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Naar een Duurzaam Leusden
D66 heeft als grootste partij aan de basis gestaan
van de huidige coalitie in Leusden. Een coalitie die
veel heeft bereikt. Het huidige bestuur is het meest
actieve bestuur in vele jaren en dat heeft Leusden
veel moois gebracht.
Als wethouder heb ik mij vier jaar ingezet om
mooie resultaten te boeken. Zo ben ik er trots op
dat dit gemeentebestuur een nieuwe duurzame
sporthal heeft gebouwd en het nieuwe gescheiden
afval ophalen heeft ingevoerd.
Ook heb ik mij als wethouder ingezet voor een open en transparant bestuur. Dat heb
ik o.a. gedaan door het houden van een wekelijks spreekuur van de wethouders. Maar
ook door steeds te zoeken naar samenwerking met alle politieke partijen in onze raad.
Hierdoor hebben de meeste besluiten instemming van de hele raad gekregen.
Deze werkwijze wil D66 de komende vier jaar voortzetten. De mooie plannen die D66
daarvoor heeft, kunt u in dit programma lezen. Dat is voor ons de inzet voor de
verkiezingen.
Eén van de belangrijkste thema’s is de verduurzaming van onze leefomgeving. In 2040
willen wij als Leusden energieneutraal zijn. Dat betekent o.a. dat nieuwbouw energieneutraal moet zijn. Ook bij het ombouwen van kantoren naar
woningen moeten die nieuwe appartementen duurzaam worden. Naast onze eigen
huizen, wil D66 ook de openbare ruimte verbeteren: onze parken en plantsoenen
aantrekkelijk inrichten en insecten-vriendelijk maken. D66 zit sinds 1967 in de
gemeenteraad van Leusden. Altijd heeft D66 gekozen voor toekomst-gerichte en
duurzame verandering. Dankzij de steun van de kiezers hebben wij die verandering in
deze raadsperiode ook echt kunnen realiseren. Wij willen dit met uw steun graag
nogmaals vier jaar doen.

Albert Dragt

Lijsttrekker D66 Leusden
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1. Bestuur
1.1 Transparantie en toegankelijkheid

D66 staat voor een transparant, democratisch en benaderbaar bestuur.
» D66 wil dat informatieavonden en raadsvergaderingen behalve op de
gemeentelijke website ook altijd in de Leusderkrant aangekondigd worden.
» We willen dat gemeenteraad en gemeentebestuur zich op transparante manier
verantwoorden over de keuzes die ze gemaakt hebben. Ook de manier waarop de
inbreng van betrokkenen daarbij is afgewogen moet helder zijn.
» We willen dat besluiten en hoe er gestemd is gemakkelijker te raadplegen zijn
op de website van de gemeenteraad.

1.2 De Samenleving Voorop

Leusden kenmerkt zich door een sterk ontwikkeld verenigingsleven en vrijwilligersnetwerk met krachtige en pionierende mensen die het verschil maken. Daarom
ondersteunt D66 van harte de uitvoering van het principe ‘Samenleving Voorop’.
» D66 wil ‘Samenleving Voorop’ een stap verder brengen. Wij willen dat aanvragers
van samenlevingsinitiatieven in de komende raadsperiode ook
verantwoordelijkheid krijgen voor het budget.
» We willen meer steun bieden aan initiatiefnemers van samenlevingsinitiatieven,
door te zorgen dat procedures duidelijk zijn en waar mogelijk per situatie
belemmeringen weg te nemen.
» We willen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en werkvormen om inwoners te
activeren op politiek gebied en te betrekken bij besluitvorming.
» We willen dat de gemeente eigen initiatieven van inwoners stimuleert en
mogelijk maakt. Het fonds samenlevingsinitiatieven willen we daarvoor in bredere
kring bekend maken.

1.3 Bestuurlijke samenwerking

Veel taken en uitdagingen van de gemeente hebben baat bij schaalvergroting. D66
blijft voor een onafhankelijk en zelfstandig Leusden en is daarom voor samenwerking
met een sterkte democratische controle door de gemeenteraad.
» D66 wil samenwerking met andere gemeentes intensiveren met behoud van het
Leusdense geluid.
» Controle door de gemeenteraad en transparantie richting de inwoners bij
gemeenschappelijke regelingen zijn daarbij essentieel.

1.4 Dienstverlening

Dienstverlening moet volgens D66 passen bij de huidige maatschappij. Dit betekent
een directe en digitale en persoonlijke benadering.
» D66 vindt het belangrijk dat de gemeente voor mensen, die moeite hebben met
het digitale tijdperk, telefonisch en in persoon bereikbaar blijft.
» We willen dat de gemeente proactief informatie verstrekt aan de inwoners ook
bij wijzigingen of complicaties in bestaande projecten.
» D66 streeft naar een continue dialoog met de inwoners. We willen dat de
gemeente zowel digitaal (website en social media) als via inwonersbijeenkomsten
in gesprek blijft over zaken die in de samenleving spelen of aanstaande zijn.
» De gemeenteraad moet zich actief en digitaal presenteren naar haar inwoners.
D66 wil daarom een digitaal raadsnieuws, naar het voorbeeld van het
collegenieuws, waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven.
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1.5 Openbare orde en Veiligheid

Veiligheid in Leusden staat op een hoog niveau en daar is D66 blij mee. De buurt speelt
hierin een grote rol.
» D66 wil inzetten op preventie. We vinden het belangrijk dat de gemeente een
preventieve en bemiddelende rol speelt om Leusden veilig te houden.
» We vragen meer aandacht voor kwetsbare groepen en het voorkomen van
huiselijk geweld.
» Zichtbaarheid van handhavers werkt preventief. We willen dat de zichtbaarheid
van wijkagenten en BOA’s vergroot wordt.
» We willen dat de inwoners en bedrijven meer betrokken worden bij het vergroten
van de veiligheid. Dat is mogelijk door uitbreiding van buurtpreventie met apps en
social media.
» We willen dat de gemeente meer samenwerkt met de verhuurders,
zorginstellingen, buurt en wijkorganisaties, Larikslaan2 en de politie om bij
inwoners, die stelselmatig overlast bezorgen, sneller en beter te kunnen ingrijpen.
Buurtbemiddeling moet blijven.
» De politiepost in Leusden betekent veel voor het veiligheidsgevoel. D66 zal zich
inzetten voor de handhaving van de politiepost.
» We willen dat de brandweer zich blijft inzetten om inwoners én bedrijven te
informeren over brandveiligheid.
» Om de overlast van vuurwerk rond de jaarwisseling verder in te beperken wil
D66 experimenteren met vuurwerk-vrije-zones in Leusden, te beginnen rondom de
woon-zorgcomplexen van Leusden en Achterveld.
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2. Financiën
Leusden heeft een financieel gezonde positie in combinatie met een relatief lage
lastendruk voor haar inwoners. De huidige coalitie heeft de afgelopen raadsperiode
fors geïnvesteerd in de samenleving. Dit willen we graag doorzetten, met behoud van
een sluitende begroting.
2.1 Investeren en behouden
» D66 ziet de gemeente niet als een bankier of vastgoedbeheerder. Eventuele
overschotten buiten de gebruikelijke bestemmingsreserves moeten in de
samenleving geïnvesteerd worden of leiden tot lastenverlaging.
» Bij uitbreiding of wijziging van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden
wordt altijd eerst gekeken hoe deze taken kostenneutraal voor inwoners kunnen
worden opgepakt. Pas in uiterste noodzaak mag een beroep worden gedaan op
verhoging van de gemeentelijke lasten van onze inwoners.

2.2 Transparantie in financiën
» D66 wil dat de gemeente streeft naar een zo transparant mogelijke financiële
huishouding. Daarom willen we in raadsvoorstellen altijd duidelijk de directe en
indirecte kosten en risico’s kunnen lezen.
» Vergaderingen en stukken over de financiële situatie en het grondbedrijf moeten
in principe openbaar blijven.
» We willen de hondenbelasting afschaffen.
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3. Leefomgeving
8
3.1 Duurzaamheid

Leusden moet een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze leefwereld.
Leusden heeft zich ten doel gesteld om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn.
D66 wil dat er meer werk van gemaakt wordt om dat doel te bereiken.
» D66 handhaaft de ambitie om te zorgen dat Leusden in 2040 energieneutraal is.
» We willen dat inwoners meer ondersteuning krijgen bij de verduurzaming van
hun huis door kennis en financiering toegankelijker te maken.
» We willen dat in overleg met agrariërs meer stallen beschikbaar komen voor
zonnepanelen, eventueel in coöperatieverband.
» We vinden dat er een onderzoek moet komen of en zo ja waar in Leusden plaats
is voor zonneweiden en windmolens voor de duurzame opwekking van energie.
» We stellen voor dat voor gemeentelijke eigendommen ledverlichting en
zonnepanelen de norm worden.
» We vinden dat de gemeente bij vervanging van gemeentelijke voertuigen bij
voorkeur voor elektrische voertuigen moet kiezen.
» Gas is geen duurzame en toekomstbestendige energiebron. We willen daarom
geen nieuwe gasaansluitingen meer toestaan bij nieuwbouw. Daarnaast moet het
aantrekkelijk worden gemaakt voor huishoudens en bedrijven om over te stappen
op alternatieve energiebronnen.

3.1 Duurzaamheid (vervolg)
» D66 ziet toekomst in meer elektrisch vervoer. Daardoor zal de CO2-uitstoot
verminderen en geluidsoverlast afnemen. We willen daarom elektrisch vervoer
stimuleren door versneld meer laadpalen te plaatsen. Vanaf 2025 willen we een
deel van de parkeerplaatsen reserveren voor elektrische auto’s.
» We willen samen met de provincie werken aan een vergroening van het
regiovervoer. Wat ons betreft zal bij de volgende aanbesteding duurzaam en
elektrisch vervoer zwaar meewegen om zo dieselbussen uit het straatbeeld te
verwijderen.

3.2 Water, Riolering & Afval

Het klimaat verandert snel en Nederland krijgt de komende jaren te maken met veel
extra regen. Daarnaast zal ook de verwerking van afvalwater verduurzaamd moeten
worden. D66 wil deze uitdagingen oppakken met vernieuwende nieuwbouw en
aanpassingen van bestaande bouw.
» D66 vindt dat voor alle nieuw te bouwen (grondgebonden) woningen - waar het
kan - infiltratie van regenwater op eigen kavel gerealiseerd moet worden.
Daardoor worden het riool en de waterzuivering ontzien. Bij renovatie en
vernieuwingsprojecten van bestaande wijken willen we een gefaseerde
afkoppeling van dit regenwater.
» We willen dat de gemeente bij nieuwe woonwijken een experiment doet
met de mogelijkheid van maximale verduurzaming. Daaronder verstaan we:
nul-op-de-meterwoningen, optimalisatie van kleinschalige verwerking van
afvalwater (zwart water, grijs water en regenwater gescheiden opvangen en
behandelen) en het reduceren van afval.
» Naast dit experiment willen wij bij nieuwbouw de eis stellen, dat de daken van de
huizen optimaal gesitueerd zijn voor het gebruik van zonnepanelen. Ook
welstandseisen mogen hierin geen belemmering zijn.
» We willen het geproduceerde restafval verder beperken. Door het
gescheiden afvalsysteem in Leusden wordt dat steeds makkelijker. D66 wil dat
ieder huishouden (met een app) kan zien hoeveel restafval zij produceert.
» De laatste jaren zien we steeds meer piekbuien waarbij de waterafvoer in de
gemeente vaak ontoereikend blijkt. Hoewel volledige voorbereiding onmogelijk
lijkt, willen we nadrukkelijker met partners voorbereidingen treffen tegen extreme
neerslag en hoogwater.
» We willen dat de gemeente inwoners stimuleert om hun tuinen te ontstenen en
hun eigen regenwater op te vangen.
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3.3 Onderwijs

Goed onderwijs en kansen voor kinderen begint bij de basis. D66 zet zich samen met
school en ouders in voor goed onderwijs in Leusden.
» D66 is een voorstander van integrale kind centra, waar de opvang van kinderen
van 0 tot 12 jaar gecombineerd kan worden. Daarom steunen we de
nieuwbouwplannen voor de scholen in de Berkelwijk, Groenhouten en Achterveld.
» We willen zorgen voor een gezonde leeromgeving met tot beweging
uitnodigende schoolpleinen. Dit is goed voor de schoolprestaties.
» We vinden bewegingsonderwijs, cultuuronderwijs en milieueducatie
belangrijke onderdelen van het Leusdense basisonderwijs. We willen dat de
gemeente de inzet op deze terreinen ondersteunt van vakleerkrachten en van
private en maatschappelijke organisaties.
» We willen dat het Swim Experience voortgezet wordt door actief op zoek te gaan
naar sponsoring.
» We willen dat ouders gestimuleerd worden om hun kinderen lopend en fietsend
naar school te brengen. Daarnaast moeten verkeersmaatregelen zoals zoen- en
zoefstroken de verkeersveiligheid verbeteren.
» We vinden dat de gemeente intensief met de middelbare scholen in de regio
moet samenwerken om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.

3.4 Sport

D66 ziet sporten als een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl. Sporten
kan ook als bindmiddel in de samenleving dienen.
» Leusden beschikt over een zeer hoog niveau van sportfaciliteiten. D66 wil de
sportfaciliteiten op dit hoge niveau handhaven.
» Wij vinden dat er een sportbedrijf moet zijn dat duidelijk zichtbaar en vindbaar
moet zijn voor de Leusdense sportverenigingen. Voor dit sportbedrijf is een grote
rol weggelegd in het stimuleren van sport in het algemeen en in de samenwerking
tussen de sportverenigingen onderling. Het sportbedrijf werkt in opdracht van de
gemeente.
» We willen dat de gemeente samen met de scholen onderzoekt wat de beste
manier is om het wettelijk verplichte aantal sporturen voor leerlingen zo
kwalitatief mogelijk in te vullen.
» We vinden dat het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden binnen de reguliere
onderhoudscyclus moet worden vervangen door veiliger materiaal.
» We willen sportverenigingen stimuleren om een initiatief te starten om mensen
met een beperking, statushouders en ouderen bij hun vereniging te betrekken.
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4. Samenleving
11
4.1 Gezond Opgroeien

Alle kinderen hebben recht op een gezonde en veilige opvoeding. D66 streeft naar een
integraal en langdurend aanbod in ondersteuning voor ouders.
» Ouders kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. D66 wil dat de GGD samen
met verloskundigen een aanbod realiseert waarbij ouders vanaf zwangerschap tot
het vierde levensjaar ook groepsgewijs kunnen worden begeleid.
» Jeugdzorg en hulp bij opvoeding is het meest effectief als het vroegtijdig wordt
gesignaleerd. Een intensieve samenwerking tussen GGD, gemeente en de
zorgaanbieders vinden wij met het oog op preventie zeer belangrijk.
» We willen dat de wachttijden in de Jeugdzorg zo kort mogelijk zijn.
» We vinden dat er een steunpunt moet komen voor jongeren 18+ die gebruik
maken van jeugdzorg. Na hun 18e vervalt die zorg en we willen hen ondersteuning
bieden op weg naar volwassenheid.

4.2 Jongeren

Jongeren willen ondersteuning én zelfstandigheid. D66 wil hen deze ondersteuning
geven door te investeren in onderwijs, ontmoeting, sport en andere vormen van
vrijetijdsbesteding.
» D66 wil dat er voor jongeren voldoende plekken zijn om samen te komen.
Jongeren worden gestimuleerd deze hangplekken zelf te onderhouden. Deze
hangplekken mogen geen overlast veroorzaken voor de omgeving.
» We willen Leusdense jongeren ook de mogelijkheid geven elkaar digitaal te
ontmoeten. We vragen de gemeente samen met onze jongeren te werken aan de
oprichting van een Leusdense Jong-In-website.
» We vinden dat de wijken voor jongeren aantrekkelijker moeten zijn. Daarom
willen we kleinschalige sportvoorzieningen op vrije plekken inpassen om meteen
het bewegen te stimuleren.
» We willen een jongerenplatform (digitaal en/of fysiek) waar jongeren tussen 12
en 20 jaar oud mee kunnen denken over onderwerpen die hen aangaan en de
lokale democratie. Samenwerking met scholen en andere partners in de
samenleving is hiervoor belangrijk.
» We stellen voor een jeugdburgemeester te laten kiezen door scholieren, die bij
bepaalde gelegenheden de burgemeester vergezelt en hierover blogt en vlogt.

4.3 Senioren

De groep senioren in Leusden wordt steeds groter. D66 ziet daarbij een steeds grotere
rol voor de gemeente om ondersteuning te bieden op het gebied van passend wonen,
zorg en welzijnsactiviteiten.
» D66 pleit voor (meer) zeggenschap van ouderen over hun leefomgeving, zoals
bijvoorbeeld rollator/rolstoeltoegankelijkheid van gebouwen, een veilige
buitenruimte en het plaatsen van extra bankjes in wandelgebieden.
» We vinden dat alle gemeentelijke informatievoorzieningen ook op een voor
ouderen heldere en niet digitale manier toegankelijk moet zijn.
» We willen dat meer mogelijkheden gecreëerd worden voor senioren om naar
passende huisvesting te verhuizen o.a. door nieuwe woonconcepten mogelijk te
maken.
» De samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de informele zorg kan beter.
Wij zien hier een centrale rol voor de wijkverpleegkundige.
» We willen dat de gemeente projecten tegen eenzaamheid blijvend ondersteunt
en uitvoert.
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4.4 Zorg

Sommige inwoners kunnen niet meer voldoende voor zich zelf kunnen zorgen. D66 wil
dat zij in dat geval door de juiste organisatie ondersteund worden om weer hun
zelfredzaamheid terug te krijgen. Als dat niet lukt, is structurele hulp nodig.
» D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. We vinden dat ouderen de
mogelijkheid moeten hebben om naar wens zo lang mogelijk in de eigen
omgeving te blijven wonen. Daarom vragen we aandacht voor de ondersteuning
van mantelzorgers en vrijwilligers.
» Zorgvragers moeten de regie zoveel mogelijk in eigen hand houden.
» Om zelfredzaamheid verder te stimuleren vragen wij de gemeente alle
beschikbare diensten laagdrempelig te presenteren aan haar inwoners (digitaal en
op papier).
» We vinden dat de gemeente erop moet toezien dat inwoners de juiste en de
goede zorg krijgen die ze nodig hebben. Onder goede zorg verstaan we zorg die
vraaggericht, divers en flexibel is.
» We willen dat huishoudelijke hulp mogelijk blijft voor inwoners die deze hulp in
hun omgeving missen en onvoldoende zelfredzaam zijn.
» We zien graag in elke wijk een huiskamer waar inwoners anderen kunnen
ontmoeten. Dit kan helpen om eenzaamheid te voorkomen.
» Wij vinden ‘Zorg in de buurt’ belangrijk en vragen de gemeente initiatieven om
zorgvragen in de eigen wijk te organiseren te ondersteunen.
» We willen een experiment met een spreekuur van Larikslaan2 op locatie in de
wijken.

4.5 Minimabeleid

D66 zal altijd klaar staan voor mensen die het niet breed hebben. Door tijdig passende
hulp te bieden kan de gemeente het verschil maken.
» D66 vindt dat de gemeente in haar minimabeleid specifiek aandacht moet
besteden aan gezinnen met minderjarige kinderen. Zij mogen niet de dupe worden
van de omstandigheden.
» We vinden dat deze groep proactief gewezen moet worden op mogelijke
financiële tegemoetkomingen zoals het jeugdfonds.
» We willen dat de gemeente de vangnetregeling in stand houdt voor inwoners met
een minimaal inkomen die extra financiële hulp nodig hebben. De grens van 130%
van het wettelijk minimumloon moet worden aangehouden. We gaan er wel vanuit
dat mensen op korte termijn weer op eigen benen moeten staan.
» We willen dat de voedselbank in Leusden bereikbaar blijft voor mensen die dit
nodig hebben.
» We vinden het belangrijk dat statushouders, die in Leusden komen wonen, niet
met schulden worden geconfronteerd. De gemeente moet de samenwerking
tussen organisaties die zich bezig houden met de statushouders bevorderen.
» Wij willen dat de gemeente Leusden in navolging van de gemeente Amsterdam
het concept van www.snapdebrief.nl invoert.
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4.6 Arbeidsparticipatie

D66 gelooft in een gelijkwaardige plaats voor iedere inwoner van Leusden.
» We vinden het belangrijk dat de gemeente vrijwilligers, organisaties en
bedrijfsleven ondersteunt om mensen met een arbeidsbeperking in het reguliere
bedrijfsleven een baan te geven.
» Voor mensen met te weinig arbeidsvermogen willen we een zinvolle
dagbesteding.
» De gemeentelijke overheid, inclusief de onder hem vallende organisaties, zal als
voorbeeld dienen door zelf aan de geldende normen ruim te voldoen.
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5. Ruimte
5.1 Wonen

Leusden is ook op langere termijn een vitaal en krachtig dorp, waar mensen graag
willen wonen en werken. Daarbij behoudt Leusden zijn dorpse karakter en groene
uitstraling. Voor de langere termijn heeft een beheerste groei onze voorkeur, waarbij
in ieder geval aan de vraag van onze eigen inwoners tegemoetgekomen wordt . Ook
willen we dat zodanig bijgedragen wordt aan de opvang voor de regio dat de druk op
de woningmarkt niet te veel oploopt.
» D66 ziet in de komende raadsperiode(s) graag een inhaalslag van woningbouw.
Nog steeds zijn wij tegen bebouwing in de Langesteeg en de Schoolsteegbosjes.
» We willen dat gevarieerd gebouwd wordt. Zo moeten er passende koopappartementen voor senioren en betaalbare koopwoningen voor starters komen.
» Om een gevarieerde bevolkingsopbouw te behouden zijn meer huurwoningen
voor het middensegment nodig en is een uitbreiding van het sociale huurwoningaanbod nodig. We willen dat daarover goede afspraken gemaakt worden met WSL
en ontwikkelaars. Ook voor statushouders en cliënten van begeleid wonen zullen
voldoende woningen beschikbaar moeten zijn, verspreid over de verschillende
wijken.
» We willen dat er ruimte komt voor kleinschalige projecten bijvoorbeeld op
plaatsen van vrijkomende agrarische bebouwing.

5.1 Wonen (vervolg)
» We willen dat binnen de bebouwde kom ruimte gemaakt wordt voor creatieve en
nieuwe woonvormen.
» Langdurig leegstaande kantoren willen we ombouwen tot appartementen.
» Om meer woningen binnen de bebouwde kom te realiseren willen we appartementengebouwen tot 6 woonlagen toestaan (zie bijvoorbeeld de Biezenkamp +1),
mits dit past in de directe omgeving.
» Afhankelijk van ontwikkelingen in de vraag naar woningen in de regio staat D66
open voor een nieuwe discussie over de toekomst van Leusden.

5.2 Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

We vinden het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk kan verplaatsen. D66 wil
daarom nieuwe vormen van vervoer aanmoedigen en het fietsen verder stimuleren.
Ook de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid willen wij verbeteren.
» D66 is voor een goed en compleet openbaar vervoer in Leusden waarbij alle
wijken worden bediend. Daarom moet de gemeente helder en duidelijk bij de
provincie aangeven op welke manier het openbaar vervoer moet worden
georganiseerd.
» Wij willen dat een esthetisch aantrekkelijke entree van Leusden via de Randweg
wordt gerealiseerd.
» Autoverkeer hoort bij een forensendorp als Leusden. We willen dat de gemeente
met inwoners onderzoekt welke verbeteringen mogelijk zijn van de huidige
verkeersstromen.
» We willen dat de gemeente proactief optreedt bij de herontwikkelingen van de
Hertenkop en de A28 – Knooppunt Hoevelaken. Zo moeten de verkeersdruk en
milieueffecten zo positief mogelijk uitpakken voor Leusden.
» We willen een blauwe zone in de centra voor de parkeerplaatsen dicht bij de
winkels. Hierdoor worden de parkeerplaatsen effectiever gebruikt en wordt het
bezoek aan de centra aangemoedigd. We blijven een tegenstander van betaald
parkeren in Leusden.
» We willen schoolfietsroutes veiliger maken, niet alleen binnen Leusden, maar
ook naar Amersfoort.
» Elektrisch fietsen ontpopt zich tot een ideaal alternatief voor de autoforens.
Daarom willen we dat het fietsen stevig gestimuleerd wordt, onder andere door de
aanleg van fietssnelwegen.
» Gevaarlijke of moeilijke situaties voor fietsers en voetgangers (ook met rollator
of rolstoel) willen we samen met de ENFB en de Ouderenbonden laten
inventariseren en aanpakken.
» De inzet van de smiley-borden op de wegen willen we vergroten om
weggebruikers op hun snelheid te wijzen.
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5.3 Economie

Leusden is door de centrale ligging uitermate geschikt om bedrijven aan zich te
binden. Een vitaal centrum en actieve ZP’ers geven kleur aan Leusden en dat houdt
ons onderscheidend van onze buurgemeenten. D66 wil zich inzetten om dit
economische klimaat in Leusden sterk te houden.
» Ook Leusden heeft last van de leegstandsgolf die de afgelopen jaren door de
Nederlandse detailhandel is gegaan. D66 wil dat samen en in overleg met
ondernemers en vastgoedeigenaren onze kernen verder worden verlevendigd. Dat
willen we bereiken door de winkels verder te concentreren en bestaande
winkelcentra zo nodig te moderniseren.
» Voor leegstaande winkels willen we actief en versneld alternatief gebruik
mogelijk maken.
» We vinden dat winkels zelf mogen bepalen wanneer ze open zijn.
» Voor de Citymarketing wil D66 de samenwerking met Amersfoort intensiveren.
» We willen dat het oerwoud van regels voor ZP’ers eenvoudiger wordt. ZPoint is
een mooi lokaal initiatief. We verwachten dat de gemeente daar graag en veel mee
zal samenwerken.
» We willen dat gemeentelijke opdrachten onder de aanbestedingsgrens beter
bereikbaar worden voor het Leusdense MKB en de ZP’ers. We willen dat daarvoor
inzichtelijk gemaakt wordt wat er in Leusden beschikbaar is en welke opdrachten
door de gemeente verstrekt worden.

5.4 Recreatie en toerisme

Leusden ligt in een mooie groene omgeving. Door goede PR kan dit kansen bieden
voor meer toerisme en dagrecreatie. D66 ziet hier nog genoeg mogelijkheden.
» D66 wil wandel- en fietspaden in de Langesteeg en het Schoolsteeggebied.
» We willen dat er meer recreatieve voorzieningen mogen komen in het
buitengebied, bijvoorbeeld in de vorm van horeca.
» We willen dat Leusden ook als Fietsgemeente op de kaart wordt gezet naast het
predicaat Wandelgemeente van het jaar.
» We willen dat het aantal Toeristische Opstap Punten (TOP) wordt uitgebreid.
» We vinden het belangrijk dat de gemeente recreatief ondernemerschap mogelijk
maakt, bijvoorbeeld voor waterrecreatie op het Valleikanaal en de
Heiligerbergerbeek.
» We willen dat de mogelijkheid onderzocht wordt om de Leusderheide open te
stellen.
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5.5 Openbaar Groen, Natuur en Landschap

De natuur en het landschap zijn belangrijke kenmerken van Leusden. Uit de brede
maatschappelijke discussie over de Toekomst van Leusden blijkt dat inwoners veel
waarde hechten aan het groene karakter van Leusden zowel in onze woonkernen als
in het buitengebied.
» D66 vindt het belangrijk om de huidige hoeveelheid groen te handhaven en op
verschillende plekken te verbeteren zodat alle wijken een groene uitstraling hebben.
» We willen dat de parken in Leusden opgeknapt worden samen met gebruikers en
omwonenden. Bij de nieuwe inrichting kunnen activiteiten gestimuleerd worden,
zoals een trimbaan, gezamenlijke moes- of heemtuin en uitdagende speelvoorzieningen.
» We willen de biodiversiteit in de gemeente Leusden in stand houden en versterken. Daarom stimuleren wij insect-vriendelijke inrichting van parken en tuinen en
de ontwikkeling van ecologische zones in het stedelijk gebied en in het buitengebied.
» We vinden dat de gemeente haar inwoners goed moet informeren over het maaien snoeibeleid van de openbare ruimte.
» De landbouw is nog steeds een belangrijke economische factor in Leusden. We
willen een multifunctioneel gebruik van het platteland stimuleren.
» We vinden dat biodiversiteit in landbouwgebieden terug moet komen. Monocultures van de gangbare landbouw met zware bemesting en bestrijdingsmiddelen
moet worden teruggedrongen. Biologische landbouw en schone voedselproductie
in eigen streek voor lokale consumptie moet worden bevorderd.
» We willen dat samen met landgoedeigenaren van Stichting de Boom en Den
Treek gezocht wordt naar evenwicht in natuur en recreatie door bijvoorbeeld lichte horeca toe te staan.
» Wij willen deelnemen aan regionale groene samenwerkingsverbanden en
netwerken of deze initiëren wanneer deze niet in de regio aanwezig zijn. De
Groene Cirkel en Bijenlandschap zijn goede voorbeelden.

5.6 Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een nieuw instrument dat de bestemmingsplannen gaat
vervangen. Grote veranderingen op dit terrein zullen de komende raadsperiode
duidelijk worden.
» D66 kiest voor een omgevingsvisie op grote lijnen zodat er zo veel mogelijk
vrijheid is voor initiatiefnemers.
» We vinden dat de omgevingsvisie moet worden afgestemd met onze omliggende
gemeenten, de provincie en het waterschap.
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5.7 Cultuur en Cultuurhistorie

D66 vindt cultuur een belangrijk middel tot verrijking van het leven en de samenleving.
Door een vitaal cultuuraanbod kunnen bevolkingsgroepen bij elkaar gebracht worden.
» D66 wil dat een cultuurfonds ingesteld wordt van € 50.000. We stellen ons voor
dat de Cultuurkoepel (= alle organisaties in Leusden die cultuur aanbieden) aan
cultuurinitiatieven een bijdrage toekent. Voorwaarde bij deze initiatieven moet wel
zijn dat deze minimaal voor 50% uit andere bronnen gefinancierd worden.
» De bibliotheek in de Hamershof, theater De Tuin, de Moespot en Fort 33 zijn
belangrijk voor de cultuur in Leusden. Zij zitten in gebouwen van de gemeente. De
gemeente blijft dit ondersteunen door voor deze gebouwen geen huur te vragen.
» Ons cultureel erfgoed dient bewaard te blijven en onder de aandacht van de
inwoners gebracht te worden in samenwerking met de Historische Kring. Daarom
willen we dat de gemeente actief blijft meedoen met de Open Monumentendag.
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