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D66: Goed voor héél Putten!
D66 wil Putten vooruit helpen. Maar dan moeten er wel dingen verbeteren. Er is verzuimd om
heldere regels te stellen, deze regels eerlijk te handhaven en te zorgen dat iedere inwoner van
Putten kan rekenen op dezelfde regels vanuit de gemeente. !
Er is een verdere tweedeling ontstaan tussen de dorpskern en de buitengebieden bij het
aanleggen van glasvezel waardoor belangrijke, noodzakelijke faciliteiten niet overal
beschikbaar zijn.!

!

We komen alleen verder door gelijkheid te realiseren, door ruimte te creëren voor nieuwe groei.
Groei in toerisme en in de agrarische sector, met aandacht voor duurzaamheid. Dat betekent
ruimte maken voor talenten en ondernemers. Aandacht voor een goed functionerende
arbeidsmarkt voor ouderen en jongeren. !
Gezonde financiën zijn de basis. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Reserveren omdat we
er rekening mee moeten houden dat de uitgaven voor zorg en welzijn tegen kunnen vallen.
Maar ook reserveren om te kunnen investeren in de toekomst.!

!

De inwoner staat centraal. Wij willen maximale ruimte en kansen bieden het beste uit jezelf en
anderen te halen. Door te zorgen met elkaar en voor elkaar. Samenwerking te stimuleren
tussen alle groepen in Putten: Jong, oud, gezin, alleenstaand, gelovig en niet gelovig. Zodat
wie struikelt op de been wordt geholpen en wordt aangemoedigd om weer zelfstandig te blijven
staan. Zo lang mogelijk. Wie hulp nodig heeft en het niet zelf meer kan regelen, moet kunnen
rekenen op de anderen. Dat is liberaal, dat is sociaal.!

!

D66 kiest voor een zelfstandig Putten als samenwerkend onderdeel van een bloeiende regio.
Waar Putten haar eigen rol inneemt als centrum voor toerisme op de Veluwe en waar
innovatieve en duurzame agrarische bedrijven een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale
economie. Waar samenwerking zorgt voor welvaart voor bewoners en lage kosten van de
gemeente, kennisdeling zorgt voor slimme oplossingen.!

!

In Putten wordt over het algemeen gekozen voor een behoudende koers. D66 wil dat Putten
een meer progressief karakter krijgt. Geen vastgeroeste patronen! We willen Putten waar dat
nodig is veranderen en verbeteren. Onze keuzes zullen een sociaal, liberaal, duurzaam en
groen karakter hebben. Het zal verandering brengen voor sommigen zodat Putten voor velen
weer het mooiste dorp van de Veluwe wordt. Dat zal hier en daar pijn doen, wij draaien daar
niet omheen. Wat u ziet is wat u krijgt. Dat is ook wat u van een verantwoordelijke politieke
partij in deze tijd mag verwachten. In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en
voorstellen. !
Op 19 maart 2014 beslist u.!

!

Marcel Smoorenburg, Lijsttrekker D66!

!
!
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Werken in Putten!
Hoofdpunten!

!
•
•
•
•
•
•
•
•

Groei in toerisme door investeringen in ontwikkeling Nulde!
Verbetering kwaliteit recreatiewoningen!
Ondernemers bepalen zelf openingstijden!
Wifi gratis in winkelgebied!
Geen mega stallen!
Ruimte voor boeren om nevenactiviteiten te ontwikkelen!
Achterstraat betrekken bij winkelgebied!
Supersnel internet aanleggen in buitengebieden

D66 streeft naar economische zelfstandigheid als basis voor een zelfstandig Putten in de regio
Noordwest Veluwe. Dat vereist een aanpak van de lokale economie. !
D66 kiest voor twee pijlers: een sterke toeristische industrie en een sterke agrarische sector.
Het versterken van deze sectoren bepaalt de toekomst van Putten. !
Het gemeentebestuur past daar terughoudendheid: zij onderneemt niet, maar kan en moet wel
stimuleren! !

!

De gemeente heeft een kans laten liggen bij het project ‘Glasvezel in Putten’. Daar had
geregeld moeten worden dat alle bewoners en bedrijven van Putten aangesloten worden op
deze infrastructuur. Dit is niet gebeurd, waardoor alleen in de kern van Putten supersnel
internet gerealiseerd is. D66 vindt dat aansluiting op supersnel internet van alle (buiten)
gebieden van Putten zo snel mogelijk alsnog uitgevoerd moet worden. Het is een investering in
de toekomst van Putten die door alle inwoners gedragen moet worden.!

!

Kiezen voor een duurzame	
  en	
  toekomstvaste	
  agrarische	
  sector	
  
De agrarische sector moet kansen benutten en efficiënter omgaan met de middelen b.v. land,
vee en energie, om zich duurzaam te versterken. Dit kan via automatisering en gebruik van
nieuwe milieu technologie die de ondernemer ondersteunen bij het werk. D66 stimuleert
kleinschalige bedrijven met duurzame processen en producten, geen mega stallen.!

!

Pagina 4 van 24!

!Gemeenteraadsverkiezingsprogramma D66

!
Kleinschalige, innovatieve aan de agrarische sector verbonden IT-, Milieu -technologische en
advies bedrijven kunnen zich vestigen in landelijk gebied mits dit niet leidt tot meer verstening.
Ook creëren we ruimte voor zzp-ers die verbonden zijn aan de agrarische sector om zich ook te
vestigen in het landelijke gebied. Daarmee ontstaat een samenwerkend stelsel van bedrijven
dat zowel de lokale economie als de leefbaarheid van het buitengebied stimuleert. !

!

D66 wil dat de boeren worden gefaciliteerd om hun bedrijfsvoering op economisch
verantwoorde wijze te kunnen uitoefenen door het boeren mogelijk te maken om neven
activiteiten uit te voeren mits deze niet schadelijk zijn voor landschap, natuur en milieu.
Daarmee geef je boeren de ruimte om hun bedrijf op economisch verantwoorde wijze te
voeren. Het is van belang dat de gemeente in haar regelgeving hiermee rekening houdt.!

!

Kiezen voor Toerisme	
  als	
  belangrijke	
  groei	
  industrie	
  
D66 is van mening dat Putten sterker moet inzetten op toerisme. Toerisme biedt kansen! Van
bestaande toeristische attracties moet de kwaliteit worden verbeterd: kwaliteit voor kwantiteit.!
D66 stelt drie doelgroep gerichte ontwikkelingen voor:!
• De doelgroep jongeren meer gaan aanspreken door Nulde en het bosbad voor hen
aantrekkelijker te maken. Bij Nulde enkele grootschalige attracties en meer
verblijfsvoorzieningen. Het bosbad moet alle dagen open, ook de gehele zondag.!
• De bossen en heide rondom Putten moeten beter voorzien worden van recreatieve,
kleinschalige attracties, gericht op gezinnen en ouderen. Zorg voor passend vertier
welke de rust en ruimte niet verstoren. Faciliteiten als die van Landgoed Schovenhorst
dienen als voorbeeld voor nieuwe ontwikkelingen: passend in het landschap,
aantrekkelijk voor toeristen.!
• In en rond de dorpskern moeten gedurende de vakantieperiode meer evenementen
kunnen worden georganiseerd, ook op zondag.!

!
Een grote zorg van dit moment is het permanent of semi-permanent bewonen van de
beschikbare accomodaties in de bungalowparken en caravan campings. Ons uitgangspunt is
helder: Bungalows en caravans in recreatie parken moeten weer beschikbaar komen voor
verblijf van toeristen. Permanente bewoning van recreatiewoningen moet niet langer worden
gedoogd.!

!
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!
Kiezen voor Industrie, dienstverlening en logistiek!
Industrie dient zich te concentreren op de aanwezige industrie terreinen. Zolang er heel veel
bedrijfsruimte leegstaat op de Keizerswoert, wil D66 geen nieuwe bedrijventerreinen toestaan.
D66 is voor revitalisatie en verduurzaming van Keizerswoert. Veel daken kunnen van
zonnepanelen worden voorzien. Een duurzaam Keizerswoert is weer aantrekkelijk voor
bedrijven om zich te vestigen. !

!

D66 vindt dat bij vergunningen dwingender kan worden opgetreden om duurzame opties te
benutten, zowel zon als wind. D66 is tegen verdere uitbreiding van Industrie/logistieke bedrijven
langs de weg naar Voorthuizen. Ons voorstel is om deze langs de A28 bij Nulde te laten
vestigen. Zware industrie moet regionaal worden gehuisvest, in overleg , op daarvoor geschikte
terreinen. D66 ziet daarvoor in Putten geen ruimte. Bij Nulde kan een aantal windmolens
worden geplaatst om een energie neutraal Putten te realiseren. D66 zal voorstellen van
ondernemers hiervoor ondersteunen!!

!

Kiezen voor winkeliers, horeca en kleine zelfstandigen!
Winkeliers hebben het moeilijk, door de huidige economische situatie en het afnemen van het
toerisme. D66 vindt dat een verscheidenheid aan winkels een voorwaarde is voor toekomstige
levensvatbaarheid van het dorpscentrum en de aantrekkelijkheid van Putten als toeristisch
centrum. D66 zal daarom steun geven aan de winkeliersvereniging om meer ruimte te bieden
voor ondernemen: !
• Verminderen van de regeldruk en belastingen, onder meer bij vestiging van nieuwe
ondernemingen, het plaatsen van borden en gevel-reclame, openingstijden. D66 wil één
regel, één beleid, geen individuele vergunningen.!
• Winkeliers bepalen zelf wanneer ze open zijn. Wanneer winkeliers een aantal keren in het
jaar op zondag open willen zijn, vindt D66 dat de gemeente een dergelijk verzoek welwillend
moet bezien, met inachtneming van de overige belangen. !
• De gemeente en de winkeliers moeten samenwerken bij het beschikbaar stellen van gratis
Wifi in de winkelstraten van Putten. Zodat ondernemers moderne technologie kunnen
gebruiken om winkelen aantrekkelijk te houden. !
• Streven is om de Achterstraat aantrekkelijk te maken en deze te betrekken bij het
winkelgebied zodat een ‘winkelrondje’ ontstaat.!

!
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!
De gemeente als onderdeel van de lokale economie!
D66 wil dat in de planvorming en inkoopprocessen van de gemeente de kosten over de gehele
levensduur, total cost of ownership, van een product, gebouw of installatie de doorslag geven;
dus niet alleen maar de aanschafkosten. Zo zal de gemeente kiezen voor oplossingen die op
de lange termijn het meest economisch en duurzaam zijn. Kiezen voor lokale ondernemers is
een lofrijk streven. D66 is daar voor, mits deze ondernemers aantonen dat zij in staat zijn een
economisch rendabel voorstel te maken. Als dat niet zo is, kunnen we niet kiezen voor
dergelijke ondernemers.!

!

Beperken van de regeldruk voor de ondernemers is van groot belang. Niet om alles toe te
staan, maar om ondernemers te stimuleren om bedrijven te starten en verder te ontwikkelen.!

!
!

!
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Zorg Voor Elkaar!
Hoofdpunten!

!
•
•
•
•
•

Uitgaan van de kracht van mensen!
Actief samenwerken met andere regio's rondom zorg inkoop en zorg kennis!
Extra aandacht voor de kwetsbaren in onze gemeenschap!
Belangrijke rol voor Stichting Welzijn Putten!
Stimuleren van samenwerking tussen verschillende hulporganisaties in Putten!

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten belangrijke nieuwe taken op sociaal terrein.
Zij worden hierdoor verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare inwoners.!

!

Gemeenten worden verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.
Een deel van de AWBZ wordt overgeheveld naar de door de gemeente uitgevoerde Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Belangrijke voorzieningen waarin gemeenten gaan
voorzien, zijn bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, het verstrekken van hulpmiddelen en
woningaanpassing.!

!

Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij worden belast met de
uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Het gaat hierbij om problemen bij opgroeien,
zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie, maar ook om de jeugd geestelijke
gezondheidszorg.!
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet is
bedoeld om mensen met een beperking aan het werk te helpen. !
Bij de zorg voor hulpbehoevende inwoners nemen de mantelzorgers, gezins- en familieleden,
directe omgeving, van het eigen netwerk een belangrijke plaats in. Als dat onvoldoende is komt
actieve ondersteuning van de zorg-netwerken en vrijwilligers in beeld, onder regie van de
gemeente. Algemene en collectieve voorzieningen op het gebied van thuiszorg staan voorop.
Daarna kan zo nodig maatwerk, b.v. verzorging thuis, worden aangewend. Pas als dat niet
meer lukt, zal de gemeente de zorg over dragen aan een instelling voor intramurale zorg.!

!

De komende decentralisaties hebben ook een negatieve kant. De beschikbare budgetten
worden flink gekort. Niet iedereen die dat vraagt, zal in aanmerking kunnen komen voor
daadwerkelijke zorg en ondersteuning. De keuzes van de gemeente dienen naar de mening
van D66 op heldere en transparante vooraf overeengekomen criteria te zijn gebaseerd. !
Putten moet bij het maken van keuzes de kwetsbare inwoner beschermen. !

!

De gemeente krijgt één budget voor het sociale terrein zorg/welzijn, jeugdzorg en ook
arbeidsparticipatie. Dat budget kan door de gemeente naar eigen goeddunken worden ingezet.
De gemeente heeft de bevoegdheid om te bepalen hoeveel een hulpvrager geacht wordt zelf te
kunnen doen, in hoeverre diens netwerk, partner, kinderen en buren, kan ondersteunen en
hoeveel de hulpvrager financieel zelf, middels een eigen bijdrage, moet kunnen opbrengen.!

!
!
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D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. !

!

Ouderen, personen met beperkingen moeten zoveel mogelijk zelfredzaam blijven en zo lang
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Met behulp van de nieuwe WMO is dat beter mogelijk. !

!
D66 wil daarom het volgende:!
!

• Putten moet ten behoeve van een goede uitvoering van de nieuwe taken de samenwerking
met andere gemeenten blijven zoeken en waar nodig verder uitbouwen. De reeds ingezette
samenwerking met Regio Noord Veluwe is een goede keuze. De schaalgrootte moet
voldoende zijn. Alleen dan is het mogelijk om doelmatig te werken, over de benodigde
specifieke deskundigheid te beschikken en aan gangbare kwaliteitseisen te voldoen.!
• Gelet op het grote sociale belang van de nieuwe taken moet Putten volledig open zijn naar
haar inwoners inzake beleid, inbegrepen de gehanteerde criteria bij toewijzing van
voorzieningen en werkwijze. !
• Gelet op de grote financiële omvang van de nieuwe taken moet Putten zich onderwerpen aan
democratische controle door een onafhankelijke rekenkamer. !
• Een volledig vrijgemaakte wethouder voor deze portefeuille vinden wij noodzakelijk.!
• Putten moet bij het verstrekken van gelden en voorzieningen scherpe keuzes durven maken.
Echte keuzes waarbij de kwetsbare inwoner wordt ontzien. Putten moet durven sturen op de
eigen inzet en de financiële draagkracht van de hulp vragende inwoner. Durf het moeilijke
gesprek hierover aan. Wees bereid om scherp te kiezen waar de inwoner het zelf moet
regelen en waar de gemeente zal bijspringen. !

• Het uitgaan van eigen kracht is niet voor iedereen mogelijk. Sommige mensen missen een
sterk sociaal netwerk. Die mensen zijn vaak ook nog eens extra kwetsbaar. Zorg als
gemeente daarom voor een goede sociale infrastructuur. Breng organisaties bij elkaar en
investeer in sociale cohesie. Buurthuizen en ontmoetingscentra hebben een belangrijke
functie.!
• Mantelzorgers hebben een belangrijke, zware taak. Dankzij hen kan de door de gemeente te
leveren ondersteuning beperkt blijven en kunnen hulpbehoevenden langer zelfstandig wonen.
De gemeente moet mantelzorgen daarom helpen en faciliteren. Daarnaast zijn vrijwilligers
van grote waarde. Bij de werving is Stichting Welzijn Putten (SWP) behulpzaam.!
• Jeugdzorg mag geen inzet worden van een politieke discussie. De focus moet niet alleen
komen te liggen op hulp aan jongeren die in de gemeente overlast veroorzaken b.v. door
stelen, alcohol en drugsgebruik, maar ook op hulp aan jongeren met, soms minder zichtbare,
afwijkingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.!

!
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• Putten moet bij haar nieuwe werkwijze op het gebied van WMO en jeugdzorg inzetten op
preventie en vroege interventie.Op velerlei gebied is dat zinvol. Wij vragen aandacht voor de
preventie van overbelasting van mantelzorgers. Maar ook preventie voor de bestrijding van
armoede en preventie van drugsgebruik. Dit voorkomt gedragsproblemen van kinderen in
zwakke gezinnen. Dit is goed om problemen te voorkomen. Maar het is op den duur ook
kostenbesparend. !
• D66 vindt het belangrijk dat mensen zelf de regie over hun leven hebben. Daarom moet
Putten in haar nieuwe beleid m.b.t. WMO en jeugdzorg ruimte laten voor het
persoonsgebonden budget (PGB), in het bijzonder bij een kleine zorgvraag (minder dan 10
uur per week).!
• Putten moet de deskundigheid van de gemeente ambtenaren bevorderen. De complexe
materie vraagt om specifieke expertise.!
• De gelden die Putten ter beschikking krijgt voor WMO en jeugdzorg, worden voorbehouden
aan de doelen waarvoor ze zijn bestemd. Dus geen WMO-geld naar groenvoorzieningen of
iets dergelijks.!

!

De SWP vervult in Putten belangrijke taken. Zo is het SWP servicepunt voor mantelzorgers,
zorgt voor werving van en dienstverlening aan vrijwilligers, regelt huisbezoeken en het
consulentschap voor bejaarden, heeft een rol bij maatschappelijke stages en levert bijdragen
aan functioneren buurthuizen en ontmoetingscentra. D66 vindt het SWP zeer waardevol voor
Putten.!

!

D66 wil daarom het budget van SWP uitgebreid moet worden zodat zij haar taak verder
kan uitbouwen: !
• Versterking van aandacht voor preventie van overbelasting van en het leveren van gerichte
ondersteuning aan mantelzorgers, !
• Uitbouwen van activiteiten gericht op het verankeren van vrijwilligerswerk in de Puttense
samenleving.!
• De SWP een rol kan spelen bij het verlagen van de drempel naar WMO-voorzieningen.We
willen één loket voor alle WMO-voorzieningen, een loket dat niet-bureaucratisch is en dichtbij
de burger staat. Daarom niet in het gemeentehuis maar bij de SWP. Idealiter wordt het loket
bemenst door een gemeentelijke WMO-consulent en wordt het geïntegreerd bij de SWP. !

!
!

!
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Samen Leven!
Hoofdpunten!

!
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelijke regels voor iedereen, gelijke handhaving!
25% minder regels in 2018!
Samenwerking met project Meerinzicht !
Duurzaamheid stimuleren: Putten energie onafhankelijk in 2020!
Behoud van groen en bomen in Putten!
Afschaffen kapvergunning alleen onder strikte voorwaarden!
Aandacht en waardering voor vrijwilligers !
Ruimte voor eigen initiatief inwoners

Putten moet open staan voor samenwerking. D66 vindt dat samenwerking met andere
gemeenten van groot belang is voor de slagkracht van de gemeente en voor het laag houden
van de kosten. D66 vindt dat de samenwerking rond het Project Meerinzicht heroverwogen
dient te worden om zodoende een aantal diensten gezamenlijk te gaan uitvoeren. Een fusie
met andere gemeenten is wat D66 betreft in deze periode niet aan de orde.!

!

Handhaven, gelijkheid, transparantie!
De taak van de gemeente als handhaver van de regels is belangrijk. De gemeente stelt regels,
bepaalt beleid en zorgt voor uitvoering. D66 vindt dat de gemeente een belangrijke taak heeft in
het helder maken van het beleid, het vereenvoudigen van de regels en het handhaven daarvan.!

!

Daarbij is het uitgangspunt dat regels moeten gelden voor iedereen en dat iedereen op
dezelfde wijze behandeld wordt in de handhaving. Er kan en mag geen ruimte zijn voor
gedoogconstructies, vage toezeggingen uit het verleden en bevoordeling of benadeling van
inwoners ten opzichte van elkaar. De wijze van Handhaving moet anders. Je begint
Handhaving niet met het dreigen middels dwangsommen. Voorop staan transparantie, goede
communicatie en een humane werkwijze. Gelijke gevallen, gelijk behandelen.!

!

D66 wil dat partijen er eerst samen proberen uit te komen. De gemeente kan als mediator
optreden en kijken of legalisatie mogelijk is. Op deze wijze is er meer vertrouwen tussen
burgers en gemeente en voorkom je slepende rechtszaken tot de Hoge Raad toe. !

!

Echter, de gemeente moet niet benauwd zijn om te handhaven. De leefbaarheid van Putten als
samenhangende gemeenschap is hiervan afhankelijk! Tegelijkertijd zijn veel regels vanuit het
verleden overbodig. D66 is voor het schrappen van die regels, zeker als deze uitsluitend een
symbolische waarde hebben. Onze doelstelling: 25% minder regels in 2018.!

!
!
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Beheer van het milieu!

!

De gemeente kan niet alleen een belangrijke aanjager zijn van duurzaam gedrag maar moet
ook het voortouw nemen en als voorbeeld dienen. Want een duurzaam Putten is een
belangrijke factor in de leefbaarheid, in de toeristische attractie en in de economie. D66 streeft
dan ook naar een plan voor energie neutraliteit voor heel Putten. Door het gebruik maken van
wind en zonne-energie kan Putten net zoveel energie opwekken als dat zij verbruikt. Dit kan
uitgevoerd worden door:!
• Het gebruik van zonnepanelen op daken van panden in industrieterreinen!
• Het plaatsen van een aantal windmolens bij Nulde.!

!
!
D66 staat voor een ontwikkeling van het landschap die de cultuurhistorische waarden, zoals
oude boerderijen, kerkwegen en houtwallen respecteert. !

!

Putten is rijk aan oude bomen. Het dorp en het buitengebied ontlenen er hun groene karakter
aan. Toch worden de bomen van ons dorp bedreigd. Mensen willen soms van bomen af omdat
deze schaduw en bladafval geven. Daarnaast worden ook de wijken “wonen in het bos’’ steeds
minder groen: ze verstenen in hoog tempo. !

!

D66 wil meer werk maken van het behoud van het rijke bomenbestand. Waardevolle bomen in
de bebouwde kom moeten middels een bomenlijst een beschermde status krijgen. In de wijken
“wonen in het bos’’ moeten, conform de huidige regelgeving, ook gewone bomen beschermd
blijven: deze wijken dienen, overeenkomstig het bestemmingsplan, het bosachtige karakter te
behouden. Het op grote schaal gaan vrijgeven van bomen kap ter wille van een (beperkte)
kostenbesparing is kortzichtig en moet worden voorkomen.!

!

!
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Samen staan we sterk!
De afstand tussen de politiek en de inwoners is veel te groot. Er wordt slecht geluisterd door de
politiek en het bestuur. Voorbeelden zijn er genoeg: een visie ontwikkeling voor Putten, de
herstructurering van de Groene Scheg, het trapveldje voor de jeugd bij de Groene Scheg. Het
bestuur gaat wel in overleg, maar stelt vervolgens zelf de uitkomst vast zonder al te veel
rekening te houden met de geleverde inspraak. Dat moet anders en het kan ook anders.!

!
D66 wil dat:!
!

• De gemeente Putten beter gaat communiceren met haar inwoners. Beter in de zin van
‘eerder, vaker en meer’;!
• Het gemeentebestuur de inwoner op gestructureerde wijze en in een zo vroeg mogelijk
stadium bij het besturen van Putten betrekt;!
• Het gemeentebestuur ruimte biedt aan de inwoners en organisaties om zelf initiatieven te
realiseren.!

!

Bij vele organisaties zijn vrijwilligers niet meer weg te denken. Vooral bij organisaties op het
gebied van sport, zorg en welzijn zijn vrijwilligers belangrijk. Zij vormen vaak de smeerolie van
deze organisaties. Het is belangrijk dat mensen die naast het arbeidsproces staan worden
gestimuleerd om naar vermogen vrijwilligerswerk te verrichten. Dat is in de eerste plaats goed
voor betrokkenen zelf, het komt het gevoel van eigenwaarde ten goede en het leidt tot sociale
contacten. !
Daarnaast heeft vrijwilligerswerk een belangrijk maatschappelijk nut want vrijwilligerswerk is
sociaal.!
Teneinde vrijwilligers een goede begeleiding te kunnen bieden is het van belang dat er binnen
een organisatie een redelijke verhouding bestaat tussen het aantal professionele krachten met
een dienstverband en het aantal vrijwilligers. Vrijwilligers behoeven naast een goede
begeleiding soms ook scholing.!

!

D66 vindt dat de gemeente een rol moet gaan spelen bij het zichtbaar maken van de
waardering voor vrijwilligerswerk. Kleine gebaren zijn belangrijk, bijvoorbeeld af en toe een
attentie en/of het organiseren van de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar.!

!

!
!

!
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Onderwijs!
D66 heeft zich landelijk altijd hard gemaakt voor kwalitatief goed onderwijs. Ook op lokaal
niveau streeft D66 naar goed onderwijs, in de breedste zin van het woord. D66 wil dat de
gemeente Putten zich inzet voor het behoud van een breed onderwijsaanbod waardoor ouders
kunnen kiezen voor de school die het beste bij hen en vooral hun kind past. Het voor Putten
behouden van voortgezet onderwijs is belangrijk. D66 wil dat de gemeente zich hard maakt
voor een voldoende aanbod van basisonderwijs in Putten. Dat betekent voor D66 dan ook dat
de norm voor opheffing van scholen naar eigen inzicht wordt toegepast. !
Daarnaast dient samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen te worden gestimuleerd
om beschikbaarheid van onderwijs in de buitengebieden te garanderen.!

!

Ook de beschikbaarheid van stageplaatsen in de agrarische sector en het toerisme is van groot
belang, met name om jongeren in Putten kansen te geven in het eigen dorp en om jongeren
van buiten naar Putten te halen.!

!

D66 wil wil streven naar maximale toegankelijkheid van onderwijs via de oprichting van, uit één
bron gefinancierde, integrale kind centra, waar onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.!

!

D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor een goede huisvesting van het onderwijs, afgestemd
op het aanbod van leerlingen. Op het daarvoor benodigde budget moet dus niet worden
bezuinigd. Daarnaast moet het beschikbaar gestelde budget vanuit de landelijke overheid
uitsluitend voor onderhoud worden gebruikt en niet voor andere doeleinden. !

!

De gemeente is (mede) verantwoordelijk voor de veiligheid in en om de school. Deze
verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de veiligheid van leerlingenvervoer en tot de veiligheid
van de tussen huis en school fietsende scholier. Ten behoeve van dit laatste is het noodzakelijk
te investeren in veilige fietspaden.!

!

Het is belangrijk dat vroegtijdige schoolverlating en jeugdwerkeloosheid worden bestreden. De
gemeente Putten moet hier actief beleid voor ontwikkelen.!

!

!
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Wonen
Hoofdpunten!

!

• Bouwen door ruimte opnieuw in te delen: geen nieuwe woonwijken, wel
nieuwe woningen!
• Speciale aandacht voor starters, ouderen, gehandicapten!
• Permanente oplossing voor tijdelijke buitenlandse werknemers binnen Putten
en niet op speciale recreatie- of andere campings!
• Einde aan permanente bewoning recreatiewoningen!
Bouwen

!

Wonen is voor D66 een speerpunt. D66 wil dat iedere inwoner die dat wenst in eigen dorp
woonruimte kan vinden. Gelet op de huidige knelpunten betekent dit dat er extra aandacht moet
komen voor het wonen van de jeugd en het wonen van ouderen.!

!

Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt, ook in Putten. Veel jongeren kunnen hier geen
woning vinden en trekken daarom weg naar naburige gemeenten. Dat is een slechte
ontwikkeling. D66 wil dat er voor starters voldoende huisvesting komt, d.w.z. voldoende
goedkope en gesubsidieerde woningen.!

!

Voor senioren zijn eveneens onvoldoende woningen beschikbaar. Senioren stellen andere
eisen aan hun woonruimte dan jongeren en gezinnen. Het is daarom belangrijk dat er
voldoende woningen komen van een type en met een voorzieningenniveau dat is afgestemd op
senioren. Senioren geven vaak de voorkeur aan een huurwoning en niet aan een koopwoning.!

!

D66 is er absoluut geen voorstander van om buitenlandse werknemers te huisvesten in
recreatieparken, noch om deze om te bouwen tot buitenlandse werknemer opvang. D66 streeft
naar een fatsoenlijke inpassing van deze groep woningzoekenden in de gemeenschap van
Putten. Bedrijven die deze werknemers naar Nederland halen, moeten zorgdragen voor
passende woonruimte en geen gebruik maken van recreatie woningen. Hiertegen moet door
het bestuur hard worden opgetreden.!

!

Speciale aandacht verdienen de recreatiewoningen. Recreatiewoningen zijn bedoeld om te
recreёren. Permanente bewoning moet niet langer worden gedoogd. Voor permanente
bewoners zal een overgangsperiode moeten komen om deze permanente bewoning te
stoppen. Tijdens die periode moeten permanente bewoners van recreatievoorzieningen, net als
alle overige inwoners van Putten, bijdragen aan de gemeente door het betalen van de lokale
belastingen en heffingen, waaronder OZB en rioolrecht. !

!!
!!
!
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De komende jaren blijft Putten behoefte hebben aan nieuwe woningen. Dit mag echter niet
leiden tot nieuwe woonwijken. D66 is van mening dat er voldoende ruimte is voor inbouw en
herbouw om aan de vraag te voldoen. Daarbij moet gekeken worden naar traditionele maar ook
nieuwe woonvormen: groepswoon-vormen, mantelzorg woningen, één-persoons woningen
moeten worden neergezet naar de behoefte van de gebruikers.!

!
D66 wil dan ook:!
!

• Dat het aantal en het type woningen dat gebouwd wordt, is afgestemd op de te verwachten
toekomstige behoefte.!
• Dat er meer woningen komen voor starters en senioren.!
• Dat er woningen komen voor tijdelijke buitenlandse werknemers die in Putten werken.!
• Dat starterswoningen, zowel huur als koop, die in de sociale sector op inbreidingslocaties
worden gebouwd, qua grootte zijn afgestemd op een toekomstig gebruik door senioren.!
• Dat er minder regels voor het uitbreiden van de bestaande woningen komen en een meer
terughoudende rol voor de welstandscommissie wordt vastgesteld.

!
D66 is voorstander van levenbestendig wonen. Dat betekent dat mensen in alle fasen van hun
leven, ook als zij invalide worden, in dezelfde woning kunnen blijven wonen. Dus zorgen voor
brede deuren en voorts badkamer en toilet zo ontwerpen dat zij rolstoel toegankelijk zijn of
eenvoudig gemaakt kunnen worden.!

!

D66 wil dat voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke handicap passende
huisvesting wordt gerealiseerd. Ook zij hebben, evenals ouderen, recht op een zo zelfstandig
mogelijke plaats in onze gemeenschap. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen moet de
gemeente hieraan hoge prioriteit geven.!

!
!

!
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Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan!
De thema’s Verkeer en Vervoer horen vaak tot een van de belangrijkste politieke onderwerpen
binnen een gemeente: Immers, het raakt direct aan de woonomgeving en daarmee ook aan het
welbevinden van de mensen. Ieder heeft hier wel mee te maken. !

!

D66 is er voorstander van om door de gemeente een nieuw beleidsplan ‘ Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan’ (GVVP) op te laten stellen waarin alle onderdelen die te maken
hebben met de thema’s verkeer en vervoer en leefbaarheid integraal op elkaar af te horen
worden afgestemd. Deze aanpak voorkomt dat er ad hoc maatregelen worden genomen die
achteraf niet blijken te passen in een totaalvisie voor de hele verkeerscirculatie in Putten en die
problemen niet oplossen maar verplaatsen!!

!
Het gaat in het GVVP om zaken als: !
!
•
•
•
•
•
•
•
•

Is er wel voldoende parkeergelegenheid bij mij in de straat/buurt? !
Is er overlast door te hard rijden met als gevolg verkeersgevaarlijke situaties?!
Is er sprake van geluidsoverlast in mijn straat of ken ik ergens verkeersgevaarlijke situaties?!
Zijn de nadelige gevolgen van het verkeer wel eerlijk verdeeld over de verschillende wijken in
het dorp?!
Kan ik mijn kinderen wel veilig naar school laten gaan?!
Zijn er 30 km wegen die eigenlijk beter weer 50 km wegen kunnen worden?!
Zijn er 50 km wegen die eigenlijk beter 30 km wegen kunnen worden? !
Zijn de bestaande wegen wel op de goede manier, volgens het principe van ‘Duurzaam Veilig’
, ingericht? !
Ontbreken er nog ergens fietsvoorzieningen of voetpaden?!
Zijn er nog verbeteringsmogelijkheden voor het Openbaar Vervoer?!

•
•
!
Omdat dit vraagstukken zijn die direct de inwoners zelf betreffen en deze inwoners zelf bij
uitstek de ervaringsdeskundigen zijn, dienen de inwoners van Putten een heel belangrijke
inbreng te hebben.!

!

Hierbij hoort dan ook een uitvoerings- en investeringsplan voor bij voorkeur de komende 5 of 10
jaar. !

!
!

Niet over u maar met u!!

D66 kiest voor een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan:!
• Er moet een beleid komen dat gericht is op het terugdringen van de vraag naar automobiliteit.
Het verbeteren van het openbaar vervoer en het scheppen van goede voorzieningen voor de
fietser kunnen daar een bijdrage aan leveren. !
• D66 is niet blind voor de bestaande problemen met het autoverkeer. Er is veel doorgaand
verkeer door het dorp over de Van Geenstraat en over de Voorthuizerstraat. Hier moet een

!

Pagina 17 van 24!

!Gemeenteraadsverkiezingsprogramma D66

•
•

•
•

!

!

oplossing voor komen in het GVVP door aanpassing van de wegen en maatregelen om
verkeer te verminderen. !
D66 wil het fietsverkeer bevorderen en wil vooral dat fietsers veilig aan het verkeer kunnen
deelnemen. Bijzondere aandacht verdient de schoolgaande jeugd.!
Er moet en betere scheiding komen van auto’s en de rest van het verkeer. Langs onveilige
wegen moeten zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden komen, zoals nu op de
Harderwijkerstraat is voorzien.!
Voor de ontwikkeling van het toerisme rond strand Nulde is het van belang dat er een goede
openbaar vervoer aansluiting komt tussen Nulde en het centrum van Putten.!
Het parkeren in Putten moet gratis blijven. Echter, ook hier geldt: er is een blauwe zone
ingesteld en dat betekent dat er ook gehandhaafd moet worden.!

Pagina 18 van 24!

!Gemeenteraadsverkiezingsprogramma D66

Sport en gezondheid	

Hoofdpunten!

!
•
•
•
•
•
•

Speelruimte voor kinderen in woonwijken aanleggen of opknappen!
Sport ook op zondag in gemeentelijke faciliteiten zoals sporthal en sportvelden!
Bosbad bepaalt eigen openingstijden!
Stimulering gezondheid en sport onderwijs op scholen!
Speciaal laag tarief voor jongeren en ouderen bij Bosbad!
Stimulering van gezondheid, sport en beweging voor ouderen
Sport bevordert de gezondheid en het sociaal functioneren van mensen. Het is dan ook
belangrijk dat Putten kan beschikken over vitale sport‐ verenigingen met goede
accommodaties. Iedere inwoner van Putten die dat wil moet kunnen sporten!	

Sport is voor alle leeftijdsgroepen van belang. Speciale aandacht verdienen kinderen/jongeren
en ouderen. Bij hen dienen sport, spel en beweging extra te worden gestimuleerd.!

!

Op basisscholen moeten lessen lichamelijke opvoeding, bij voorkeur gegeven door een
vakleerkracht, weer een belangrijke plaats gaan krijgen. Het is belangrijk dat kinderen op jonge
leeftijd kennismaken met diverse sporten. Kinderen moeten sport en spel leuk gaan vinden.Het
zou goed zijn als in Putten “sportieve openbare ruimten” komen: vrij toegankelijke ruimten met
sportmogelijkheden welke voor diverse doelgroepen interessant zijn. Hiertoe dient de gemeente
in overleg met bewoners een speelruimteplan op te stellen waarbij per wijk de verschillende
behoeften voor de diverse leeftijdscategorieёn worden aangegeven. Kinderen moeten in hun
eigen buurt over aantrekkelijke speelmogelijkheden kunnen beschikken. Speeltuinen moeten
goed worden onderhouden en regelmatig worden schoongemaakt.	


!

Actief bewegen door ouderen moet worden bevorderd. In deze tijd van veel zittend werk en
weinig bewegen is dat voor hun gezondheid van groot belang.!

!

In de komende jaren ontkomt ook Putten, net als alle andere gemeenten, niet aan
bezuinigingen. D66 vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van goede
sportfaciliteiten. Bezuinigingen in de sport moeten worden gezocht in multifunctioneel gebruik
van sportvoorzieningen. Ook op het gebied van gemeenschappelijk beheer kan doelmatigheidswinst worden behaald.!

!

D66 vindt dat mensen de individuele vrijheid moeten hebben om zelf te bepalen of zij op
zondag willen sporten, ook op faciliteiten zoals de sportvelden en sporthal. De zondagsrust van
anderen dient echter te worden gerespecteerd.!

!

D66 vindt dat het bosbad de gehele zondag open moet kunnen zijn. De toegangsprijs moet
voor iedere bezoeker op te brengen zijn. Jongeren tot 16 jaar en ouderen moeten van een
gereduceerd tarief gebruik kunnen maken.	


!
!
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Cultuur!
Voor D66 is cultuur belangrijk. Het is echter niet noodzakelijk om alle cultuurfaciliteiten in Putten
te hebben. Een regionale benadering is hier gewenst, boven het vasthouden aan de
benadering om alle faciliteiten in Putten te behouden.!

!

Cultuur is vaak verbonden aan verenigingen en D66 vindt dat de gemeente de parels van de
cultuur moet veiligstellen. Dit betekent dat de gemeente de subsidies en leningen aan
verenigingen die bijdragen aan de cultuur en cultuurbeleving in Putten moet blijven verstrekken.!

!

Het Stroud, het culturele centrum van Putten, moet in staat gesteld worden om
bedrijfseconomisch rendabel te functioneren en daarbij niet afhankelijk te zijn van subsidies van
de gemeente en aanvullingen van ontstane tekorten. Om die reden is D66 van mening dat
naast de bestaande evenementen en activiteiten er ook ruimte moet komen voor het cultureel
centrum Stroud om bruiloften, partijen en feesten toe te laten en hiervoor ook commerciële
vergoedingen te vragen. Op deze wijze wordt het voortbestaan van het Stroud beter geborgd.!

!

!
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Financiën!
Gezonde financiën zijn de basis. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Reserveren omdat we
er rekening mee moeten houden dat de uitgave voor zorg en welzijn tegen kunnen vallen. Maar
ook reserveren om te kunnen investeren in de toekomst.!

!

De financiële toekomst van de gemeenten staat onder druk. Afnemende bijdragen van de
overheid zorgen voor minder ruimte. Dat betekent dat er met minder geld vanuit de overheid
rekening gehouden moet worden. D66 is er niet voor om dan maar de belastingen voor de
inwoners te verhogen om de gaten te dichten. Putten is op dit moment een financieel gezonde
gemeente met goede reserves, en dat willen we graag zo houden.!

!
D66 wil het volgende:!
!

1. Structurele uitgaven moeten gedekt worden vanuit de inkomsten. De rekening van de
lopende zaken zoals personeelskosten van ambtenaren en bestuur moeten niet ten koste
gaan van de reserves.!
2. Leges moeten in principe kostendekkend zijn.!
3. Bezuinigen is niet hetzelfde als belastingen verhogen. Bezuinigen kan door de uitgaven
onder de loep te nemen en te stoppen met uitgeven waar dat kan. D66 vindt dat subsidies
die worden verstrekt aan instellingen en stichtingen moeten worden afgewogen en bekeken
moet worden of deze instellingen door minder bemoeienis van de gemeente zelf in staat zijn
om zelf meer geld te genereren. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Bosbad, de stichting
binnensport Putten en het Stroud. !
4. Nieuw beleid kan wat D66 gefinancierd worden uit de reserves, maar er moet ook en vooral
gekeken worden naar mogelijkheden om vanuit de Provincie, het rijk en Europa subsidie te
krijgen voor nieuwe ontwikkelingen. Ook marktwerking kan hier een rol spelen door
bedrijven ruimte te geven om mee te financieren en daarmee ook een belang te krijgen in
de opbrengsten.!
5. Bezuinigen op adviesbureau’s. Externe advisering is zeer duur en lang niet altijd zinvol. Nu
worden onderzoeken gedaan, opnieuw gedaan en daarna terzijde geschoven. Voorbeeld
van een zinloos en duur adviesrapport is het ‘conceptrapport over de toekomstvisie op
Putten’.!

!

!
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Wij zijn D66!
In dit verkiezingsprogramma vindt u concrete oplossingen voor vraagstukken die nu spelen.
Maar de dagelijkse praktijk van een raadslid is veel 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'. Bij twijfel
zullen wij deze richtingwijzers zwaarder laten wegen dan de oplossingen die bij het schrijven
van dit programma nog logisch en verdedigbaar waren, maar niet veel later door de feiten al
weer zijn achterhaald.!

!

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 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 duurzamen en harmonieuze 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

!
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willen dat in de discussie over natuur en milieu niet de aantasting, maar het behoud van natuur
en milieu gerechtvaardigd 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.
Centrale waarden voor ons zijn lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van
belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en -uiting,
inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat. Die waarden zijn universeel en zonder
meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.!

!
!

!
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Nawoord van Alexander Pechtold	
  
De	
  gemeente	
  wordt	
  belangrijker,	
  uw	
  stem	
  dus	
  ook	
  
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen vragen
zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
"
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder en burgemeester
heb ik gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel
voor mensen in hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat
iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht
én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie voor
politiek waarin de mens centraal staat.
"
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas
van uw kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het lokale bedrijfsleven samen tegen
jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en gehandicapten op maat
geleverd? Pakt uw gemeente nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen
en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners die
samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets
te zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u ook een
veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66.
"
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op vrije mensen die zich inspannen en
ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons
van nature niet alleen in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze leefomgeving, de
maatschappij en onze gezamenlijke toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een overheid die steunt, randvoorwaarden schept
en waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen onderling de belangrijkste
maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel en samen.
"
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, we denken in
mensen en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de regels en houden altijd het oog op
de toekomst. Wij zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten werken om onze idealen
te verwezenlijken.
"
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de slechtste gemeente van Nederland woont? Of
gaat u er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de handschoen oppakt? U kunt het
verschil maken. Zeker hier in Pu#en, in uw eigen omgeving!
"
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!"
"
Alexander Pechtold"

"
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