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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen?
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste
progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische
overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar.
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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Voorwoord lijsttrekker
Met trots presenteer ik u het verkiezingsprogramma
van D66 Goirle en Riel. Een programma waar vele
inwoners van Goirle en Riel een bijdrage aan hebben
geleverd, leden van D66 en niet leden van D66.
De afgelopen drie jaar zijn wij actief geweest door
regelmatig in gesprek te gaan met onze dorpsgenoten
en zijn gevoed over wat er in ons dorp leeft en speelt.
De kennis die we hieruit vergaard hebben vormt de
basis van ons verkiezingsprogramma.
Dat dit programma tot stand is gekomen door de
inzet van velen maakt mij als democraat trots. Trots
op onze dorpsgenoten. Trots op Goirle en Riel en
trots op het feit dat wij als lokale partij gezien worden. Want of D66 politieke partij is die
provinciaal, landelijk en Europees een sterke invloed op het beleid heeft, doet niets af aan
onze inspanningen voor onze dorpsgenoten.
Goirle en Riel moeten woongebieden zijn waar het prettig wonen en leven is. Voor iedereen!
Niemand uitgesloten! D66 wil een lokale overheid die niet betuttelend is maar juist uitgaat
van de eigen kracht van haar inwoners zodat ze hun kennis en talenten ook kunnen inzetten
voor dorpskernen waar het goed wonen, leven en ouder worden is.
Zelfbeschikking is ons primaire uitgangspunt, de vrijheid waarbinnen mensen zich kunnen
ontplooien. Die vrijheid kan alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake
is van gelijke kansen. Uiteindelijk zouden talent, inzet en lukrake pech of geluk de enige
factoren moeten zijn die het succes van de mens bepalen. Niet je afkomst, religie of de
rijkdom, positie of opleiding van je ouders.
Voor ons zijn deze vrijheid en kansengelijkheid echter niet afdoende. Wij willen vanuit onze
verbondenheid sociale rechtvaardigheid. Dus als iemand pech heeft gehad bij het verdelen
van de talenten, of is gestruikeld in het leven, of door ziekte en gebrek niet langer meer in
staat is de eigen regie te voeren dan laten we die persoon niet achter. Daarbij kijken we
niet alleen naar de mensen in onze directe omgeving of de medemens van vandaag. Onze
verbondenheid reikt verder dan de gemeentegrenzen en betreft ook de generaties na ons.
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Voor het eerst in 12 jaar zal D66 weer meedoen aan
de raadsverkiezingen in ons dorp, met een progressief
en optimistisch programma. D66 vindt dat het goed
gaat met Goirle en Riel, maar wij vinden dat er de
afgelopen 4 jaar te weinig vooruitgang is geboekt,
ondanks de kansen die er lagen en er nog steeds zijn
voor Goirle en Riel.
Wij zien kansen voor iedereen. Laten we ze nu gaan
benutten en toon uw vertrouwen in ons, door ons uw
stem te gunnen.

Piet Verheijen
Lijsttrekker D66 Goirle
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In het kort
In dit verkiezingsprogramma van D66 Goirle en Riel vertalen we de
sociaal liberale beginselen van D66 naar keuzes voor de komende
periode. Keuzes die we samen maken, door goed naar elkaar te
luisteren en in een goede dialoog met elkaar helder maken.
D66 Goirle en Riel streeft naar prettig leven, wonen en werken voor
iedereen. Niet alleen leefbaar voor nu, maar ook later voor onze
kinderen en kleinkinderen. D66 redeneert daarbij vanuit kansen en
bouwt op bestaande en op nieuwe samenwerkingen daar waar kan
als middel om te komen tot de juiste activiteiten.
Dat vraagt extra inspanning van de politiek – in nauwe samenwerking
met inwoners, organisaties en ondernemers – om in de komende vier
jaar de belangrijkste doelstellingen uit de vijf hoofdstukken van ons
verkiezingsprogramma te realiseren.

Kansen voor iedereen
Wie je ook bent en wat je ook doet, met of zonder beperkingen, we
staan voor kansengelijkheid. En stimuleren persoonlijke ontwikkeling voor
al onze inwoners. Met als doel dat uiteindelijk iedereen kan meedoen in
ons dorp.
Onze groene toekomst
Onze gemeente als prachtige gemeente om in te wonen, te werken en
te recreëren. Voor nu én voor later. Door met ambitie samen te werken
aan een klimaat neutrale gemeente. Door niet weg te gooien, maar te
hergebruiken. En met aandacht voor onze omgeving, onze natuur.
De beste plek om te wonen
Vanuit de kracht van onze dorpen: natuur, rust en gemeenschapszin en in
goede samenwerking en verbindingen met onze buurgemeenten, Tilburg
voorop. Met een sterk en vitaal dorpshart, met meer betaalbare woningen,
ruimte voor fietsers en voetgangers en met een rijk verenigingsleven. En
met aandacht voor onze leefomgeving op het gebied van veiligheid.

D66 krijgt het voor elkaar
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Zorgen voor elkaar
In de zoektocht naar een gezond en actief leven heeft iedereen wel eens
hulp nodig. Vanuit de eigen regie en met passende hulp dichtbij als het
nodig is. Met ruimte voor eigen ideeën in de zoektocht naar de juiste
ondersteuning. Met aandacht voor zowel onze jongeren als onze ouderen.
En de focus op voorkomen.
Goirle en Riel maken we samen
Goirle en Riel zijn tenslotte van ons allemaal. Investeren in goede participatie
en het creëren van ruimte voor inwoners bij initiatieven is belangrijk.
Vertrouwen hebben in onze inwoners en lef hebben om experimenten
mogelijk te maken zijn daarbij essentieel. De gemeente dient daarbij te
zorgen dat informatie toegankelijk is voor iedereen. Uiteraard met oog
voor privacy.
Betalen doen we samen
Het gaat financieel goed in onze gemeente. En dat willen we als D66
graag zo houden. We staan voor het maken van scherpe keuzes. Door
nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, verantwoordelijkheden te
delen met bewoners, bedrijven en bezoekers en door slimmer te werken,
kan de gemeente de doelstellingen realiseren.

D66 krijgt het voor elkaar

1. Kansen voor iedereen
Kansen voor iedereen. Daar staan wij voor. En we hebben een unieke kans die wens
waar te maken, in een dorp dat groeit en bloeit als nooit tevoren. De komende jaren
moeten we dan wel alle zeilen bijzetten, want kansengelijkheid is nog lang geen
realiteit. Ondanks het herstel van de economie zitten er nog steeds dorpsgenoten
tijdelijk of langdurig zonder werk. Arbeidsdiscriminatie op grond van uiterlijk,
achternaam, afkomst of leeftijd is een probleem. Voor mensen met een fysieke
beperking is de openbare ruimte nog te vaak niet toegankelijk. Laaggeletterdheid,
schulden en armoede zijn nog steeds taboes die ervoor zorgen dat mensen in
een isolement raken en zich niet kunnen ontplooien. De belangrijkste voorwaarde
voor kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling is onderwijs en een leven lang
leren. Daarom maken we ons landelijk én lokaal hard voor het beste onderwijs
voor iedereen, ongeacht afkomst of leeftijd. Daarnaast moet ons dorp zich waar
mogelijk inzetten voor diegenen die om wat voor reden dan ook op dit moment niet
mee kunnen komen. Want dat het goed gaat met Goirle en Riel is mooi, maar dan
moet ieder mens daar wel van mee kunnen profiteren. Dat zijn wij aan onze status
van gastvrij, toegankelijk dorp verplicht.
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Het beste onderwijs
Kansengelijkheid begint bij goed onderwijs. Ieder kind heeft talenten en moet de
kans krijgen die maximaal te ontplooien. Om dat te bereiken verdient elke leerling
het beste onderwijs van goede docenten. Onderwijs waarin de leerling centraal
staat, met voldoende tijd voor de leraar om les te geven in kleinere klassen. Onze
gemeente kent gelukkig geen zwakke basisscholen. Dat ontslaat ons niet om te
blijven werken aan het beste onderwijs voor ieder kind. D66 wil scholen en de
gemeente dichter bij elkaar brengen. Wethouders zouden vaker een school van
binnen moeten zien. Samen met scholen moet een Goirlese Educatieve Agenda
opgesteld worden om het onderwijs in onze gemeente nog beter te maken.
Klaar voor de start
Voor vluchtelingen en voor de samenleving is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk de
taal leren en over een startkwalificatie beschikken. D66 wil dat de “taalklas” behouden
blijft en dat ook vluchtelingen zonder status taalonderwijs krijgen.
Minimaal één excellente basisschool
Op dit moment is er in onze gemeente geen sprake van een school die als Excellent
aangemerkt wordt door de onderwijsinspectie. Samen met de scholen wil D66 kijken
welke faciliteiten de scholen nodig hebben om gedurende de komende raadsperiode
dit wel te realiseren.
Versterken kindcentra
Goirle en Riel kennen in totaal 7 kindcentra voor jongeren van 0-13 jaar. Een
voorziening die naast goed onderwijs ook kinderopvang, voorschoolse educatie,
buitenschoolse opvang, sport en cultuur biedt. D66 wil de samenwerking binnen de
kincentra verbeteren en versterken. Zo kan de school beter inspelen op de individuele
behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig
signaleren. Bovendien kan zo’n school zich ontwikkelen tot ontmoetingsplaats in de
buurt, waarbij kinderen en ouders op school elkaar ontmoeten. Werk of mantelzorg en
zorg voor kinderen combineren wordt voor ouders hierdoor eenvoudiger.
Prioriteit voor passend onderwijs
D66 wil dat ouders met een kind met een lichamelijke of verstandelijke handicap
dezelfde keuzevrijheid hebben als andere ouders. Kosten die de gemeente moet
maken voor bijvoorbeeld leerlingenvervoer mogen nooit een belemmering vormen
voor deze keuze. D66 is voorstander van het uitbreiden van het speciaal middelbaar
onderwijs in onze gemeente voor leerlingen die op VWO-niveau kunnen presteren.
Goede aansluiting van het passend onderwijs en de (jeugd)zorg is de basis voor
een goede begeleiding aan elk individueel kind. Slimme verbindingen tussen passend
onderwijs en (jeugd)zorg zijn daarvoor noodzakelijk.
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Gezond en veilig op school
Goed onderwijs vraagt een goede en veilige leeromgeving, die een gezonde en
duurzame levensstijl van jongeren bevordert. Onze gemeente staat voor de opgave
om de komende jaren onder meer het Mill-Hill college te renoveren. In de ogen van
D66 moet zowel bij nieuwbouw als bij renovatie duurzaamheid, bij zowel de bouw als
bij de exploitatie, opgenomen worden in het huisvestingsplan. Doel moet zijn nul op
de meter.
Ook binnen en rondom de scholen, zoals op schoolpleinen, kan de gemeente
duurzaamheid en gezond gedrag stimuleren. Wij willen een beter aanbod van spel,
sport, beweging en natuur creëren. Dat is er al op veel plekken, maar nog lang
niet overal. Samen met de scholen kan de gemeente vaststellen wat voor gezonde
voorzieningen er op school en in de wijk geboden kunnen worden.
Het plaatsen van zonnepanelen is een kans om de energierekening van de school te
verlagen. Door dergelijke duurzame maatregelen te introduceren, kunnen scholen hun
leerlingen bovendien laten ervaren wat er komt kijken bij een energieneutraal dorp. De
gemeente moet elke school actief blijven aanmoedigen om verder te verduurzamen.
In het garanderen van een veilige en goede leeromgeving is de conciërge van
groot belang. Wij vinden daarom dat elke school een conciërge verdient. Om dit te
onderstrepen, organiseert D66 elk jaar de Conciërge van het Jaar-verkiezing.
Inwonerschap en moderne voorlichting
We vinden het belangrijk dat jongeren goed worden voorgelicht en geprikkeld worden
om op school in gesprek te gaan over alcohol en drugs, ongezond en risicovol
gedrag en de impact daarvan. We staan voor moderne, vroegtijdige en doorlopende
voorlichting op scholen en gesprekken met meisjes én jongens over gezondheid
en seksualiteit. De gemeente dient scholen hierbij te ondersteunen, want het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Een leven vol kansen
Kinderen dromen over wat ze willen worden als ze groot zijn. De verwezenlijking
van die dromen is niet altijd eenvoudig; het onderwijs sluit bijvoorbeeld niet altijd
goed aan op de arbeidsmarkt en er zit te weinig variatie in het aanbod van banen.
Veel mensen hebben door hun laaggeletterdheid een te grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Ook arbeidsdiscriminatie is een factor; steeds meer mensen voelen
zich gediscrimineerd en krijgen door hun achternaam, afkomst of leeftijd minder
makkelijk een baan.
D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen
participeren. Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt
zeker langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan
de maatschappij. We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en
ontwikkeling op een niveau dat passend is bij de talenten en mogelijkheden van
bewoners. We gaan uit van de mens, en kijken naar wat hij/zij wél kan en wil, in
plaats van geobsedeerd te raken door wat allemaal niet zou kunnen. We willen dat
iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig werkeloos zijn en niet kunnen
werken. We zijn wel duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet
voor niet-willers.
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Bijstand nieuwe stijl
D66 wil dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand, om
de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn
er veel situaties waarin iemand die gaat werken minder overhoudt dan met een
bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet. De gemeente moet deze armoedeval
beperken, bijvoorbeeld door zelf ruimte te zoeken om te experimenteren met werken
met behoud van uitkering voor een bepaalde periode. D66 wil ook dat de gemeente
intensief samenwerkt met het UWV om te voorkomen dat mensen met een WWuitkering in de bijstand raken.
Iedereen kans op een baan
D66 zal andere gemeenten in de regio willen helpen wanneer dat tot meer banen
leidt. Een mooi voorbeeld van zo’n afspraak met Tilburg over de uitruil WijkevoortBakertand, zodat grotere bedrijven zich in deze regio kunnen vestigen.
D66 wil dat gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt om een
arbeidsritme op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren en
door (her)aanvraagprocedures te verkorten. Ook instrumenten als proefplaatsingen,
sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van certificaten, zoals een
heftruckcertificaat, kunnen mensen uit de bijstand naar werk halen.
Jeugdwerkeloosheid verdient speciale aandacht. D66 wil dat werkzoekenden meer
regie krijgen over hun eigen re-integratietraject. We stimuleren daarbij wederkerigheid.
D66 wil dat de gemeente werkzoekenden stimuleert en ondersteunt om initiatieven te
ontplooien of vrijwilligerswerk te doen, waarmee ze relevante ervaring opdoen en hun
kans op werk vergroten. Deze inzet op vrijwilligerswerk mag in geen geval verdringing
van reguliere banen bewerkstelligen.
We werken hiervoor actief samen met onderwijsinstellingen, om de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Samen kunnen gemeente, bedrijven
en andere partners zorgen voor een betere match tussen beschikbare banen en
werkzoekenden.
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Wanneer jongeren zonder diploma of startkwalificatie het onderwijs verlaten geeft
dit een groot risico op werkloosheid. Daarom is een strakke verzuimregistratie, het
tijdig signaleren van uitval en het tegengaan van spijbelen cruciaal. D66 vindt dat dit
regionaal goed geregeld is. We willen daarom dit beleid voortzetten. We willen het
verzuim terugdringen naar nul.
Ook wanneer een jongere met leerplicht ervoor kiest naar een onderwijsinstelling
te gaan buiten de gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor onze jongeren.
Samenwerking tussen gemeenten op het gebied van de leerplicht is daarbij
noodzakelijk.
D66 wil mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk weer betaald werk te
vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met het UWV, sociale werkplaatsen,
uitzendbureaus en bedrijven belangrijk.
D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan hierover eerst in gesprek
met werkgevers. Ook (oudere) mensen met een beroep waar steeds minder vraag
naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te leren.
D66 wil dat mensen met een bijstandsuitkering de kans krijgen om een opleiding te
volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de
hoogte van de uitkering.
Werken zonder loon leidt meestal tot verdringing van echte banen en tot oneerlijke
concurrentie tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden. Wij willen dat
uitkeringsgerechtigden die productieve arbeid verrichten een echte baan krijgen die
betaald wordt volgens de geldende cao, dan wel het wettelijk minimumloon.
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Gemeenten werken in regioverband samen met werkgevers en het UWV in het
werkbedrijf aan het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking
die niet 100 procent van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Deze mensen
hebben vaak meer tijd nodig om het werk te leren en zich te ontwikkelen tot een
medewerker die in staat is om volledig en op eigen kracht het inkomen te verdienen.
Deze mensen zijn gebaat met een arbeidsovereenkomst voor een lange periode.
D66 wil draaideurconstructies voorkomen en zet in op een arbeidsovereenkomst van
een langere duur en een structurele voorziening zoals een jobcoach.
Geef als gemeente het goede voorbeeld en geef voorlichting aan werkgevers om
vooroordelen tegen de doelgroep weg te nemen.

Perspectief bij armoede en schulden
Gelukkig kent onze gemeente weinig armoede, maar dat wil niet zeggen dat we die
mensen die in onze gemeente in armoede leven geen perspectief geven. Armoede
kent veel gezichten en is een complex probleem, dat mensen veel stress geeft en
nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Armoede kan een gevolg zijn van
werkloosheid, maar kan ook spelen wanneer mensen wel een baan hebben. Je
ziektekosten of woonlasten stijgen, een opdracht gaat niet door, je gaat scheiden:
het zijn oorzaken waardoor je zomaar in de financiële problemen kan raken. Het is
zaak dat je dan niet in de kou komt te staan. Ook willen we het taboe op schulden
doorbreken. Daarmee willen we ervoor zorgen dat problemen bespreekbaar
worden en kunnen worden aangepakt voordat ze escaleren. Voor dorpsgenoten
die tijdelijk of voor langere tijd zonder voldoende inkomen zitten, willen we een
sluitende aanpak van armoede en schulden. Zo ontstaat weer perspectief om mee
te kunnen doen in de samenleving.
Armoede blijvend oplossen
We vinden het hierbij belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld
onder ZZP’ers. Gezinnen met kinderen die te maken hebben met armoede verdienen
extra aandacht (bij Multi problematiek in samenhang met het gezinsplan). We willen
doen wat bewezen werkt; de effectiviteit van de armoede-instrumenten moet leidend
zijn.
Voorkomen van schulden
D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie
wordt voorkomen. Hierbij is herkenning door de gemeente van belang omdat veel
mensen uit gêne zichzelf niet melden met schulden. D66 volgt de aanbevelingen
van de Nationale Ombudsman en andere deskundigen op. Wachtlijsten zijn wettelijk
niet toegestaan en willen we koste wat kost voorkomen, ook als dat onorthodoxe
oplossingen vraagt, bijvoorbeeld in samenwerking met woningcorporaties. D66 wil
meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen.
Betalingsproblemen zijn heel vervelend en kunnen veel stress opleveren. Dat je je post
niet meer durft open te maken bijvoorbeeld, omdat je je rekeningen niet kunt betalen.
En dat je het idee hebt dat je er alleen voor staat. Veel mensen weten niet dat de
gemeente hierin ondersteuning kan bieden. Dat moet beter. De toegankelijkheid van
schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen moet groter worden.
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We willen betalingsproblemen ook vaker voorkomen. Daarom willen wij meer en
snellere ondersteuning bij dreigende schulden. Dit vraagt ondersteuning bij het leren
van budgetvaardigheden en hulp bij administratie door professionals, maar vooral
ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Een goed gesprek over schulden is vaak
effectiever bij het bestrijden ervan, dan streng handhaven. Als er al sprake is van
(ernstige) armoede en schulden en mogelijk ook nog andere problemen spelen, is het
belangrijk dat ondersteuning als eerste de acute schuldenproblematiek aanpakt. Zo
wordt erger voorkomen. Bovendien is bewezen dat een dergelijke aanpak het meest
effectief is.
Pas als de acute financiële nood is opgelost, ontstaat ruimte voor mensen om andere
hulpvragen op te pakken en weer mee te gaan doen in de samenleving. Om meer
mensen met schulden te kunnen helpen moet de wachtlijst voor schuldhulpverlening
worden weggewerkt. Daarom willen wij het budget voor schuldhulpverlening verhogen.
De gemeente moet ook haar eigen rol kritisch bekijken: niet afgeloste schulden worden
door overheden immers vaak beantwoord met boetes en naheffingen die een verdere
stapeling van schulden tot gevolg hebben. Zo worden mensen alleen maar verder
in de problemen gebracht. De menselijke maat hierin moet terug, want de huidige
praktijk is voor zowel de schuldenaars als de overheid contraproductief. De proef
met het overnemen door de gemeente van problematische schulden van een groep
gemotiveerde jongeren willen wij voortzetten en bij succes uitbreiden. Zo bieden wij
hen weer een perspectief op een kansrijk leven.
Huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden moeten voorkomen worden.
Wij vinden het al helemaal onacceptabel dat gezinnen met kinderen en zwangere
vrouwen uit huis worden gezet. Buurtteams en woningcorporaties werken hierin
al samen, maar het melden van huurachterstanden door de corporaties aan de
buurtteams kan beter.
Extra aandacht voor kinderen in armoede
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde
ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een
taak.
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Kansen voor vluchtelingen
D66 wil perspectief bieden aan mensen die gevlucht zijn naar Nederland. Wanneer
deze nieuwkomers onze gemeente als (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, willen wij
vanaf dag één werk maken van hun integratie in ons dorp.
Uitgevlucht
Vluchtelingen in onze gemeente gaan samen met bewoners uit de buurt vanaf dag
één aan de slag met taal en integratie. Zo hoeven ze niet continu naar verschillende
plekken in Nederland te verhuizen en krijgen ze de kans een band op te bouwen met
hun nieuwe buurt. Dat is goed voor de integratie én het draagvlak. Deze manier van
werken moet de kern zijn van het opvangbeleid.
Vanaf dag één aan de slag
Voor de inburgering willen wij inzetten op individuele gecombineerde integratietrajecten.
Daarbij wordt een taalprogramma aangeboden met zowel formele taallessen als
informele taalles via buddy’s. Bij het gecombineerd integratietraject ligt de focus
daarnaast op het zo snel mogelijk vinden van een passende opleiding en/of passend
werk. De gemeente werkt hierin zoveel mogelijk samen met initiatiefnemers.
Onderdeel van het integratietraject is een introductie-inwonerschap, waarin migranten
kennis kunnen maken met de Nederlandse cultuur en onze democratische waarden.
Integratieprogramma’s moeten, waar mogelijk, zo worden opgezet dat alle inwoners
van ons dorp deel kunnen nemen of bij kunnen dragen

Kansen voor ondernemers
Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige
maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot
ondernemen bij mensen los kan maken. D66 waardeert ondernemerschap dan ook
positief. We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in
de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien.
Ruimte voor ondernemers
D66 wil dat de gemeente Goirle ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap.
Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om
te starten of uit te breiden, gaan we eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken.
Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun.
D66 wil procedures vereenvoudigen, door digitale volgsystemen en digitale dossiers in
te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer
veel administratie en verkort de doorlooptijd. Daarnaast wil D66 dat de gemeente
aansluit op MijnOverheid voor Ondernemers. Dit is een digitale omgeving waarmee
het voor ondernemers makkelijker wordt om zaken te doen met de gemeente Goirle.
Verder wil D66 volledige digitale toegang tot alle openbare gegevens van de gemeente
Goirle ten behoeve van het digitale hergebruik om slimme toepassingen te laten maken
door onder andere ondernemers.
D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de
vrijheid hebben om zelf hun openingstijden te bepalen. D66 ziet functievermenging
als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken,
zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie en overlast voor de omgeving
wordt vermeden. D66 wil ook híerop de regeldruk verminderen en stimuleert dat de
ondernemer dit regelt met zijn omgeving.
Starters ondersteunen
Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente Goirle het verschil
maken. Zij zorgen vaak voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en
tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. Startende ondernemers betalen
de eerste 3 tot 5 jaar geen onroerendezaakbelasting (OZB). Daarnaast wil D66
dat de gemeente Goirle onder andere startups ondersteunt bij de zoektocht naar
subsidiemogelijkheden. Dit kan eventueel ook in regionaal verband. Voor startende
ondernemers is eventueel Bijstand voor zelfstandigen (BBZ) in te zetten. Ook het
verminderen van de regeldruk voor startende ondernemers kan stimulerend werken.
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2 Onze groene toekomst
Goirle en Riel zijn prachtige dorpen om te wonen. Dat willen we zo houden voor
onszelf, maar zeker ook voor de generaties die na ons komen. Daarom is het
belangrijk dat we zuinig en zorgvuldig met ons dorp omgaan en het milieu, de
natuur en het groen koesteren. Wij zien dat dit nu nog niet altijd gebeurt. Er is nog
teveel verspilling en vervuiling. Wij willen ons dorp daarom radicaal verduurzamen.
Schonere energievoorziening, zorgvuldiger omgaan met afvalstromen. In een
kleine gemeente moet het mogelijk zijn om niet alleen het landelijke beleid te
volgen, maar voorop te lopen! Door en afspraak te maken met onszelf: het Goirlese
Energieplan.
D66 streeft naar een klimaat neutraal Goire. We willen daarbij ambitieuzer zijn dan
de landelijke overheid en koploper zijn in de regio. Dat is haalbaar als een slimme
combinatie van maatregelen genomen wordt. Het uitgangspunt is simpel: minder
energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze ambities haalbaar zijn als de gemeente samenwerkt
met bewoners, bedrijven, scholen, verenigingen en anderen die met kracht en
vernieuwing willen bijdragen aan onze groene en schone toekomst.

Voorop in duurzame energie
De CO2-voetafdruk is in Milieubeleidsplan Duurzaam Goirle 2017-2020 in beeld
gebracht. De maatregelen en ideeën om de CO2 uitstoot in onze gemeente terug
te dringen gaan voor D66 niet ver genoeg. Met het huidige milieubeleidsplan heeft
onze gemeente een stap achteruit in plaats van vooruit gezet. D66 wil ambitieuzere
doelen.
Samenwerken en het goede voorbeeld geven
D66 wil dat de Gemeente Goirle zelf het goede voorbeeld geeft. Alle gebouwen van
de gemeente moeten in 2025 energie neutraal of zelfs energie positief zijn.
D66 wil dat de gemeente, samen met inwoners, het voortouw neemt in het ontwikkelen
van grootschalige opwek en dat de opbrengsten hiervan ten goede komen aan de
maatschappij.
Vaak is het ook vanuit een financieel oogpunt slim om te investeren in duurzame
energie. D66 begrijpt dat het voor onze minder kapitaalkrachtige dorpsgenoten lastig
is om te investeren. D66 vindt dat de gemeente deze inwoners moet ondersteunen
en adviseren.
D66 wil samen met ondernemers, scholen en maatschappelijke instellingen
duurzaamheidsambities afspreken en faciliteren waar mogelijk.
Minder energieverbruik, lagere woonlasten
Onze woningen zijn de grootste gasverbruikers in Goirle en Riel. Daarmee zijn ze
niet alleen één van de grootste CO2 bronnen binnen de gemeente, maar ook een
gevaar voor de beurs van onze inwoners. Met het verminderen van de gasproductie in
Groningen, zal gas snel duurder worden. Daarom wil D66 alle toekomstige nieuwbouw
in onze gemeente klimaatneutraal laten bouwen zonder gasaansluiting. (Collectieve)
ontwikkelaars en de woningbouwcorporatie moeten zich hieraan committeren.
In samenspraak met de woningbouwstichting Leystromen wil D66 het aantal nul op
de meter woningen sterk verhogen en zorgen dat in 2025 alle sociale huurwoningen
goed geïsoleerd zijn en nog te renoveren woningen ‘energienotaloos’ gerenoveerd
worden.
In onze gemeente zijn buurkracht Grobbendonck en Duurzaam Riel Goirle twee mooie
voorbeelden waar inwoners zelf aan de slag gaan om hun woning te verduurzamen.
Dit soort initiatieven ondersteunen we en willen we uitbreiden.
Vieze regels afschaffen
D66 wil regels die de verduurzaming tegenwerken afschaffen. In algemene zin wil D66
dat regels die niet (kunnen) worden gehandhaafd afschaffen.
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Niet weggooien, maar hergebruiken
We gebruiken in onze gemeente behalve energie ook veel voedsel, spullen en
(bouw)materialen. Hiervoor zijn veel grondstoffen nodig en die zijn vaak schaars.
Bovendien gooien we veel voedsel en spullen ook weer weg. Daardoor verspillen
we onnodig veel. We zorgen zo ook voor vervuiling, want een groot deel van al het
afval wordt nog steeds verbrand. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit. We gaan hier
verandering in brengen.
Duurzaam inkopen en circulair bouwen
D66 wil dat de Gemeente Goirle voorop loopt voor wat betreft duurzaam en circulair
inkopen. Bij elke aanbesteding wil D66 dat dit thema leidend is.
Inzamelen van afval
D66 wil afval zoveel mogelijk scheiden. Sinds juni 2017 is er een proef gestart in
onze gemeente met afvalscheiding aan de bron. Uit onderzoek blijkt dat de resultaten
van deze vorm van afvalscheiding niet optimaal zijn. D66 staat voor efficiency en
kwaliteit. We zetten, vooralsnog, de huidige vorm van inzamelen door. D66 staat
ook open voor nieuwe ontwikkelingen Op het moment dat alternatieve vormen van
afvalscheiding, die een beter resultaat opleveren, beschikbaar komen zal D66 deze
binnen de gemeente inzetten. We willen daarbij niet afhankelijk zijn van de werkwijze
van een afvalinzamelingsbedrijf.
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Gezonde lucht in een groen dorp
De gemeente Goirle is een groene gemeente. Goirle en Riel kennen veel groen
binnen de bebouwde kom. Onze dorpen zijn omringd door prachtige natuurgebieden
zoals de Regte Hei en Gorp en Roovert. Wij en veel inwoners uit buurgemeenten
genieten van deze natuur. Groen in de wijk zorgt ervoor dat mensen meer bewegen.
Bovendien stimuleert groen dat mensen elkaar ontmoeten. Al ons groen zorgt er
ook voor dat we een aantrekkelijke gemeente en is één van de belangrijkste Goolse
Geheimen. Daarom zal D66 zich inzetten voor behoud en verdere vergroening.
Zorg voor onze natuur
Al dat groen is één van de belangrijkste Goolse Geheimen. Daarom zal D66 zich
inzetten voor behoud en verdere vergroening. Om natuur om de stad en de dorpen
te versterken, wil D66 dat bestaande groene verbindingszones behouden blijven
en nieuwe verbindingen worden toegevoegd. Wij beperken ons daarbij niet tot het
grondgebied van de gemeente Goirle, maar werken bij voorkeur samen met andere
gemeenten aan onze Brabantse landschappen. Bewoners zijn de belangrijkste
gebruikers van het groen in de openbare ruimte. Het moet daarom makkelijker worden
voor bewoners om parken en groen in de buurt zelf in beheer te nemen, of hierin
samen te werken met de gemeente. Wij willen dat ook bedrijven dit ter hand kunnen
nemen, altijd op basis van heldere afspraken over de kwaliteit en toegankelijkheid van
het groen en de openbare ruimte. Groen in zelfbeheer zorgt voor meer betrokkenheid
bij de buurt, draagt bij aan de kwaliteit van het groen én bespaart de gemeente geld
dat daardoor op een andere manier kan worden ingezet
D66 geeft prioriteit aan bouwen binnen de bestaande dorpen. Zo sparen we het
groen buiten de kernen: liever ontwikkeling van bestaande locaties, met behoud van
karakter, dan groen opofferen voor een nieuwe wijk. D66 wil dat het wegbrengen
van grof huisvuil tegen een redelijke vergoeding mogelijk wordt voor haar inwoners.
Het niveau van de vergoeding moet daarbij zodanig zijn dat voorkomen wordt dat er
illegaal wordt gestort. D66 wil goed gedrag belonen.
Gevolgen klimaatverandering opvangen
Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter en als het regent, valt er veel
meer regen in één keer. Wanneer al dat water via versteende oppervlakten wegloopt
naar het riool dan raakt dat sneller overbelast. De gemeente moet het voorbeeld
geven bij de inrichting van de openbare ruimte. We willen dat inwoners gestimuleerd
worden om hun tuinen, bestratingen en dergelijke ook "klimaatproof" te maken.
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Gezonde lucht voor alle Goirle- en Rielenaren
De A58; de belangrijkst verkeersader van Brabant en de veeteelt zijn in onze omgeving
de grootste bronnen van luchtvervuiling. Sommige dorpsgenoten wonen letterlijk aan
de A58. In de nabije toekomst gaat de A58 ook nog eens verbreed worden en meer
verkeer trekken. Om te gevolgen op de luchtkwaliteit te beperken wil D66 dat de
snelheid op de A58 bij onze gemeente wordt beperkt tot 100 km/uur.
Auto’s zullen ons leefmilieu blijven belasten met fijnstof. Daarom wil D66 dat naast
het terugdringen van deze schadelijke stoffen ook maatregelen worden getroffen om
schadelijke stoffen af te vangen.
Mede namens D66 zet de provincie volop in op beperken van de negatieve gevolgen
van intensieve veeteelt. Het blijkt echter dat regels en procedures niet vaak worden
nageleefd. De gemeente is verantwoordelijk voor handhaving en toezicht. D66 wil dat
de gemeente elk intensief veeteelt bedrijf minimaal 1x per 2 jaar inspecteert.
Wij willen dat de gemeente zorgt dat openbaar vervoer ook goed is voor milieu en
klimaat. En dus zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaakt, CO2 en fijnstof uitstoot.
Dat kan bijvoorbeeld door in concessies eisen aan emissies te stellen.
Alle gemeentelijke voertuigen worden bij vervanging elektrisch.
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3 De beste plek om te wonen
In de regio Midden-Brabant zijn Goirle en Riel één van de beste plekken om
te wonen. Midden in het groen en in de rust, maar toch alle faciliteiten en veel
werkgelegenheid op fietsafstand. Onze buurman Tilburg ontwikkelt zich snel met
werkgelegenheid, op cultureel gebied en met een gevarieerd winkelaanbod. Daar
profiteren we van, maar levert ook problemen op. Deze ontwikkelingen zetten de
leefbaarheid van het centrum van Goirle onder druk. Volgens D66 is het mogelijk
om door goede keuzes het dorps leven dicht bij de stad nog beter te maken. Door
goede samenwerking en verbindingen met Tilburg en door in te zetten op de kracht
van een dorp: natuur, rust en gemeenschapszin.

Dorps leven dicht bij de stad
Een dorpscentrum met een eigen karakter
Het centrum in Goirle met de Hovel en het cultureel centrum Jan van Besouw is
modern, maar kent veel leegstand en onderscheidt zich niet van elk ander willekeurig
winkelcentrum. Dit is voor de toekomst niet houdbaar. De ontwikkeling van het
dorpscentrum is volgens D66 dan ook niet af. D66 wil een centrum dat past bij onze
gemeente en zich onderscheidt in de regio. Om mensen van buiten te blijven trekken
is meer nodig dan gratis parkeren onder de Hovel.
D66 wil daarom gezamenlijk met belanghebbenden, bewoners, ondernemers,
verenigingen en projectontwikkelaars tot nieuwe centrumontwikkelingen komen. Een
verkleining en concentratie van het winkeloppervlak geconcentreerd rondom de Hovel
is nodig. Het Kloosterplein zou het hart moeten worden voor wekelijkse kleinschalige
evenementen met een eigen identiteit. Je kan denken aan een boerenmarkt met
producten uit de directe omgeving; optredens van lokale verenigingen etc.
Betekenisvolle en democratische omgevingsvisie
Er gaat de komende periode veel veranderen in de manier waarop gebiedsontwikkeling
geregeld is. Bestemmingsplannen verdwijnen omdat er ruim 26 wetten, meer dan
60 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen op het
gebied van water, milieu, infrastructuur, bouwen en natuur zijn samengevoegd in één
omgevingswet.
Wij zijn blij met de omgevingswet, omdat die het makkelijker maakt om initiatieven de
ruimte te geven. In plaats van te kijken naar waarom iets níét kan, wordt straks gekeken
naar hoe het wél kan. Daarmee ontstaat lokaal meer ruimte om gebiedsontwikkeling
mogelijk te maken binnen de waarden die wij belangrijk vinden. In plaats van tientallen
bestemmingsplannen komt er één omgevingsvisie.
Wij willen dat deze visie in uitgebreide samenwerking met bewoners tot stand komt en
dat daarin nauwkeurig de waarden en kwaliteiten worden vastgelegd die wij in Goirle
en Riel belangrijk vinden.
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Een vitaal platteland
Agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor functievermenging,
bijvoorbeeld met zorgboerderijen, boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of
zorg
D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten:
duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid. D66 wil hiervoor in het
vergunningenbeleid en de bestemmingsplannen de ruimte creëren.
Goede verbindingen met Tilburg
De verbindingen met Tilburg zijn goed. D66 vindt wel dat de bereikbaarheid van de
halteplaatsen vanuit de wijken De Boschkens West en Oost moet worden verbeterd
en/of dat deze wijken een eigen (lus in de bestaande) route krijgen zodat de bewoners
van deze wijken ook optimaal van het totale OV-netwerk in de regio gebruik kunnen
maken
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Een woning voor iedereen
Doordat het zo prettig wonen is Goirle en Riel trekken we veel mensen van buiten.
Dat is fijn want het geeft een goede samenstelling van de bevolking. Wel is het lastig
voor starters om een betaalbare en passende woning te vinden. Zelfs zonder de
verwachte groei van de gemeente is er op dit moment al een tekort aan woningen.
Bovendien groeit het verschil tussen mensen die het zich kunnen veroorloven om
op een gewilde plek te wonen en zij die dat niet kunnen. D66 wil dat wonen in Goirle
en Riel voor iedereen toegankelijk blijft. Met meer mogelijkheden voor huishoudens
met een middeninkomen. Daarom zijn meer betaalbare huur- en koopwoningen een
prioriteit de komende vier jaar.
Betaalbare huur- en koopwoning
D66 wil dat de gemeente zorgt voor een toename van woningen in het middensegment.
Door de tekorten in dit segment, ontstaat er een bottleneck en kunnen veel mensen
geen wooncarrière maken (doorstroming). In de afspraken met ontwikkelaars en
investeerders willen we dat een deel van de woningen wordt ontwikkeld in het midden
huursegment, net zoals dat nu al gebeurt voor sociale huur. Dit zal vervolgens worden
vastgelegd in het bestemmingsplan waar deze locaties de bestemming ‘geliberaliseerde
woning voor middenhuur’ krijgen.
Steun voor initiatieven van dorpsgenoten
D66 wil dat inwoners in de gelegenheid worden gesteld om zelf woningbouwprojecten
te ontwikkelen. Om in te spelen op veranderende omstandigheden en wensen van
inwoners, geeft D66 de voorkeur aan kortlopende, dynamische bouwprojecten.
D66 steunt alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier
opdrachtgeverschap, want dit geeft mensen ruimte om creatief en participatief zelf
invulling te geven aan de inrichting van ruimte. Voor D66 staat kwaliteit, dus niet
omvang, centraal. Kleinschalige projecten lenen zich erg goed om in collectief particulier
opdrachtgeverschap te worden gerealiseerd. Inwonerinitiatieven voor wijkverbetering
en wijkontwikkeling zullen daarbij worden ondersteund.
Gemengd woningaanbod in Goirle en Riel
D66 streeft naar een gemengd woningaanbod in Goirle en Riel. Dat vinden wij belangrijk,
omdat we er daarmee voor zorgen dat mensen met verschillende achtergronden elkaar
blijven ontmoeten en voorkomen dat buurten te eentonig worden.
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Wij kiezen voor fietsers en voetgangers
Weg van de hectiek van de stad horen fietsen en wandelen bij de groene en rustige
gemeente Goirle. Bovendien is het goed voor je gezondheid. Het is daarom best
vreemd dat er zo weinig aandacht wordt gegeven aan de mogelijkheden van lopen
en fietsen en dat de infrastructuur in veel gevallen veel te wensen over laat.
Aanpak klein ongemak op fietspaden
De e-bike is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het brengt verder gelegen
bestemmingen binnen bereik van de fiets en geeft meer dorpsgenoten de mogelijkheid
om te blijven fietsen. De huidige infrastructuur past echter niet bij de e-bike. D66 wil
fietspaden verbreden en ontdoen van obstakels zoals opstaande randen en paaltjes.
Ook zouden er meer mogelijkheden moeten komen om fietsaccu’s te laden.
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Meer vrijliggende fietspaden
Door de uitstekende ligging van de Goirle en Riel is de fiets het meest geschikte
vervoersmiddel: het is de snelste en de meest gezonde manier om jezelf te verplaatsen.
De opkomst van de e-bike zorgt ervoor dat de fiets ook steeds vaker een aantrekkelijk
alternatief wordt in het woon-werkverkeer onze dorpen in en uit. Om de fiets ruim baan
te geven wil D66 meer vrijliggende fietspaden en fietsstraten aanleggen en werken aan
de verkeersveiligheid.
Als het aan D66 ligt krijgt het netwerk van fietsverbindingen extra hoofdontsluitingsroutes
aan de noordzijde van Goirle met hoogwaardige verbindingen naar het centraal
station van Tilburg. De wijken van de Boschkens (West en Oost) krijgen een directe
verbinding krijgen met elkaar en de Tilburgseweg, Abcovenseweg, Rillaarsebaan en
Turnhoutsebaan.
Het uitbreiden van goede fietsverbindingen geldt niet enkel in de bebouwde kommen
van Riel en Goirle maar ook voor de buitengebieden en doorgaande routes bijvoorbeeld
over het Zandeind naar Gilze en de verbindingen tussen het Mill-Hill en Hilvarenbeek.
Volop plek voor voetgangers
In discussies over verkeer wordt de voetganger nog vaak over het hoofd gezien. Wij
vinden lopen juist een slimme en schone manier om jezelf te verplaatsen. Lopen is
gezond en draagt eraan bij dat mensen elkaar ontmoeten. D66 wil daarom volop plek
en aandacht voor voetgangers.
Voetpaden zijn vaak het sluitstuk van de inrichting van de openbare weg, terwijl juist
zij een belangrijke rol in de gebiedsontwikkeling horen te spelen. Nog te vaak houden
voetpaden ineens op, worden geblokkeerd door auto’s en fietsen of zijn simpelweg
te smal of slecht onderhouden. Wij willen daarom dat er bij ruimtelijke ontwikkelingen
meer aandacht komt voor aantrekkelijke en doorgaande wandelroutes en voetpaden.
Wij streven ernaar dat klachten van bewoners en bezoekers over knelpunten bij
voetpaden snel worden opgepakt. Specifiek voor mensen met een beperking is het
belangrijk toegankelijke voetgangersgebieden te hebben.

30

31

Kunst en cultuur voor iedereen
Kunst en cultuur geven onze dorpen een ziel en laat zien we zijn. Ons rijke
verenigingsleven brengt ons samen en draagt bij aan gemeenschapszin. Met o.a.
het Jan van Besouw hebben we een podium in ons dorp met een cultureel aanbod
dat ons tot de verbeelding spreekt, ons prikkelt om kritisch na te denken. Dit draagt
bij om ons verbonden te voelen met ons dorp. D66 maakt daarom een vuist voor
een sterk cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van
cultuur. Met het grote cultuuraanbod van Tilburg dichtbij vinden wij het belangrijk
om samen te werken; genieten van het cultuuraanbod van de grote stad en hier een
aanbod creëren dat past bij Goirle en Riel.
Verenigingsleven
Ons belangrijkste culturele bezit in Goirle en Riel zijn onze verenigingen. Zij vormen
het karakter van het dorpse leven. D66 ziet het belang van deze verenigingen. Het is
belangrijk dat zo veel mogelijk dorpsgenoten mee kunnen doen in ons verenigingsleven.
D66 wil verenigingen aanmoedigen om zichtbaar te zijn en open te staan voor nieuwe
doelgroepen.

Aantrekkelijk cultuuraanbod
D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel
van Goirle en Riel duidelijk naar voren komt. Door te kiezen voor een specifiek,
hoogwaardig aanbod, of juist voor een evenwichtige spreiding van voorzieningen over
de dorpskernen. Centraal staat voor D66 dat de gemeente keuzes moet maken. Wat
we doen, doen we goed. Waar we door samenwerking in de regio ons cultuuraanbod
kunnen versterken, doen we dat. We stimuleren cultureel ondernemerschap.
Cultuurprijs
Om het cultureel ondernemerschap te ondersteunen, wil D66 het initiatief oppakken
tot het instellen van een periodieke Cultuurprijs. Deze prijs kan dienen als stimulans of
blijk van waardering van de gemeente aan haar lokale kunstenaars of kunstenaars die
hart hebben voor onze gemeente.
Cultuureducatie
D66 wil alle Goirlese en Rielse kinderen kennis laten maken met cultuur. Onze scholen
hebben nu al maximaal de ruimte om cultuureducatie op hun leerlijn aan te laten sluiten,
maar wensen, mogelijkheden en middelen zijn niet altijd goed op elkaar afgestemd. Het
ontbreekt scholen vaak aan geld en kennis. De Brabantse kunstbalie doet fantastisch
werk door culturele instellingen en scholen samen te brengen. De gemeente moet in
samenwerking met de onderwijssector en het culturele veld een langetermijnvisie op
cultuureducatie ontwikkelen.
Culturele infrastructuur
D66 wil dat gesubsidieerde instellingen cultureel ondernemerschap ontwikkelen.
Dat betekent niet dat alle instellingen perse commercieel succesvol moeten zijn. Als
een instelling er bijvoorbeeld naar streeft om een moeilijker bereikbare doelgroep
te benaderen en daardoor minder inkomsten verwacht, dan moeten de financiële
verwachtingen op die situatie worden toegespitst. Datzelfde geldt als de gemeente
verwachtingen stelt aan culturele instellingen, bijvoorbeeld over talentontwikkeling, die
de financiële verwachtingen in de weg kunnen zitten. Zo krijgen culturele instellingen
ruim baan om hun eigen culturele doel te bereiken.
Cultureel erfgoed
Het erfgoed in en rondom Goirle en Riel laat zien wat we zijn: een typisch Brabants
dorp waar we trots op mogen zijn. Het is één van de redenen waarom we graag hier
wonen en dat willen we ook graag anderen laten zien. D66 vindt dat daarom dat we
zorgvuldig met onze monumenten moeten omgaan. Het loont om te investeren in
bijzondere gebouwen of objecten. Maar monumenten moeten ook bewoond en/of
gebruikt kunnen worden. Waar mogelijk moeten bewoners en gebruikers de vrijheid
hebben om hun panden aan te passen aan de eisen van nu.
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Investeren in sport en bewegen
Sport en bewegen betekent je talenten ontwikkelen. Het is gezond, het levert plezier
op en werkt aanstekelijk. Sport verbindt: mensen met verschillende achtergronden
en van alle leeftijden komen met elkaar in contact op het sportveld. Dankzij alle
geweldige vrijwilligers kennen Goirle en Riel een rijk sportverenigingsleven en zijn
er veel sportieve maatschappelijke initiatieven. We koesteren en ondersteunen ze
graag.
Iedereen moet kunnen sporten
Voor Goirle en Riel zijn sport en bewegen van grote waarde: gezonde inwoners
met veel contacten hebben minder zorg nodig, en het bevordert het welzijn en de
leefbaarheid van onze dorpen. Het investeren in sporten en bewegen is investeren in
preventie. Het sportbeleid van de gemeente maken we effectiever door het te verweven
met volksgezondheid en onderwijs. We moeten zorgen dat iedereen die wil en kan
sporten ook de mogelijkheid daartoe heeft. D66 wil dat de sportbegroting meegroeit
met de groei van onze gemeente. Wij streven ernaar om in samenwerking met de
sportverenigingen de wachtlijsten in de komende vier jaar op te lossen.
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Sportaccommodaties
De capaciteit aan sportaccommodaties moet groter. Met name de capaciteit van
sportvelden is nijpend. Om aan de vraag naar velden en te voldoen en de wachtlijsten
van sportverenigingen niet te laten groeien, moeten we investeren. De bestaande
capaciteit aan accommodaties moet beter benut worden. Wij willen dat de gemeente
op basis van het nieuwe tarievenbeleid, met sportclubs, maatschappelijke ondernemers
en zorg- en welzijnsorganisaties zorgt dat velden, hallen maar ook buurthuizen optimaal
gebruikt worden. We willen zelfbeheer door verenigingen stimuleren. Het biedt clubs
de mogelijkheid zelf meer te ondernemen en zo meer inkomsten te generen om het
sporten betaalbaar te houden.
Meer Goirle- en Rielenaren aan het sporten
Hoewel de sportparticipatie gemiddeld in Goirle en Riel hoog is, is het nog niet voor
iedereen gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. Kinderen uit
een gezin met een laag inkomen sporten minder dan kinderen met rijkere ouders. In onze
gemeente heeft 1 op de 5 kinderen tussen 13 en 15 jaar last van overgewicht, wat de
kans op ziekte op een latere leeftijd vergroot. We willen investeren in maatschappelijke
activiteiten om sporten en bewegen te stimuleren. Het werk van de buurtsportcoaches
moet worden voortgezet en uitgebreid in wijken waar de sportparticipatie laag is en het
vermogen tot zelforganisatie beperkt is.
D66 wil dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan sport en bewegen.
Kinderen met een beperking moeten samen met andere kinderen opgroeien, óók op
sportverenigingen. Wij vragen clubs hiervoor open te staan en vinden dat zij hierbij
ondersteuning moeten kunnen krijgen.
Sporten in de openbare ruimte
Steeds meer dorpsgenoten sporten in de openbare ruimte: van hardlopen, wielrennen en
wandelen tot bootcamp of zwangerschapsgym. Sport en bewegen moet daarom direct
bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen meegenomen worden en de gemeente
moet hierover afspraken maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Sport
en bewegen in de openbare ruimte bevorderen we met het aanleggen van goede
speelvelden en openbare sporttoestellen, het zorgen voor veilige en schone parken,
en het uitzetten en promoten van ‘sport- en wandelroutes’ met gratis watertappunten.
Belangrijk daarbij is de veiligheid van de gebruikers. We hebben bijzondere aandacht
voor mensen die slecht ter been zijn.
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Veilige dorpen:
voorkomen waar het kan,
handhaven waar het moet
Veilige dorpen zijn onmisbaar voor het leven in vrijheid. De criminaliteitscijfers van
Goirle en Riel dalen al jaren. Toch heeft niet iedereen het gevoel dat de veiligheid in
de buurt groter wordt. D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven
waar het noodzakelijk is.
Preventie
Preventie is en blijft de basis. Dit begint in het onderwijs, door het voorkomen van
vroegtijdig schoolverlaters, en het volgen van jongeren die van het rechte pad
af dreigen te raken. belangrijk hiervoor zijn kansen hebben op de arbeidsmarkt,
voorkomen van schulden, en tegengaan van discriminatie. Effectieve preventie vraagt
om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, de politie, scholen, zorg- en
welzijnsinstellingen, en private initiatieven. D66 wil dat de gemeente Goirle daarin de
regie neemt.

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende
straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 wil dat de gemeente de
openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft
over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten. Veiligheid is ook
een verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij in het openbaar
met elkaar omgaan normen. Onderlinge sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste
voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving in de eigen buurt of
straat. Initiatieven zoals de buurt-WhatsApp en Waaks van een groep hondenbezitters
moeten door de gemeente dan ook worden ondersteund.
Politie middenin de samenleving
De politie heeft een veelomvattende taak en moet goed weten wat speelt in Goirle en
Riel. De wijkagent heeft hierin een cruciale positie. D66 wil dat wijkagenten samen
met de gemeente en welzijnswerkers in Goirle en Riel optrekken in het geven van
voorlichting en het op een laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de buurt.
Ook bij het tegengaan van huiselijk geweld is deze samenwerking een belangrijk.
Criminaliteit waar inwoners relatief vaak het slachtoffer van worden – zoals auto- en
woninginbraken, fiets- en winkeldiefstal, mishandeling, uitgaansgeweld of oplichting
– kan alleen opgelost worden wanneer er voldoende recherchecapaciteit binnen de
politie aanwezig is en deze effectief werkt. Dit moet beter.
Naast politie zien we ook gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij
houden toezicht in de buurt, kunnen handhaven, maar zij zijn ook voor veel bewoners
een laagdrempelig aanspreek- en informatiepunt. De inzet van BOA’s is wat D66 betreft
altijd aanvullend aan die van de politie: BOA’s moeten zich niet ontwikkelen richting
een nieuw soort gemeentepolitie. Er moet een duidelijke verdeling van taken zijn.
D66 wil dat de verschillende rollen en taken in een handhavingsarrangement worden
vastgelegd.
Bewoners en ondernemers weten vaak zelf welke onveilige situaties er plaats vinden
in hun wijken. Daarom ondersteunen we initiatieven zoals Rent-a-Cop, waarmee
inwoners o.a. surveillance en snelheidscontroles kunnen ‘inhuren’.

Veiligheid in de regio
D66 streeft naar een effectief lokaal veiligheidsbeleid en dit vraagt om continue
samenwerking binnen de veiligheidsregio. Een goede regionale samenwerking
betekent dat ook lokaal de veiligheid beter kan worden gewaarborgd, denk aan
rampenbestrijding en crisismanagement. Voor goede crisisbeheersing is deze
samenwerking zelfs essentieel. Crisisbeheersing vraagt om ervaring en routine die
alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan.
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Een veilige leefomgeving
Het vergroten van de veiligheid in onze dorpen zit ook in het voorkomen van ongelukken,
brand en rampen. Voor onveilige verkeerssituaties moet sneller, en in samenspraak
met omwonenden, gebruikers en organisaties zoals de Fietsersbond en Veilig Verkeer
Nederland, een oplossing komen. We willen we de brandveiligheid van woningen
vergroten door gerichte voorlichting aan risicogroepen; de ‘rookmelderdichtheid’ willen
we vergroten. Crisisbeheersing en rampenbestrijding vraagt om ervaring en routine die
alleen op regionaal niveau voldoende kan worden opgedaan, samenwerking binnen de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is daarom van groot belang.
Op de risicokaart (www.risicokaart.nl) staan een tiental bedrijven vermeld die risicovol
zijn, D66 wil dat deze bedrijven regelmatig worden gecontroleerd. Ook moeten de
omwonenden worden geïnformeerd over de resultaten van deze inspecties. Op deze
manier willen we gevoelens van onveiligheid verminderen.
Pak ondermijnende criminaliteit aan
De vermenging van criminele activiteiten met de ‘bovenwereld’ zorgt in hoge mate voor
een gevoel van onveiligheid en tast het vertrouwen in de rechtsstaat aan. In NoordBrabant en dus ook in onze gemeente gaat het vooral om illegale wietteelt. Om dit
tegen te gaan en de pakkans van criminelen te vergroten, is een goede samenwerking
en informatie-uitwisseling nodig tussen de gemeente, andere overheden, de politie en
de bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD. In onze regio wordt dit met name
vanuit Tilburg geregeld. Goede samenwerking met Tilburg is dus belangrijk. Misdaad
mag in de gemeente Goirle nooit lonen. De gemeente moet de BIBOB-toetsing,
waarbij vergunningen kunnen worden opgeschort of geweigerd bij het vermoeden
van criminele activiteiten, inzetten waar nodig. We kunnen criminelen raken door
hun financiële vermogen af te pakken. De zogenaamde ‘pluk ze’-wetgeving, waarbij
crimineel geld en goed wordt ingenomen, kan wat D66 betreft in de gemeente Goirle
nog vaker gebruikt worden.
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Digitale veiligheid
Door toenemende digitalisering en bijbehorende cyberdreigingen, is digitale veiligheid
van groot belang. Wij willen dat de gemeente Goirle investeert in het verbeteren van
kennis en kunde binnen de organisatie op dit vlak en de regie voert op dit thema.
D66 wil daarom investeren in trainingen en bewustwording over digitale veiligheid en
privacy bij alle medewerkers van de gemeente. Digitaal veilig werken betekent ook
dat de gemeente haar ICT-systemen zonder vertraging geüpdatet houdt en alleen nog
software gebruikt die ondersteund wordt door updates. De gemeente past relevante
beveiligingsstandaarden en best practices toe en wisselt informatie over digitale
dreigingen uit met andere overheden.Iedereen moet zich bewust zijn van de gevaren bij
het verstrekken van digitale gegevens, deze kunnen worden verzamelt door bedrijven,
instanties en de overheid..
D66 vindt dat er bij de gemeente Goirle een meldingspunt moet komen voor datafraude.
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In vrijheid jezelf kunnen zijn
Als je de beste plek om te wonen wil zijn moeten alle inwoners zich vrij voelen en
zichzelf kunnen zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar voor sommige dorpsgenoten
is dat niet altijd zo. D66 vindt het belangrijk dat iedereen zich welkom en vrij voelt
in Goirle en Riel.
Racisme en discriminatie zijn onacceptabel
Discriminatie is onacceptabel. Dit vraagt om goede voorlichting. Waar voorlichting
niet het beoogde succes heeft en er toch sprake is van discriminatie dan moet er de
mogelijkheid zijn om dit strafrechtelijk aan te pakken. D66 wil dat het aanpakken van
discriminatoir gedrag in welke vorm dan ook prioriteit is voor de politie. Voor D66 is het
onacceptabel wanneer de politie etnisch profileert. De overheid moet ieder mens altijd
gelijkwaardig behandelen en hun vrijheden respecteren.
D66 verbiedt geen ideeën, maar er is geen ruimte voor het aanwakkeren van
extremisme, discriminatie, radicalisering of haat. Extremisme en radicalisering kunnen
een voedingsbodem zijn voor terrorisme. Daarom moeten wijkagenten en hulpverleners
in gesprek blijven met mensen die in contact staan met extreme organisaties. Het is
cruciaal dat er een centraal meldpunt is, zodat inwoners (signalen van) radicalisering
en extremisme kunnen melden. Op deze wijze kunnen signalen van radicalisering en
extremisme vroegtijdig worden opgemerkt en opgepakt door nauwe samenwerking
tussen politie, gemeente, scholen en hulpverlenende organisaties.
Diversiteit
Landelijke en regionale cijfers tonen aan dat er nog geen volledige acceptatie van
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele
mensen (LHBTI’s) is. Wij willen dat Goirle en Riel open dorpen zijn, waarin iedereen zichzelf
kan zijn en zichzelf onbelemmerd kan ontplooien. We willen daarom dat de gemeente
samen met belanghebbenden blijft werken aan voldoende voorlichtingsmomenten
over seksuele diversiteit op scholen en daarbuiten. Verder willen we dat de gemeente
meer zichtbaarheid geeft aan evenementen zoals de Coming Out Day..
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4 Zorgen voor elkaar
Alle Goirle- en Rielenaren moeten gezond en actief kunnen zijn. We willen daarom
dat de gemeente Goirle uitnodigt tot een gezond en actief leven. Iedereen heeft
wel eens hulp nodig. Wanneer dat nodig is, zorgen we voor elkaar. Simpel en snel.
De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan.
Goirle- en Rielenaren kunnen nu voor vragen rondom ondersteuning, zorg en gezin
bij de het Loket terecht. Dat betekent voor sommige mensen veel verandering. De
gemeente Goirle heeft veel geïnvesteerd om dit zo goed mogelijk te doen en onze
gemeente heeft het in vergelijking met de rest van Nederland goed georganiseerd.
D66 wil dat mensen meer eigen regie en passende hulp dichtbij hebben wanneer
dat nodig is. Mensen zijn zelf en onderling heel goed in staat te bepalen welke
keuzes zij maken en hoe zij hun leven en zorg inrichten.
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Gezond samenleven en welzijn
Een goede gezondheid is meer dan alleen gezond zijn. Het gaat ook om meedoen,
ook als je sociale-, fysieke- of emotionele uitdagingen hebt. Actief meedoen en
het hebben van sociale contacten zien is onlosmakelijk verbonden met welzijn
en gezondheid. Onze gemeente kan inwoners meer uitnodigen tot een gezonde
leefstijl. Gebruik makend van de eigen kracht van mensen.
Gelijke kansen op een goede gezondheid
Met het aanleren van een gezonde leefstijl moeten we vroeg beginnen. In onze
gemeente is sprake van bovengemiddeld gewicht en bovengemiddeld drankgebruik
bij jongeren. Daarom wil D66 investeren en leren van effectieve, nieuwe aanpakken
die hier internationaal en landelijk voor zijn ontwikkeld. Het uitgangspunt moet altijd
zijn dat wordt gekeken naar alle factoren die te maken hebben met overgewicht en
drankgebruik.
Kinderen en jongeren verdienen een rookvrije jeugd. D66 wil scholen, sportverenigingen,
zwembaden en speeltuinen aanmoedigen rookvrij te worden en wil waar nodig helpen.
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over
ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid,
ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs. De
voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we dan ook verbeteren
Softdrugs
D66 dringt op lokaal- en landelijk niveau aan op een nieuw beleid voor de teelt en
verkoop van wiet. We willen wietteelt reguleren en softdrugs uiteindelijk legaliseren.
Dit gaat hand in hand met goede voorlichting en toezicht. Hiermee voorkomen we
gezondheids- en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met illegaal gekweekte wiet en
de overlast die illegale teelt veroorzaakt.
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Sterk en toegankelijk Loket
In de gemeente bieden we laagdrempelige ondersteuning dichtbij via het Loket. Het
blijft voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van inwoners en het aanbieden
van gerichte hulp en ondersteuning.
Grotere naamsbekendheid en méér capaciteit voor het Loket
Het Loket moet voor iedereen nog beter bekend en aanspreekbaar zijn. Het vroegtijdig
signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van inwoners die minder actief hulp
zoeken én het bouwen van netwerken vraagt capaciteit van het Loket. Ook organisaties
van o.a. mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen moeten snel en makkelijk terecht
kunnen voor toegankelijke informatie, advies, ondersteuning of hulp. Daarom willen
we het Loket versterken, zeker omdat onze gemeente groeit.
Laagdrempelig meldpunt voor klachtenbehandeling
Inwoners dienen te weten waar zij met klachten terecht kunnen. Er moet een duidelijk
herkenbaar meldpunt komen, dat bovendien geschikt is voor laaggeletterden en
inwoners die de taal minder machtig zijn.

Ontwikkelen sociale kaart
Aansluitend bij bestaande initiatieven is het is dringend nodig dat de gemeente een
voor elke inwoner toegankelijke- en begrijpelijke sociale kaart ontwikkelt. Een overzicht
van alle relevante organisaties en initiatieven op het terrein van gezondheid en welzijn.
Zo ontstaat er een basis voor beter samenwerken, waardoor inwoners en partijen
elkaar beter leren kennen, -kunnen helpen en -ondersteunen. Zo kunnen we betere
resultaten voor de doelgroepen bereiken.
Ruimte voor eigen ideeën in de zorg
Bewoners moeten zoveel mogelijk betrokken zijn bij de invulling van de ondersteuning
en hun eigen plan. We willen oppassen niet een te zwaar beroep op het eigen netwerk
van bewoners te doen, maar ondersteuning en zorg is het prettigst met een grote rol
voor mensen dichtbij. Bewoners hebben bij voorkeur één professional die voor hen
aanspreekpunt is voor alle ondersteuning. Veel dorpsgenoten weten niet waar ze naar
toe kunnen als ze hun hulp willen aanbieden of ideeën hebben. We willen ruim baan
voor initiatief van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning voor elkaar, met
meer samenwerking tussen formele en informele zorg.
Samenwerking huisarts en wijkverpleegkundige
Onze dorpen hebben een sterk huisartsennetwerk en een goed functionerende
huisartsenpost. We willen onderzoeken hoe het samenwerken van het Loket met de
huisarts slimmer kan plaatsvinden, privacy beter bewaakt kan worden en de inzet
van goed opgeleide en zelfstandige wijkverpleegkundigen kan worden bevorderd.
Zij dienen na te gaan of hulpvragers goede sociale- en gezondheidsondersteuning
ontvangen.
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Samen gezond ouder worden en langer
thuis wonen
Onze dorpen groeien en de bevolkingssamenstelling verandert. Het aantal
65-plussers neemt flink toe. (Oudere) inwoners met een beperking of chronische
ziekte blijven langer thuis wonen. We willen dat ook deze inwoners een gezond en
actief leven kunnen leiden in hun eigen omgeving. Initiatieven gericht op langer
thuis wonen zoals huishoudelijke ondersteuning, willen we stimuleren.
Slim wonen voor ouderen
We zien een stijgende vraag naar passende woonvormen, vernieuwende socialewoningbouwconcepten en woon-zorginitiatieven. Er moeten voldoende woningen
flexibel en levensloopgeschikt worden gemaakt. We willen dat de gemeente slimme
woonoplossingen stimuleert en faciliteert, zoals kleinschalige zorgvoorzieningen of
meer-generatiewoningen. Meer woningen moeten toegankelijk zijn voor rollators en
rolstoelen, of vlot aan te passen zijn. Samen met ontwikkelaars per buurt gaan we bekijken
wat er nodig is aan meer levensloopgeschikte woningen, met ruimte voor ideeën en
initiatief van bewoners. Bij bouwprojecten willen we werken met een maatschappelijk
programma van eisen. Het gebruik van slimme zorgtechnologie willen we stimuleren.
Ook moet er sprake zijn van goede overleg-, archief- en datacommunicatieprotocollen.
Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen
Omdat ouderen veel dierbaren verliezen, woont ongeveer de helft van de 65 plussers
alleen. Vooral voor hen is eenzaamheid een probleem. We willen dit tegengaan door
ruimte te bieden voor ontmoetingen, ook met jongere generaties. Er moeten voldoende
lokale ontmoetingsruimten zijn waar ouderen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en
die overdag open zijn. Ook willen we ouderen specifieke informatie en ondersteuning
in de buurt bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.
Betere ondersteuning voor mantelzorgers
Veel inwoners leveren mantelzorg, maar dit kan zwaar zijn. Zorg, ondersteuning en
hulp door het eigen sociale netwerk zorgt ervoor dat inwoners prettiger en langer
zelfstandig thuis kunnen wonen, eventueel met gemeentelijke ondersteuning. We willen
dat onze gemeente deze taak blijvend verbetert. Want als het gaat om het vinden,
-versterken, -verlichten én –verbinden van onze mantelzorgers, kan er nog meer. We
willen een programma dat zich richt op hun perspectief. Ook vragen we aandacht voor
het waarderen van onze mantelzorgers. Het organiseren van meer vervangende zorg
door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger ruimte ervaart en de
zorg beter kan volhouden. Het samenwerken tussen professionals en mantelzorgers
beter op elkaar laten aansluiten.
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Gezond en veilig opgroeien
Ieder kind verdient het om gezond, kansrijk en veilig op te groeien. We hebben een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het laten opgroeien van kinderen
en jongeren. Met elkaar geven we het goede voorbeeld aan nieuwe generaties.
D66 wil alle kinderen en jongeren de kans geven om de beste versie van zichzelf te
worden. Kinderen en jongeren mogen in Goirle en Riel zijn wie ze zijn.
Effectieve hulp voor gezinnen
De gemeente als verantwoordelijke voor jeugdhulp biedt kansen voor lokaal maatwerk.
De gemeente kan partijen nog meer bij elkaar brengen. En steevast kijken hoe ze
de kwaliteit van jeugdhulp kan helpen verbeteren. Jeugdhulp voor gezinnen zo licht
als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle- en
passende hulp. Dat betekent dat het hele gezin betrokken moet worden bij de keuzes.
Gezinnen moeten weten waar ze naar toe kunnen en er dient zo snel mogelijk iemand
de leiding te nemen.
Voorkomen van crises
Door problemen tijdig te signaleren en kinderen en jongeren in een vroeg stadium
vrijwillig te helpen met hun problemen, voorkomen we escalatie en uithuisplaatsing.
Door gezamenlijk in te zetten op preventie en effectief in te spelen binnen het
gezin(systeem), kunnen kinderen sneller de juiste hulp krijgen. Bij crisis en acute nood
in een gezin, moet er direct worden ingegrepen. Dat dit nog niet altijd goed verloopt
heeft grote gevolgen voor het kind, het gezin en onze lokale gemeenschap. Zorg moet
er altijd op gericht zijn dat het gezin zo snel mogelijk het gewone leven weer kan
oppakken.
Terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Fors terugdringen van mishandeling in onze gemeente kan niet zonder een landelijke
coördinatie. Toch liggen er ook lokaal volop kansen om de aanpak te kunnen versterken.
Indien sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, werkt het Loket samen met
Veilig Thuis Midden-Brabant. D66 wil ook het samenwerken met scholen verbeteren.
Zodat van hieruit direct vragen kunnen worden gesteld, meldingen worden gemaakt
en goed wordt teruggekoppeld. We willen de capaciteit van pleegzorg vergroten, de
kwaliteit verbeteren en beter samenwerken met pleegouders.
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Betere jeugd geestelijke gezondheidszorg
Veel jongeren krijgen te maken met psychische klachten, maar deze worden nog te
vaak niet herkend of erkend. We willen psychische problemen en gedragsstoornissen
op scholen bespreekbaar maken, om vroeg te kunnen signaleren en verdere problemen
te voorkomen. D66 wil extra aandacht voor de kwaliteit en de toegankelijkheid
van de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (JGGZ), kinder- en jeugdpsychiatrie,
en het terugdringen van wachtlijsten. D66 wil de samenwerking tussen de JGGZ,
specialistische hulp in de regio, buurtteams, huisartsen en scholen versterken. Zo
bieden we kinderen en jongeren snellere en betere hulp waar dat nodig is.
Meer denkkracht van jongeren
Jongeren mogen jong zijn. Wat ons betreft krijgen zij daar -ook fysiek- de ruimte
voor, zolang dat geen overlast geeft. Het jongerenwerk moet dit bespreekbaar blijven
maken tussen inwoners en jongeren en tussen jongeren onderling. D66 omarmt
de jeugdgemeenteraad. Ook willen wij kinderen en jongeren vaker uitnodigen bij
meedenkbijeenkomsten in hun wijk en in het gemeentehuis om hun eigen ideeën voor
hun omgeving te laten horen. Dit geldt ook voor kwetsbare kinderen en -jongeren.
Vanuit jongerencentra kan geïnvesteerd worden in meerdere locaties of gelegenheden
waar hen een eigen plek kan worden geboden voor plezier, inspiratie of afleiding.
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Goede zorg wanneer dat nodig is
Naast kansen die onze dorpen brengen, kan het leven ook lastig zijn. Wanneer het
even niet lukt, kijken we naar elkaar om. Voor inwoners die moeite hebben met het
huishouden, bijvoorbeeld door een beperking of chronische ziekte moeten er indien
nodig huishoudelijke hulp, slimme huisaanpassingen en individuele begeleiding
zijn. Onze gemeente ontwikkelde hier veel, maar processen kunnen simpeler en
sneller. We willen ervan uitgaan wat inwoners wel kunnen. Geef hen zoveel mogelijk
eigen regie over de ondersteuning die ze krijgen.
Kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg
Psychische problemen moeten bespreekbaar zijn. De toegang tot psychische hulp
laagdrempelig. Door tijdige hulp kunnen we zwaardere problemen voorkomen. Dit
vraagt dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) meer in verbinding met de wijk
en omgeving van inwoners wordt georganiseerd, in nauwe samenwerking met de
huisartsen, praktijkondersteuners en het Loket. De privacy moet hier bewaakt worden.
Aandacht voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Voor mensen met een licht verstandelijke beperking is het doorgaans ingewikkeld om te
begrijpen wat er gebeurt, plannen te maken en afspraken na te komen. Vaak erkennen
we deze inwoners niet als mensen met een verstandelijke beperking en komen ze niet
in aanmerking voor hulp. We willen dat de gemeente beter weet en begrijpt wat ze wel
en niet kunnen en hoe we dat beter kunnen signaleren. Ook deze inwoners moeten
kunnen meedoen. Waar nodig krijgen ze extra uitleg en ondersteuning. Voor kinderen
met een (licht) verstandelijke beperking moet een duurzame manier van ondersteuning
worden gegarandeerd die past bij hun mogelijkheden en hulpvragen.
Persoonsgebonden budget
Het PGB geldt als een goed instrument om inwoners zeggenschap, keuzevrijheid en
vooral meer regie te bieden bij het invullen van hun ondersteuning. We vinden dat
de gemeente inwoners pro-actiever moeten informeren en ondersteunen wanneer zij
liever kiezen voor een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft. Het
PGB moet een vast onderdeel zijn in de afweging die hulpverleners maken voor
zorgondersteuning. We willen dat zij steeds zorgvuldig de meerwaarde en vooren nadelen afwegen voor het verstrekken van PGB’s. Door met veel aanbieders te
contracteren, kan keuzevrijheid ook via zorg in natura worden versterkt. Zo nodig kan
worden voorkomen dat inwoners noodgedwongen een PGB moeten aanvragen en
-beheren.
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5 Goirle en Riel maken we samen
Wij vinden het belangrijk dat een diverse groep Goirle- en Rielenaren bij de lokale
democratie betrokken wordt, juist ook de groepen die niet als eerste hun stem of
idee laten horen. Goirle en Riel zijn van ons allemaal. Dat is niet makkelijk en het
gaat niet altijd zonder spanning. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede
participatie zich terugbetaalt. in betere en meer gedragen besluiten. De afgelopen
jaren heeft het in Goirle en Riel nog wel eens geschuurd tussen inwoners en
bestuur. Democratische vernieuwing, transparantie, en durven experimenteren
moet het DNA van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie worden.

Levendige democratie
De tijd dat onze lokale democratie alleen maar bestond uit eens in de vier jaar
stemmen is voorbij. De komende jaren zijn er grote uitdagingen voor onze
gemeente, die niet alleen door ambtenaren, bestuurders en politici moeten worden
besproken en opgelost. We hechten net zoveel waarde aan de meningen, ideeën
en initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties. Dat betekent met volle
kracht vooruit in het vernieuwen van de democratie.
Geef initiatieven ruimte en vertrouwen
Goirle- en Rielenaren weten vaak zelf het beste hoe hun omgeving mooier of beter
kan. Er is veel eigen initiatief in onze dorpen: van energiecoöperatie tot gezamenlijk
groenbeheer. De gemeente moet ruimte en vertrouwen geven, en durven experimenten
toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan leren. Per initiatief
moet gekeken wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een tijdelijke locatie, een
netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te proberen. Voor al deze
initiatieven willen wij dat er een initiatievenfonds wordt opgericht. Veel initiatiefnemers
lopen tegen beperkingen en bezwaren aan binnen de gemeentelijke organisatie.
Daarom introduceren wij een ‘groene-golf-medewerker’ van de gemeente die een
initiatief van begin tot einde helpt. Zo voorkomen we dat initiatiefnemers van het kastje
naar de muur worden gestuurd.
D66 wil dat de gemeente er altijd naar streeft om conflicten op te lossen zonder
juridische procedures. Dat betekent dat de gemeente aan de voorkant het gesprek
aangaat om uit te zoeken waar het probleem zit. Dit maakt de kans groter dat er een
bevredigende oplossing wordt gevonden en kan ook kosten besparen
Participatie verbreden en verbeteren
De gemeente maakt plannen altijd in samenspraak met inwoners, ondernemers
en instellingen. Wij willen in Goirle en Riel dorpsgesprekken introduceren, waarin
bewoners met elkaar en het gemeentebestuur in gesprek gaan over belangrijke
thema’s zoals energie, vluchtelingen of ouderenhuisvesting. In aanloop naar de
jaarlijkse Voorjaarsnota willen wij de Top van Goirle organiseren. Een inhoudelijk én
feestelijk evenement voor heel Goirle en Riel waarin de dorpen en de politiek met
elkaar in gesprek gaan. Tijdens de Top van Goirle gaat het over de verantwoording
over de besteding van het belastinggeld van het afgelopen jaar en de ambities en
plannen voor het aankomende jaar.
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Bewoners aan zet
De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten
meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het
stuur uit handen durven geven. Bewoners moeten op buurtniveau invulling kunnen
geven aan hun omgeving. Iets dat nu maar in beperkte mate kan. Een blauwdruk voor
alle wijken en buurten is niet de oplossing, daarvoor zijn de onderlinge verschillen te
groot.
De komende collegeperiode willen wij daarom experimenteren met substantiële
buurtbegrotingen of –budgetten waarbij bewoners zelf beslissen over de besteding
van een deel van het geld voor hun buurt. Verder willen we ervaring opdoen met de
coöperatieve dorpsraad die bestaat uit ingelote bewoners. Deze dorpsraad neemt
zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.
Tot slot willen we het Bewonersbod introduceren (waarmee bewoners publieke taken
van de gemeente overnemen) en nieuwe buurtrechten invoeren, zoals het ‘recht op
gebouwen en publieke ruimtes’. Om van deze beweging een succes te maken is het
belangrijk dat de gemeente wijkgericht en als één geheel werkt, met zichtbare en
benaderbare wethouders.
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Krachtige gemeenteraad
De vertegenwoordigende democratie en nieuwe vormen van directe democratie
versterken elkaar. Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om vrijheid,
gelijkwaardigheid en het algemeen belang te bewaken. De werkwijze en communicatie
van de Goirlese gemeenteraad kan beter aansluiten bij de 21e eeuw. Prioriteit is de rol
van de raad in participatieprojecten, waarin zij – zeker met oog op de omgevingswet
– veel meer uitnodigend moet zijn.
Het college moet de komende vier jaar wendbaar zijn. Daarom willen wij dat het
Coalitieakkoord 2018-2022 op hoofdlijnen wordt geschreven. De raad kan op deze
manier de leiding nemen over haar eigen agenda.
Regionale samenwerking
Vaak kunnen we onze impact vergroten, problemen beter aanpakken en kosten
reduceren wanneer we samenwerken over gemeentegrenzen heen. Dit geldt zeker
voor een kleine gemeente zoals Goirle. Ons uitgangspunt hierbij is: als dorp wanneer
het kan, samen wanneer het meerwaarde oplevert.
Zo kijken wij kritisch naar de bestuurlijke samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk.
Wij vragen ons af of samenwerking met deze gemeenten zal leiden tot een beter en
efficiënter bestuurd Goirle.
Voor taken zoals (jeugd)zorg wordt door samenwerking in de regio Hart van Brabant
schaalvoordeel behaald en expertise gedeeld. De keuzes die worden gemaakt in de
uitvoering van deze taken raken onze inwoners. Onze democratische invloed op deze
samenwerking is echter klein. Daarom willen we rapporteurschappen voor raadsleden
en werken samen met D66-raadsleden in andere gemeenten. We willen ook dat de raad
in principe is vertegenwoordigd in vergaderingen van deze samenwerkingsverbanden.

Toegankelijke en vernieuwende
gemeente
Wanneer je de gemeente nodig hebt of een vraag of klacht wilt delen, wil je dat je
dit snel en makkelijk kan doen. Dat geldt ook wanneer je diensten of producten
van de gemeente moet afnemen, zoals een paspoort of vergunning.
Onbelemmerd toegang
De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers
communiceren. Dit wordt taalniveau B1 genoemd. Iedereen moet onbelemmerd
toegang kunnen hebben tot de overheid.
Een deel van onze dorpsgenoten heeft hier moeite mee. Met name de steeds
verdergaande digitalisering van de overheid zorgt ervoor dat mensen niet altijd
geholpen worden op een manier die bij hen past. Juist wanneer lezen en schrijven – of
e-mail en internet - moeilijk zijn, heb je recht op dienstverlening op maat. Dit laat voor
ons onverlet dat de gemeente verder moet gaan met de ingezette digitalisering, zolang
bewoners die dat nodig hebben een beroep kunnen blijven doen op persoonlijke
assistentie.
Beste dienstverlening en klantenservice
De dienstverlening en klantenservice van de gemeente kan innovatiever en
gebruiksvriendelijker. Voor een nieuw paspoort moet je nu twee keer langs bij de
gemeente. D66 wil dat dit digitaal met een mogelijkheid tot thuisbezorging kan.
Je moet wat ons betreft met één druk op de knop online kunnen zien welke
vergunningen er in je omgeving worden aangevraagd. De balie van de gemeente is
open wanneer je zelf niet naar school of naar je werk gaat. Gecombineerde afspraken
met twee personen of voor twee verschillende zaken, moeten mogelijk zijn.
De website www.goirle.nl moet als visitekaartje van de gemeente nog beter en
aantrekkelijker worden. Hier horen volledige webtoegankelijkheid voor mensen met
een (visuele) beperking en een goedwerkende chatfunctie bij. D66 wil dat ambtenaren
voor bewoners en ondernemers beter vindbaar en bereikbaar zijn.
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Privacy, transparantie en integriteit zijn
prioriteiten
Niet voor niets staat privacy in de Grondwet: iedereen heeft het recht om in de
beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden gelaten Maar
het gaat verder dan dat. Voor D66 is privacy is een voorwaarde voor vrijheid,
zelfbeschikking en creativiteit. Al te vaak blijkt dat onze privacy onder druk staat.
Een gemeente die privacy waarborgt, transparant werkt en digitaal veilig is, is voor
ons een prioriteit.
Bescherm privacy
In mei 2018 worden strenge nieuwe Europese privacyregels van kracht. Wij willen dat
onze gemeente voorop loopt bij de naleving hiervan. Bij het ontwerp of de aankoop van
nieuwe systemen door de gemeente, dient privacy vanaf het begin een uitgangspunt
te zijn (ook wel privacy-by-design genoemd). Als het niet langer nodig is om bepaalde
persoonsgegevens op te slaan, dan willen wij dat de betreffende systemen worden
uitgeschakeld.
Wij willen de handhavende capaciteit van de gemeente ook inzetten voor de naleving
van privacyregels, bijvoorbeeld om te zorgen dat dorpsgenoten niet onrechtmatig in
de openbare ruimte gefilmd worden door winkeliers of horeca-eigenaren.
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Transparantie
Voor een goede democratische controle is het belangrijk te weten wie toegang tot de
macht heeft. Uiteraard vinden wij dat het college alle belangen moet afwegen voordat
zij een besluit neemt. Toch heeft niet iedereen dezelfde toegang tot de leden van
het college. Daarom willen wij dat de agenda’s van de burgemeester en wethouders
openbaar worden.
D66 wil dat het college zich houdt aan de uitgangspunten van de Wet open overheid,
die mede door D66 is ingediend en op dit moment in behandeling is in de Eerste Kamer.
Dat wil zeggen dat het college werk maakt van een goede informatiehuishouding,
actieve openbaarmaking en geen misbruik maakt van WOB-uitzonderingsgronden.
Integriteit
Een goed bestuur is uiteraard ook integer. Integriteit is volgens ons meer dan enkel je
aan de regels houden. We willen dat bestuurders zich bewust zijn van de mogelijke
belangenconflicten en de schijn vermijden. Hetzelfde geldt voor raadsleden en
ambtenaren. Uiteraard beschermen we hen ook tegen ontoelaatbaar gedrag uit de
samenleving.
Steeds vaker worden lokale bestuurders, raadsleden en ambtenaren bedreigd of
geïntimideerd. Voor D66 is dit onacceptabel. D66 wil dat er altijd aangifte wordt
gedaan van bedreiging en intimidatie en dat zij indien nodig beveiliging krijgen. Tegen
criminele organisaties die het lokale bestuur ondermijnen, treden we op.

Betalen doen we samen
De gemeente Goirle heeft een jaarlijkse begroting van €58 miljoen. Gemeenschapsgeld
waar we verantwoord mee om moeten gaan. De gemeente Goirle heeft een stevig
financiële fundament dat meer dan nodig is om de kansen en uitdagingen van een
groeiende gemeente in goede banen te leiden, en te investeren waar dat nodig
is. Bewoners moeten ook kunnen zien waar hun belastinggeld heen gaat, en daar
invloed op kunnen uitoefenen. De gemeente moet dit duidelijk inzichtelijk maken
en bewoners in de gelegenheid stellen zelf mee te beslissen over bestedingen in
hun eigen omgeving.
Lage lasten op eerlijke basis
Met gemeenschapsgeld moeten we efficiënt omgaan. Dit vraagt om verantwoord
begroten. We mogen de rekening niet doorschuiven naar volgende generaties. Lage
gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt Voor de
riool-, water- en afvalstoffenheffing wordt er nu alleen een onderscheid gemaakt tussen
eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, terwijl een huishouden van
twee personen beduidend minder verbruikt en vervuilt dan een huishouden van zes
personen. Dit moet meer in verhouding zijn.
De hoogte van gemeentelijke services zoals die voor bouwvergunningen of trouwen
moeten in verhouding staan tot de daadwerkelijk gemaakte kosten. We moeten niet
de suggestie wekken dat die diensten gratis zijn, maar de gemeente hoeft ook niet te
verdienen op deze diensten.
D66 is kritisch op de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen. Toerisme
is een verrijking voor de economie en terrassen zijn een verrijking voor de gemeente.
Bovendien leveren deze belastingen bureaucratie op. Bij voorkeur zet D66 een streep
door de invoering van de toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen in
onze gemeente
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De vervuiler betaalt
Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Goirle en Riel voor iedereen
leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen
en extra inkomsten inzetten om vergroening financieel aantrekkelijker te maken. Met
behulp van korting op de bouwleges kan er volledig circulair energiezuinige gebouwen
gebouwd worden. De gemeente moet zelf ook het goede voorbeeld geven door waar
mogelijk altijd duurzame keuzes te maken. Wij willen dat de gemeente haar positie
als grote klant gebruikt om haar leveranciers tot duurzamer gedrag te bewegen. Een
concreet voorbeeld hiervan is de bank waar de gemeente haar rekening houdt: die
moeten we stimuleren om duurzamer en groener te werken.
D66 wil dat schoon gedrag loont. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en
hondenbelasting geldt daarom voor zover wettelijk toegestaan het principe: ‘de
vervuiler betaalt’. Dat is niet alleen eerlijker, maar ook beter voor het milieu omdat het
mensen bewust maakt van de echte kosten van hun gedrag. Overigens geldt ook dat
ook hoe beter afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten voor verwerking zijn (en
dus hoe lager de afvalstoffenheffing).
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Solide financiën
Onze gemeente is financieel gezond en dit willen we zo houden. De gemeente moet
een stevige buffer hebben om tegenvallers te kunnen opvangen en niet meer uitgeven
dan zij binnen krijgt. De gemeente moet op ieder moment in staat zijn om al haar
financiële verplichtingen op tijd te voldoen. Om ook in de toekomst een klap te kunnen
opvangen, willen wij de schuldquote van de gemeente onder de 100% houden.
De gemeente moet zelf zo efficiënt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten
moeten daarom regelmatig worden doorgelicht om te kijken of besparingen mogelijk
zijn. Tegenvallers moeten altijd eerst binnen de gemeentelijke organisatie worden
opgevangen om te voorkomen dat de rekening bij de bewoners terecht komt.
Transparante financiën en verantwoord inkoopbeleid
De gemeentelijke boekhouding kan eenvoudiger. Het moet voor iedere dorpsgenoot
inzichtelijk en begrijpelijk worden waar het geld naartoe gaat en waar dit vandaan
komt. De gemeente kan nu direct al beginnen met de financiën beter inzichtelijk te
maken (het zogenaamde open spending) en beschikbaar te stellen als open data.
Inwoners moeten ook op een laagdrempelige manier kunnen meehelpen met het
opstellen van buurtbegrotingen, of via een Bewonersbod en andere buurtrechten zelf
het initiatief nemen.
Het gemeentelijke inkoopbeleid moet gericht zijn op een goede prijs-kwaliteit
verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Hiertoe kunnen
aanbestedingen bijvoorbeeld opgeknipt worden. De gemeente kan haar positie als
grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te
nemen zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return. D66 wil dat
de gemeente Goirle een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers
op tijd en aanbestedingen verlopen transparant.
D66 wil een actieve gemeentelijke rekenkamer, met slagkracht. De rekenkamer helpt
raadsleden en betrokken inwoners met het controleren van het college.
Subsidies goed besteden
De gemeentelijke organisatie doet niet alles zelf. Er zijn ook veel taken en activiteiten
die uitbesteed worden. Hiertoe subsidieert de gemeente inwoners, verenigingen
en stichtingen om tijdelijk een duwtje in de rug te geven of startende initiatieven
te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen.
Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het
bereikte effect.

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

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.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

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.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

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.
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