenwoordigers voor u, en niet voor 

zichzelf.  Wij voelen ons zeer verantwoordelijk voor een juist en daadkrachtig lokaal bestuur. 

D66 wil een initiatiefrecht voor inwoners om een raadgevend referendum aan te vragen. Op deze manier versterken we de lokale 

democratie. Met het invoeren van het raadplegend referendum zet Zandvoort een eerste stap in het verbeteren van de kloof tussen 

overheid en burgers.  

Financiën 

Mede dankzij D66 zijn de gemeentefinanciën veel inzichtelijker geworden. Een begroting die gemakkelijk online in te zien is. Zo kunnen 

inwoners zien waar hun geld aan uit wordt gegeven en nagaan of dit zo goed mogelijk gebeurt. Wij zetten ons de komende vier jaar in 

om de financiën nog transparanter en beter lees- en controleerbaar te maken. De begroting blijft wat D66 op orde voor investeringen in 

de toekomst. Nu moet er geïnvesteerd worden om de effecten van corona te beperken. Dankzij het mede op initiatief van D66 opgerichte 

Corona Herstelfonds, kunnen we tegen een stootje. 

Samenwerking Zandvoort/Haarlem 

Het bestuur heeft een krachtige en zakelijke taak om alle wet- en regelgeving uit te voeren. Dat is uitstekend omschreven in de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en Zandvoort. Hier moet continue op gestuurd worden. Adviezen van de 

onderzoeken die zijn geweest (o.a. Berenschot in december 2021) moeten strakker worden opgevolgd. Door dit vast te leggen en te 

monitoren houdt de gemeenteraad overzicht, kan de gemeenteraad zich verantwoorden, laten controleren, vernieuwen en verbeteren.  

 

➔ D66 staat voor integriteit 

◆ Meer integriteitsafspraken tussen raad en bestuur 
◆ Luisteren naar inwoners en ondernemers 
◆ Een daadkrachtig bestuur 

 

➔ D66 houdt de gemeente betrouwbaar en financieel gezond 
 

◆ Een inclusieve gemeente vanuit een inclusieve organisatie 
◆ Dienstverlening eenvoudig en goed geregeld 
◆ Verstandige uitgaven en slim samenwerken 

 

➔ D66 wil samenwerking met Haarlem voortzetten 
 

◆ Wekelijks vast agendapunt voor het college van B&W (sturen op verbetering) 
◆ Controle en verbeteringen maandelijks doorvoeren samen met Gemeente Haarlem 
◆ Open communicatie en verantwoording (wat gaat goed, wat kan beter) 
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