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D66 maakt het mogelijk 
 
 

AAN U DE 



 

D66 heeft in vorige raadsperiodes meegedaan. Maar helaas lukt het niet altijd om mensen te 
vinden die de tijd en kennis hebben. Die naast een druk werk en privé leven, tijd vrij kunnen 
maken voor dit belangrijke werk. 

 
Al twee jaar geleden begonnen de voorbereidingen. 
De lokale afdeling afstoffen en opnieuw opzetten. 
Al gauw bleek dat daar veel bestuurskracht voor nodig is. Daarom hebben we contact gezocht met de 
afdelingen in de buurgemeenten. Met Rob Wannyn hebben we een regionale afdeling opgezet. 
Hierdoor gaat er minder energie zitten in besturen en kunnen wij in Sliedrecht profiteren van de 
kennis van onze andere afdelingen. 
René de Munck oriënteerde zich op het raadswerk en heeft zich uitvoerig gestort op het volgen van 
het politieke proces. 
Het volgen van de Sliedrechtse raad, maar ook in andere raden zien hoe het daar 
gaat. Het voelde enorm goed om overal welkom te zijn. Soms voelde het als stage 
lopen. 

Ook het opleidingsprogramma van D66 helpt bij de voorbereiding om goed raadswerk in 
Sliedrecht te verrichten. 

 
We hebben contact gezocht met PVDA en Pro Sliedrecht om een gezamenlijke lijstverbinding op te 
richten. 
Helaas hielden de verschillen uit het verleden dit tegen. 
Wij vinden dat een gemiste kans om werkelijk het verschil te maken. 
Natuurlijk verheugen wij er ons wel op om in de komende raadsperiode de verbinding met deze 
partijen te zoeken. 

 
Bij het maken van de definitieve kieslijst, wees een van onze leden ons op Anja de Rooij. 
Hoewel zij politiek ongebonden was, bleek zij met onze standpunten een bijzonder grote klik te 
hebben. 

Een bijzondere route om haar op de D66 lijst te krijgen moest worden 
doorlopen. Maar als het kan met een staatssecretaris, waarom dan niet in 
Sliedrecht. 

En het resultaat kwam er, met René en Anja hebben we een sterk team. 
Zij willen u graag vertegenwoordigen, maar meer nog met u. 

 

Team D66 Sliedrecht 
 
 

Naast onderstaand programma komt D66 Sliedrecht ook nog met een economische notitie en 
één over het sociaal domein 

D66 Sliedrecht terug van weggeweest 



 

De Standpunten van D66 landelijk zijn altijd zeer helder over ons milieu. 

Als bewoners moeten wij zeer zorgvuldig met onze aarde omgaan. 
Wij, maar vooral diegene die na ons komen, mogen wij niet met onze lasten opzadelen. 
Vandaar ook ons standpunt in Sliedrecht dat uitstoot van welke aard dan ook niet toelaatbaar is. 
Nul uitstoot is het uitgangspunt. 
Niet alleen voor Chemours, maar ook voor de andere vervuilers. 

 
 

Waarom moeten wij onze grond reinigen als we kunnen voorkomen dat deze vervuild wordt? 

Waarom ademen wij vervuilde lucht in als dat te voorkomen is? 

Waarom moet u groenten en fruit gaan kopen, terwijl u een eigen moestuin heeft? 

Waarom staat de lokale overheid dit toe! 
 
 

De woningvoorraad is duidelijk uit balans. Een toetsing aan wat voor de woningvoorraad nodig is 

vindt niet plaats. Het beleid is nu gebaseerd op wat D66 Sliedrecht noemt, het postzegelbeleid. 
Hiermee bedoelen we dat een stuk grond dat voor nieuwbouw in aanmerking komt met zoveel 
mogelijk woningen wordt volgepropt. Dit alleen maar omdat de opbrengst voor de ontwikkelaar dan 
zo hoog mogelijk is. 

 
D66 wil graag dat wonen voor Sliedrechters in Sliedrecht mogelijk blijft. Wij willen de totale 
woningvoorraad in balans brengen, dus woningen voor alle inkomens en woonvormen. 
Huren en kopen moet mogelijk blijven. Maar ook energie neutraal in een groene 
omgeving. 
Neem Baanhoek-West: daar is men doorgeslagen in het volstoppen van een wijk met 
stenen. Voor groen is geen plaats ingeruimd. 

 
D66 heeft bij de provincie informatie ingewonnen. 
Sliedrecht wil 2600 woningen gaan bouwen. Hoewel de raad daar officieel niets van weet, heeft de 
wethouder in zijn functie bij Drechtsteden dit standpunt ingenomen. 
Laten we reëel zijn, 2600 woningen in de huidige bebouwing invlechten is zelfs met postzegelbeleid 
onmogelijk. 
Bouwen over het spoor is dan de enige mogelijkheid. 
Om dat te overwegen vindt D66 dat er eerst een afspraak gemaakt moet worden van 60% 
groen ten opzichte van 40% stenen. 
Maak op voorhand een verkeersplan met goede fietsverbindingen als uitgangspunt. 
Een totaal plan voor het gebied ten noorden van de spoorlijn. 
Waarbij de Groene zoom (bos) vanuit Alblasserdam tot en met Hardinxveld de basis vormt. 
Bij voorkeur in samenspraak met Papendrecht , Hardinxveld en Molenwaard. 
Wij wonen toch niet op een eiland…. 

Milieu 

Wonen in Sliedrecht 



In zo’n plan kunnen we dan het recreatief knooppunt in balans brengen met de omgeving. 
Bouw geen waterberging met als doel een alleen visvijver, maar maak deze onderdeel van 
de woonomgeving. Want wonen aan het water is een grote wens voor veel mensen. 

 
Aandacht voor een nieuwe begraafplaats, waar ruimte is voor nieuwe vormen van begraven en met 
veel groen er omheen. Neem dan de mogelijkheden voor een crematorium mee. 

 
Natuurlijk is wonen geen doel op zich, het zal ook een aantrekkelijke woonomgeving moeten zijn. 
De Woeste Weide, een succesverhaal in het Feitsmapark. Het geeft de behoefte aan spelen in de 
natuur aan. Gebruik dat in een nieuw te ontwikkelen park, waarbij er dan ook ruimte komt voor de 
oudere jeugd. 

 
De huidige verbindingen naar het noorden voldoen niet als je deze nieuwe woonomgeving wilt 
verbinden met het huidige dorp. 
De meest logische route om een verbinding te leggen is de Stationsweg met een 
brug over de spoorlijnen. Maar dan moeten we ook moeilijke beslissingen durven te nemen. 
In de visie van D66 komt er een nieuwe weg aan de westzijde van de Stationsweg. 

 
Dit betekent dat een aantal huizen gesloopt moet worden. 
Wel kan de huidige Stationsweg dan behouden blijven in haar karakteristieke vorm met 2 rijen 
bomen als een prachtige laan. 
We begrijpen dat de helft van de Stationsweg slopen geen stemmen trekker is, maar stellen de 
duidelijkheid waar Sliedrecht recht op heeft, voorop. 

 
 

Een beter milieu begint met minder vervuilend gemotoriseerd vervoer. 
Natuurlijk kunnen we inzetten op elektrisch rijden, maar die energie komt niet uit de lucht vallen. 
Alleen op eigen spierkracht, dus lopen en fietsen, vervuilen we niets. 
Daarvoor moeten er veilige maar vooral aantrekkelijke routes worden aangelegd. 
Fietsen naast of soms op de rijbaan is onacceptabel. 
Ook vrije wandelroutes naar het centrum zijn nooit ontwikkeld. 
En laten we eerlijk zijn: voor onze gezondheid is fietsen en wandelen het goede begin! 

Fietsen in de voorrang. 

In Sliedrecht is de regel dat fietsers hier geen voorrang op de rotondes krijgen. Verkeerstechnisch 
volledig juist. 
Maar in de omliggende gemeenten is dit geheel anders. 
Juist die situatie acht D66 onveilig! 

 
Als verkeersdeelnemer wilt u weten waar u aan toe bent. 
Dat geldt voor de fietser maar ook voor de autogebruiker. 

 
Op termijn willen wij bij de renovaties van rotondes de ongelijkheid ten opzichte van de regio 
opheffen. 
Dus de fiets in de voorrang 

Fietsroutes autovrij 



 

D66 vindt het jammer dat sporten in Sliedrecht een ondergeschoven onderwerp is. 
Of het nu voetbal of volleybal is, altijd maar weer die vraag : is het op Zondag? 

 
Sport is voor onze gezondheid uiterst belangrijk maar gaat gelijk op met recreatie. 

 
Het welzijn van de Sliedrechters is gebaat bij een voortvarend beleid op het gebied van sport en 
recreatie. 

 
Nu de feiten: D66 Sliedrecht zou nooit de voetbal verhuizen voor meer industrie terrein. 
De Voetbal verdient snel een nieuwe accommodatie gewoon op de huidige 
plek, dichtbij de gebruikers. Zelfs met de huidige plannen gaat het nog vele jaren duren voordat er 
een nieuwe locatie is. 

 
De Lockhorst in beheer bij de gemeente brengen is een grote fout. 
Deze sportvoorziening moet door een professioneel bedrijf worden gerund. 
Met duidelijke doelen, namelijk de gezondheid van de Sliedrechters bevorderen. 

 
Voor binnensporten is redelijk wat ruimte ter beschikking, maar (hard)looproutes vrij van 
autoverkeer ontbreken. 
Denk daarbij ook aan het buitengebied. 

 
Steeds meer wil de sporter individueel kunnen werken aan zijn of haar conditie. 
Het aantal sportscholen is daar een gevolg van, maar een buitengebied ontbreekt! 
Ten noorden van het spoor moeten we daar ruimte voor vinden. 

 
D66 begrijpt niet dat er wel een plan voor paardrijden wordt bedacht, maar een voorziening voor 
een veel grotere groep lopers wordt vergeten. 

 
 
 

Een beter bestuur begint met opleidingen voor de raadsleden. 
Omdat D66 Sliedrecht onderdeel is van een landelijke partij, is er volop geïnvesteerd in opleidingen. 
De lokale kandidaten lopen al lang mee in de regio en de gemeentepolitiek. 
Maar ook als je verkozen wordt is er een uitgebreid programma om je werk zo goed mogelijk te 
doen. Dat geeft ons vertrouwen. 

 
Lokaal in Sliedrecht is het wettelijke duale stelsel ( de raad bepaalt en stuurt het college aan) helaas 
nog niet tot uitvoering gebracht. 
Hier is het nog steeds zo dat de collegeleden beleid maken en dat vervolgens aan de raad ter 
goedkeuring voordragen. 

 
Wilt u iets veranderen in Sliedrecht dan mag u inspreken in de raad, dat is uw recht. 
Maar of er vervolgens iets meegedaan wordt, dat bepaalt de raad. 

Sport en recreatie 

Beter bestuur 



Natuurlijk is dat goed, maar als die raad u vervolgens niet betrekt bij het eventueel afwijzen van uw 
inspraak, dan vinden wij dat een gemis. 
Veel besluiten zijn al voorgekookt in de achterkamertjes, waardoor je als inspreker op achterstand 
staat. 

 
Veel beter is het dat er eerder met de belanghebbenden in openbaarheid wordt gesproken. 
Dat er pas daarna in de raad een standpunt wordt ingenomen. 
Eventuele verdeeldheid in de fracties moet juist openbaar worden besproken. 
Omdat dat de gelegenheid aan de overige raadsleden geeft hun mening beter te vormen. 
Een argument dat in de achterkamertjes wordt gebruikt kan andere raadsleden juist helpen. 

 
Uiteindelijk nemen we daardoor betere besluiten voor de Sliedrechters. 

 
De vorm waarin de raad nu vergadert is veel te bureaucratisch, laat de discussie wat meer vrij. 
De voorzitter mag nimmer sturend leiding geven en alleen maar bezig zijn met het proces. 
Laat het af en toe wat meer rommelig zijn, daarmee komen de beste besluiten boven water. 
Het hoofddoel van de raad moet zijn de bevolking een stem te geven. Dat kan alleen als u gehoord 
wordt! 
Inspraak is niet alleen een recht, maar voor D66 een doel. 

 
 
 

Op dit moment neemt Sliedrecht met een aantal gemeentes deel aan het samenwerkingsverband 
Drechtraad. 
Naar de mening van D66 Sliedrecht is dat een vorm die niet langer kan. 
De bestuurders in de Drechtraad zijn door u niet democratisch gekozen. 
Veel besluiten in de Drechtraad worden Sliedrecht opgelegd. Ruim 60 % van de gelden van Sliedrecht 
worden op deze manier beheerd. 
De raad wordt hierover slechts geïnformeerd. 
Natuurlijk zitten er raadsleden en wethouders van Sliedrecht in de Drechtraad, zij nemen de 
besluiten namens u. 
Maar de verhoudingen van de politieke stromingen in de Drechtraad wijken ernstig af van de 
verhoudingen in de Sliedrechtse raad. 
De eerlijkheid gebied te zeggen dat dat in het voordeel is van D66, want in de regio doen we in bijna 
alle gemeenten mee. 
Maar het is niet democratisch en juist daaraan hechten wij veel waarde. 
Hoewel wij graag toegeven dat de samenwerkingen veel besparingen opleveren, kan dat naar onze 
mening anders. 
Als D66 Sliedrecht zouden wij veel liever zien dat Hardinxveld, Sliedrecht, Papendrecht en 
Alblasserdam een samenwerkingsverband hebben. 
Deze Gemeentes hebben veel gemeen en kunnen zich daardoor versterken. 
Daarnaast krijgen we dan een sterker tegenwicht tegen de krachten uit Dordrecht. 
De kostenbesparingen voor Sliedrecht die er nu al in Drechtstedenverband worden gemaakt, zouden 
dan nog wel eens veel groter kunnen zijn. 

In de andere gemeenten wordt hier door D66 fracties verschillend over gedacht, maar dat is juist 
de kracht van D66. De beste besluiten ontstaan door de verschillen te benoemen. 

Regio 



 

De basis scholen staan er goed voor, onderwijs voor een ieder. 
Het voorgezet onderwijs is duidelijk achter gebleven. 
Wij willen er alles aan doen het Grienden College te handhaven, maar de leerlingaantallen 
lopen ieder jaar verder terug. Aan de kwaliteit van het onderwijs ligt het niet. 
D66 denkt dat het verstandiger is samen met Hardinxveld het voorgezet onderwijs op de grens van 
onze beider gemeentes volwaardig te maken. 
Dit in plaats van satellietscholen voor de eerste leerjaren. 
Liever een zelfstandige onderwijsinstelling waar de gehele opleiding kan worden gevolgd, waarin het 
Grienden College wordt geïntegreerd. 
Het vasthouden aan opleidingen binnen de gemeentegrenzen is verkeerd, maar samenwerken met 
andere gemeentes betekent wel de portemonnee trekken. 

 
 

De laatste jaren veroudert Sliedrecht langzaam. 
Niks mis mee, maar de voorzieningen waar deze generatie behoefte aan heeft (verenigingen, 
ontmoetingsplaatsen zoals dag-horeca) zijn niet meer aanwezig . In sliedrecht zijn we heel goed in 
het beleid maken voor de bijzondere groepen . Maar de overgrote meerderheid waar maar weinig 
voor nodig is verliezen we uit het oog. 

 
Een beleid gebaseerd op wat alle doelgroepen nodig hebben ontbreekt. 
Wij willen daar sterk op inzetten ! 

 
 

 

Die staat bij D66 Centraal, neem de koopzondag. 
In het landelijke programma is de koopzondag centraal gesteld voor deze 
gemeenteraadsverkiezingen. 

 
In Sliedrecht ligt dat wat genuanceerder, je kan nu eenmaal niet de keuzes uit het verleden zomaar 
veranderen. 
U als koper moet dat ook willen, als er een markt is voor de koopzondag dan ontstaat die vanzelf. 
Als ondernemer moet je ook leren omgaan met veranderend koop gedrag, het internet is daar een 
goed voorbeeld van. Daar koop je 24 uur per dag en 7 dagen in de week, maar je bepaalt zelf of je 
daaraan meedoet . 

 
Zo is het ook met de koopzondag. 

 
Wij in D66 Sliedrecht staan voor die vrije keuze en vinden dat de raad daarin mee moet gaan. 

Niet voor niets onze leus: 

 

D66 aan u de keuze 

Onderwijs 

GENERATIES 

De Kiezer 



Programma van D66 Sliedrecht raadsperiode 2018-2022 
 

DE TIEN VAN D66 SLIEDRECHT 
 

MILIEU FIJNSTOF 
Gezondheid begint met nul uit de pijp 

 
WONEN IN SLIEDRECHT 
Bouwen over het Spoor een logische keuze 

 
FIETSROUTES 
Fietsroutes vrij van autoverkeer 

 
SPORT EN RECREATIE 
Recreatie en Sport binnen onze samenleving en niet ver weg gestopt 

 
VOORRANG OP DE ROTONDES 
Gewoon doen 

 
BETER BESTUUR 
Inspraak waarbij wel naar u wordt geluisterd 

 
REGIO 
Maak van Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld een regio gemeente 

 
ONDERWIJS 
Samen met Hardinxveld een volledig schoolaanbod voor alle leerjaren 

 
OUDEREN 
De leeftijd van ons allen neemt toe en laten we onze samenleving daarop inrichten 

 
DE KIEZER 
De koopzondag is een keuze van u als burger en daar staan wij achter 

 

D66 aan u de keuze 
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