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De kracht van de stad

Krachtige stad 

Culemborg is klein, en toch heeft 
het alles in huis. Een historische 
binnenstad, een treinstation, centrale 
ligging, goede voorzieningen (scholen, 
cultuur, zorg, sport, winkels, etc.), de 
Lek, bedrijven, mooie natuur en een 
aantrekkelijk buitengebied.  

De stad wordt gemaakt door de 
mensen. Culemborg telt vele tientallen 
verschillende culturen, een groot aantal 
actieve inwoners en ondernemers en 
een breed palet aan maatschappelijke 
initiatieven. Het is geen braaf stadje, 
het vrijstad bloed kruipt door de aderen. 
Maar wel een stad waar mensen in actie 
komen voor een betere wereld en voor 
elkaar. Dat is de kracht van de stad. 

Krachtige mensen
 
Wanneer is Culemborg op z’n best? 
Als die Culemborgers zich thuis voelen. 
En zich uitgenodigd voelen om naar 
vermogen mee te doen. Ongeacht 
afkomst, overtuiging, geaardheid, 
leeftijd, uiterlijk, of wat dan ook. 

Als inwoners, bedrijven en gemeente 
de krachten bundelen, is geen berg te 
hoog. 

Niet iedereen voelt zich uitgenodigd 
om mee te praten en mee te doen. We 
zoeken naar wegen om mensen zoveel 
mogelijk zeggenschap te geven. Ook de 
groepen die je niet zomaar hoort. Dat 
vraagt om nieuwe werkwijzen.  

Sommige mensen zijn niet (altijd) in 
staat om mee te doen of hun eigen 
leven op de rit te houden. Dan is hulp 
noodzakelijk, dat spreekt voor zich. 

Waar zet D66 Culemborg in 
2018-2022 met kracht op in? 

D66 zet in op onderwijs en de 
ontwikkeling van talenten voor alle 
leeftijden. Ontwikkeling van mensen is 
een voorwaarde voor een vitale stad. 
 
Een opleiding moet leiden tot 
werk. Werk en de arbeidsmarkt 
veranderen. D66 wil dat er nog 
meer ruimte in Culemborg komt voor 
duurzaam, sociaal en innovatief 
ondernemerschap. Onze ondernemers 
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zijn permanent op zoek naar goed 
geschoolde medewerkers. Mede 
daarom is een directe aansluiting tussen 
bedrijven en het onderwijs van groot 
belang. 
 
D66 zet zich met kracht in voor 
de energietransitie en duurzame 
ontwikkeling. Willen we ook voor 
volgende generaties een betere wereld, 
dan moeten we haast maken! Dat geldt 
ook voor het behoud en versterking 
van de natuur in en rondom de stad. 
De Redichemse Waard gaat wat 
D66 betreft een prachtig natuurgebied 
worden, met extensieve recreatie voor 
Culemborg. En D66 wil geen grote 
uitbreidingslocaties meer voor wonen of 
werken. D66 wil ons buitengebied groen 
en open houden en er is voldoende 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in 
het bestaande stedelijk gebied van 
Culemborg.

D66 hecht grote waarde aan meedoen 
en aan maatschappelijk initiatief, 
mensen die iets doen waar de stad, hun 
wijk of buurt beter van wordt. Initiatieven 
kleuren de stad en versterken de 
samenhang. D66 wil stimuleren dat de 
gemeente meer samenwerkt met deze 
initiatieven en hen nog meer faciliteert. 

Plezierig wonen, werken, verblijven en 
recreëren is alleen mogelijk in een stad 

waar het veilig is en waar iedereen 
mag en kan zijn wie zij/hij is. We willen 
voorkomen dat groepen met de rug 
naar elkaar staan. We blijven werken 
aan ontmoeting en verbinding tussen 
mensen uit verschillende groepen. En 
bij het oplossen van criminaliteit is een 
integrale aanpak het sleutelwoord.

Doe mee 

In de volgende hoofdstukken zijn de 
ideeën en ambities van D66 voor 
Culemborg in de komende jaren 
uitgewerkt.  

Ons verkiezingsprogramma 2018-2022 
is opgesteld na vele gesprekken met 
onze leden, inwoners en ondernemers 
van binnen en buiten de stad. Wil je 
ook meepraten over de koers van 
Culemborg in de komende jaren, sluit je 
dan bij ons aan. Samen maken we de 
stad. 



5

1. Culemborg Onderwijsstad

Culemborg heeft veel te bieden 
op onderwijsgebied. We hebben 
excellente scholen in zowel het 
primair als voortgezet onderwijs, die 
een broedplaats voor innovatieve 
onderwijsconcepten zijn. Voorbeelden 
daarvan zijn onder meer de Werfklas, 
de vrije VO school, Linawijs en Blink. 
Maar ook de Brede School Culemborg 
is een uniek concept. D66 Culemborg 
wil ruimte blijven geven aan deze 
koplopers en juicht innovatieve ideeën 
toe. Uiteraard zonder op de stoel van 
onderwijsbestuurders te gaan zitten. Om 
lokaal – in het belang van onze jeugd – 
te kunnen blijven vernieuwen benutten 
we als D66 Culemborg onze regionale 
en landelijke contacten. 

Kansengelijkheid binnen het onderwijs 
blijft ook de komende jaren voor D66 
Culemborg een speerpunt. Jongeren 
moeten, ongeacht hun afkomst en hun 
maatschappelijke en sociale positie, 
de kans krijgen om zich te ontwikkelen 
en te ontdekken waar hun talenten en 
passie liggen. Ook voor hen wil D66 
Culemborg er zijn. Wat D66 betreft 
blijven we met alle partners inzetten op 
het concept van de Brede School en zit 
er geen kind thuis.  

Kansen bieden voor iedereen betekent 
ook zorgdragen voor doorlopende 
leerlijnen, van kinderopvang, voor – 
en vroegschoolse educatie, primair 
tot voortgezet, het beroepsonderwijs 
en universitair onderwijs en 
volwasseneducatie. Het voorkomen 
van voortijdig schoolverlaten of andere 
vormen van uitval is een speerpunt. 
Door de samenwerking tussen 
onderwijsinstellingen en werkgevers 
zorgen we voor arbeidsmarktkansen 
voor alle jongeren. Daarnaast staat 
D66 Culemborg voor een leven lang 
leren, dat wil zeggen: ongeacht je 
leeftijd is persoonlijke ontwikkeling van 
belang. Speciale aandacht hebben we 
voor de begeleiding en opleiding van 
statushouders. 

Ook laaggeletterdheid krijgt 
aandacht van D66 Culemborg. 
Verschillende partijen hebben 
hun krachten gebundeld binnen 
bijvoorbeeld het Leerhuis Culemborg 
en de Volksuniversiteit/ROC-Rivor 
om laaggeletterden op te leiden. D66 
Culemborg wil die mensen bereiken 
die nog geen toegang hebben tot deze 
voorzieningen of de weg ernaar toe 
nog niet weten te vinden.
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 Wat gaan we doen?

• Geen kind zit thuis zonder onderwijs. Op allerlei manieren werken aan 
startkwalificaties, zichtbaar maken van onzichtbare jongeren en gerichte 
begeleiding daar waar onderwijs in een schoolsituatie niet meer lukt.  

•  Muren slechten tussen onderwijs en zorg, bijvoorbeeld om een concept  
als Linawijs mogelijk te maken. 

• Met (onderwijs)partners geven we verder vorm aan Brede School  
Culemborg en Passend Onderwijs. 

• Samenwerking onderwijs en ondernemers (werkgevers) versterken en 
uitbouwen in Culemborg. 

• Uitbouwen van MBO opleidingen in Culemborg. 

• Blijven inzetten op taalonderwijs: voor nieuwkomers, voor laaggeletterden, 
voor iedereen die het nodig heeft. 

• Realisatie – samen met onderwijs en ondernemers - van  
vooruitgeschoven onderwijsposten (HBO/WO) in Culemborg. Vergelijkbaar  
met MBO (ROC-Rivor) op het KWC. 

• Samen met onderwijspartners verduurzamen van alle Culemborgse 
onderwijsgebouwen. 

• Verdere verbinding tussen scholen en de buurten en wijken. Onder  
meer door mensen uit de wijken te betrekken bij het brede schoolconcept  
en de schoolgebouwen te laten gebruiken door mensen uit de buurt.

“Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world.” - Nelson Mandela
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Culemborg is energieneutraal in 
2040. Dat heeft de gemeenteraad in 
2017 afgesproken. Energieneutraal 
betekent dat alle energie die Culemborg 
nodig heeft, ook in Culemborg wordt 
opgewekt. Op dit moment is dat 
ongeveer 5 %, dus daar is werk aan 
de winkel. Het klimaat verandert snel. 
De komende 15 jaar zijn beslissend. 
Handelen we te traag, dan verslechtert 
de kwaliteit van de leefomgeving voor 
volgende generaties. Wij kunnen nu 
iets doen. Wij moeten nu iets doen. 

D66 wil dat Culemborg de komende 
periode landelijk voorbeeld is, als het 
gaat om duurzaamheid. Dat betekent 
werken aan energie, schone lucht, 
afval, vitale bodem, en veelkleurige 
biodiversiteit. We halen de doelen uit 
de Duurzaamheidsagenda alléén, als 
inwoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties, de gemeente en vele 
anderen de urgentie gaan voelen, actief 
worden en samenwerken. Om dat te 
bereiken is het nodig om in gesprek te 
gaan. De grootste opgave is, dat heel 
veel mensen gaan voelen: “Ik wil hier 
zelf iets aan doen, dit gaat ook mij 
aan”.  

Investeren in duurzaamheid kost 
geld, én het levert Culemborg ook 
veel op: mooiere woonomgeving, 
nieuwe arbeidsplaatsen, innovatie, 
financieringskapitaal van fondsen en 
particulieren die mee investeren in onze 
stad. 

2. Culemborg Duurzame stad
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 Wat gaan we doen?

• Meer gemeentelijke capaciteit en budget om de eigen gemeentelijke  
doelen versneld te realiseren en het persoonlijk faciliteren van inwoners  
en ondernemers bij het energieneutraal worden. 

• Aanjagen én extra (opstart)budget voor duurzame initiatieven van 
Culemborgse inwoners en ondernemers. 

• Faciliteren van een mix van wind- en zon-projecten en andere  
methoden van energieopwekking en energieneutraal maken van wijken.  
In goed overleg met experts als Vrijstad Energie en anderen. 

• Nieuwe duurzame vormen van (openbaar) vervoer faciliteren. Daar hoort 
bij: meer elektrische vervoersmiddelen en vervoersmiddelen op waterstof 
en bijbehorende laad-infrastructuur, zelfrijdende vervoersmiddelen en 
deelautovervoer. 

• Alle nieuwe bouwprojecten energieneutraal, aardgasloos en aandacht  
voor circulaire materialen. In lopende projecten en daar waar de  
gemeente geen eigenaar is, faciliteren dat er gedragen initiatieven  
ontstaan voor bijvoorbeeld gezamenlijke energieopwekking, -opslag, 
waterberging, afvalverwerking (zoals compost), etc. 

• De noodzaak, de resultaten en de effecten van deze inspanningen  
heel zorgvuldig delen met de inwoners van Culemborg, zodat het een 
Culemborgse Aanpak van ons allemaal wordt. 

• We denken als het gaat om duurzaamheid aan een serieuze investering  
van orde grootte zeker € 2 à 3 ton per jaar.
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Culemborg is een stad van makers en 
doeners. Van grote designers, tot vele 
ambachtelijke (coöperatieve) bedrijven. 
Zij dragen bij aan het duurzame en 
innovatieve imago van Culemborg. Maar 
de verbinding tussen bedrijven onderling 
en tussen bedrijven en de stad kan 
sterker. Dat geldt voor de bedrijven 

 Wat gaan we doen? 

• Met ondernemers uit economische centra als de binnenstad, de 
wijkwinkelcentra Parijsch en Chopinplein, Pavijen, de spoorzone, de  
jachthaven, Werk aan het Spoel en anderen stellen we een economische  
strategische agenda en actieprogramma voor de stad op. Vanzelfsprekend 
sluiten we aan bij wat er al is (zoals de ondernemers- en binnenstadvisie). 

• D66 is voor het uitbouwen en verbreden van het ‘citymanagement’,  
dat in dienst staat van bovenstaande samenhangende visie en agenda. 

• Een vliegende keep voor en door bedrijven op Pavijen, een soort  
‘aanjager’ die geen bureau heeft op het stadskantoor, maar in dienst staat  
van bedrijven en ondernemers en verbindingen legt tussen bedrijven  
onderling, onderwijs en gemeente. Die innovatie aanjaagt (city labs), kansen  
spot en financiering regelt lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en Europees. 
Kortom doet wat nodig is om (zeker ook sociaal) ondernemers te faciliteren. 
 

op Pavijen alsook voor winkeliers in 
de binnenstad en de wijkwinkelcentra. 
Kortom: hoe kunnen we door ideeën te 
koppelen en samen te werken, meer 
economisch en inhoudelijk rendement 
halen? 

3. Culemborg Stad van innovatie en
    ondernemerschap
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• Innovatieve projecten en initiatieven van ondernemers samen met 
bijvoorbeeld het Ondernemersfonds faciliteren. 

• Stimuleren van ‘hubs’ of living labs van ondernemers  
(ook in de Spoorzone). Dit in combinatie met de ambitie om  
‘onderwijs-satellieten’ naar Culemborg te halen, maar ook duurzame  
startups uit de Randstad die daar niet meer aan betaalbare  
experimenteerruimte kunnen komen. 

• Sturen op 100% sociaal en duurzaam inkopen, zo lokaal 
(Culemborgs)/regionaal als mogelijk, door de gemeentelijke organisatie. 

• Bevorderen dat Werkzaak structureel samen werkt met sociaal  
ondernemers in de stad, om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  
‘arbeidsfit’ te maken en aan het werk te helpen.
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Het leefklimaat in Culemborg is goed. 
De meeste wijken scoren hoog op de 
leefbaarheidsmonitor. De samenhang 
in deze wijken is hoog en de omgeving 
is groen en schoon. Maar in sommige 
wijken zijn de tegenstellingen groter 
en is extra aandacht nodig. Vooral 
voor initiatieven die de samenhang 
versterken en zo preventief werken 
aan een veilige stad. Tegenstellingen 
worden minder als men elkaar kent, 
voor elkaar zorgt en naar elkaar omkijkt 
in de wijk, maar ook daarbuiten. Het 
vroegtijdig signaleren van problemen 
en andere conflicten kan zo sneller en 

effectiever gebeuren. Dit is uiteindelijk 
ook de manier om af te rekenen met 
autobranden en inbraken. Iets dat alle 
Culemborgers erg raakt en boos maakt. 

Overlast en criminaliteit voorkomen, 
begint met het bieden van kansen aan 
mensen door goede zorg, betaalbare 
woningen, goed onderwijs en werk 
voor iedereen. Een integrale aanpak 
is nodig, zowel aan de preventieve 
als repressieve kant via welzijnswerk, 
scholen, politie, wijkmanagers, 
huisartsen en vele andere betrokkenen.

4. Culemborg Veilige stad
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 Wat gaan we doen?

• Iedere inwoner perspectief bieden door goed onderwijs en werk. 

• Inwoners zelf de kans geven om aan hun wijk te werken door 
maatschappelijke initiatieven alle ruimte te geven. 

• Doorgaan met De Buurt Bestuurt, het project waarin de bewoners meer 
zeggenschap krijgen over hun eigen buurt. Ze kunnen zelf problemen  
aankaarten en actief meedenken aan de oplossing hiervan. 

• Sturing op integrale aanpak van criminaliteit en overlast (samenwerking 
tussen welzijnswerk, scholen, politie, wijkmanagers, huisartsen  
en vele andere). 

• De aanpak van het Veiligheidshuis ondersteunen: het organiseren van 
persoonsgerichte aanpakken. 

• Goede ervaringen met het trainen van wijkbewoners in het voorkomen 
of omgaan met overlast breder toepassen. Evenals de ervaringen met 
buurtbemiddeling. 

• Veilig Thuis verder ondersteunen als regionale organisatie voor iedereen,  
jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.
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Een gezonde stad heeft ruimte voor 
jongeren, om zich te ontwikkelen en om 
lekker te chillen. En daarnaast is het 
belangrijk om de creativiteit en ideeën 
van jongeren te betrekken bij de vragen 
waar Culemborg voor staat.  

Naast Culemborgse jongeren, trekken 
de twee populaire middelbare scholen 
ook vele duizenden jongeren uit de regio 
naar Culemborg. We willen aanbod voor 
vrije tijd én uitgaan, zodat de jeugd zelfs 

niet wil verhuizen ná de middelbare 
school. Culemborg heeft gelukkig veel 
sportverenigingen. Maar ook voor 
jongeren die niet van sport houden is 
aanbod nodig. We willen hun eigen 
initiatieven faciliteren.  

We zijn benieuwd naar de activiteiten, 
ideeën en meningen van jongeren als 
het gaat om het duurzamer, socialer en 
aantrekkelijker maken van onze stad.

  Wat gaan we doen?

• Initiatievenbudget ophogen met € 10.000 voor initiatieven van, met 
en door jongeren. Bijvoorbeeld door jongeren zelf opgezette (gebouwde) 
uitgaansgelegenheid, escape room, zelf ontworpen hangplekken, muziek etc. 

• De meningen en ideeën van jongeren meer laten meespreken bij diverse 
relevante thema’s, door hen gericht te bevragen en hen te betrekken op  
manieren die bij hen passen. 

• Bij alle andere concrete voorstellen in dit verkiezingsprogramma expliciet  
de meningen, ideeën en behoeften van jongeren een plek geven.

5. Culemborg Stad voor de Jeugd
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Culemborg heeft een opgaaf op het 
gebied van bereikbaarheid. Zowel 
binnen de stad (onder meer oost-
west) als van en naar de stad. 
Vervoersbewegingen van en naar de 
stad nemen over de (snel)weg en het 
spoor fors toe nu de economie verder 
aantrekt. Veel inwoners reizen van en 
naar de Utrechtse of Bossche regio. Dat 
zijn afstanden die tegenwoordig op de  
(elektrische) fiets voor steeds meer 
mensen goed te doen zijn. D66 
zet daarom in op realisatie van de 
snelfietsroute Utrecht – Den Bosch. 
Een fietsbrug, geschikt voor fietser en 
voetganger, over de Lek is daarvoor 
noodzakelijk. 

Met de bouw van Parijsch Zuid is er 
straks net zoveel bewoning aan de 
westkant als aan de oostkant van 
Culemborg. De spoorlijn vormt een 
fysieke en mentale barrière in de stad. 
Om de samenhang van de stad te 
borgen, zijn meer fysieke verbindingen 
onder of over het spoor nodig.  

In de binnenstad moeten auto’s zoveel 
als praktisch mogelijk is, worden 
geweerd. D66 Culemborg staat voor een 

autovrije markt en elektrisch bezorgen 
en bevoorraden.  

De wegen in Culemborg worden 
voornamelijk gedeeld tussen auto’s 
en fietsen. Het zwaartepunt van het 
weggebruik in en rond het centrum moet 
steeds meer verschuiven richting fiets 
(meer ruimte voor fietsstrook, autodeel 
smaller en snelheid remmend).

6. Culemborg Bereikbare stad
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 Wat gaan we doen?

• Het spoorboekloos rijden waarmee de NS bezig is, mag niet ten koste gaan 
van de treinverbindingen van en naar Culemborg. D66 maakt zich daar hard voor. 

• Slimme, efficiënte en waar mogelijk gecombineerde oplossingen voor het 
doelgroepenvervoer (WMO, leerlingen, etc.) stimuleren. 

• De ontwikkeling van een centrale distributie voor de binnenstad op basis van 
kleinschalig elektrisch pakketvervoer ondersteunen. 

• D66 gaat door met de ontwikkeling van de snelle fietsverbinding Utrecht –Den 
Bosch met een fietsbrug over de Lek. 

• Meer ‘spoorse doorsnijdingen’ creëren om Culemborg West en Oost beter met 
elkaar te verbinden. 

• D66 maakt zich sterk voor een langzaam verkeer verbinding over of onder 
het spoor bij het station. We willen creatief zoeken naar mogelijkheden om deze 
verbinding ook financieel haalbaar te maken. We denken dan bijvoorbeeld aan 
woningbouw (aan de oostkant) of de verplaatsing van het stadskantoor naar de 
Spoorzone en woningbouw op de huidige plek van het kantoor. 

• D66 is voor een aantrekkelijkere en veilige loop- en fietsroute van het station 
naar de binnenstad. Bijvoorbeeld door bewegwijzering met licht en groen en een 
brug voor langzaam verkeer over het water bij de Stationssingel. Ook hiervoor 
willen we de creativiteit van de stad maximaal benutten.
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Culemborg heeft veel verschillende en 
mooie culturele voorzieningen die door 
organisaties en particulieren uit de stad 
enthousiast worden gerund. Er is een 
fantastisch klimaat voor professionals, 
vrijwilligers en deelnemers om mooie 
dingen tot stand te brengen én om van 
te genieten. 
 
De uitdaging is om deze markt uit te 
breiden en de activiteiten onder de 
aandacht van een diverser publiek te 
brengen. Dit vraagt om goed luisteren 
bij verschillende publieksgroepen die nu 
nog niet de weg naar het aanbod weten 
te vinden.  

Ons cultureel erfgoed, van monumenten 
tot archeologie, van het museum, tot het 
archief, D66 is er trots en zuinig op. Het 
draagt bij aan het imago van Culemborg. 
Het is een van de belangrijkste charmes 
van Culemborg.  

D66 hecht aan de kunst- en 
cultuureducatie op (de Brede) School 
omdat op die manier alle kinderen in de 
stad met verschillende aspecten van 
kunst en cultuur kennis kunnen maken. 

7. Culemborg Cultuurstad
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 Wat gaan we  doen?

• Theater de Fransche School behouden voor de stad, ook nadat het 
achterstallig onderhoud is uitgevoerd. 

• Met bijvoorbeeld het Cultuurfonds en Culemborg Klopt faciliteren van  
meer zichtbaarheid voor allerlei verschillende cultuuruitingen, waardoor  
mensen beter weten wat er te halen is in Culemborg en activiteiten meer  
publiek kunnen trekken. Bijvoorbeeld ook via een Vrijstad-Cultuurpas  
(combinatie met stadspas), vouchers, deelname acties, etc. 

• Cultuurfonds uitdagen meer aandacht te besteden aan het betrekken van 
nieuwkomers, jongeren en vergroten van de diversiteit in de aanvragen voor 
ondersteuning. 

• D66 wil graag sociaal, innovatief en duurzaam ondernemerschap  
faciliteren. Dat geldt dus ook voor het brede palet aan cultureel  
ondernemerschap in onze stad. 

• Bescherming van monumenten in de stad. En meer aandacht voor 
archeologische vindplaatsen en het tentoonstellen van Culemborgse 
bodemschatten.
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Culemborg is ‘groen’. We hebben een 
prachtig open buitengebied, de rivier 
met de uiterwaarden waaronder de 
Redichemse Waard en het waterlinie-
landschap. De stad en het buitengebied 
hebben elkaar nodig, ruimtelijk, 
economisch, recreatief en sociaal. 
Groen bepaalt mede gezondheid en 
welbevinden van mensen. Natuur 
is voor ons geen luxe, maar een 
levensbehoefte.

Ondertussen gaat de biodiversiteit 
schrikbarend snel achteruit. Veel tuinen 
en landbouwgronden zijn onaantrekkelijk 
voor vogels en insecten. D66 hecht 
grote waarde aan het versterken van 
de biodiversiteit, het versterken van de 
band tussen stad en buitengebied en 
aan natuur- en milieueducatie. Ook het 
lokale bedrijfsleven heeft hier een rol.

8. Culemborg Groen en natuurlijk
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 Wat gaan we  doen?

• D66 wil de verschillende kwaliteiten van de Redichemse Waard voor 
Culemborg behouden en versterken. Dat doen we samen met alle betrokken 
burgers en organisaties die nu al in dat gebied en dossier actief zijn. En ook 
met onze partijgenoten in de Provinciale Staten en de Tweede Kamer. D66 
wil: behoud van de erfpacht, handhaving tegen ongewenste ontwikkelingen, 
kwaliteitsimpuls voor natuur, landschap, cultuurhistorie en extensieve  
recreatie. Landelijk blijven we werken aan een verbod op stort van vervuild  
slib en grond uit het buitenland. 

• D66 wil het natuur inclusief boeren waar mogelijk stimuleren. Terugdringen 
van overbemesting op weilanden en akkers, bloemrijke akkerranden,  
stimuleren van vitaal bodem- en grondwaterbeheer, ten behoeve van  
weidevogels zoals de grutto. 

• D66 wil meer particuliere groene initiatieven en meer (gefaciliteerd)  
zelfbeheer van groen in de stad ten behoeve van onder andere meer 
waterberging en biodiversiteit. Bijvoorbeeld in navolging van steden als 
Kopenhagen een ‘plant een boom in je tuin-dag’ of aanhaken bij operatie 
Steenbreek. 

• Samen met partners blijven werken aan het versterken van (regionale) 
natuurverbindingszones. 

• D66 wil ook dat de gemeente biodiversiteit als doel maakt bij het  
groenbeheer. Dat betekent ook meer samenwerken met de stad om  
dit doel te bereiken. 
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Meedoen, omzien naar elkaar en een 
beroep kunnen doen op de overheid als 
het (even) niet meer gaat. Dat is waar 
D66 voor staat.  

Meedoen gaat het beste in goede 
gezondheid. Mensen hebben hierin 
een grote eigen verantwoordelijkheid. 
Maar kunnen wel door de gemeente 
waar nodig worden verleid, ondersteund 
of geïnformeerd. Bijvoorbeeld door 
het behouden van onze prachtige 
sportvoorzieningen en –verenigingen. 
Of door aantrekkelijke, groene wandel- 
en fietsroutes die uitnodigen om te 
bewegen in de eigen buurt. 

Goede zorgvoorzieningen als je 
lichamelijke of psychische gezondheid 
je (even) in de steek laat zijn essentieel. 
Een huisarts in Culemborg kunnen 
bezoeken in de avonduren en in het 
weekend hoort daar wat D66 betreft bij.
D66 ziet dat er een grote vordering is 

gemaakt in de transitie in het sociaal 
domein. In feite is het zorgbeleid geheel 
op de schop gegaan. We zitten op de 
goede weg. Maar we zijn er nog niet. 
Er zijn nog steeds mensen die zorg 
en aandacht nodig hebben die ze nu 
niet krijgen. Belangrijk aandachtspunt 
is dat we goed nadenken over een 
sturingsprincipe dat past bij de 
beweging. Vanuit de overtuiging dat de 
mens, en niet het systeem, centraal 
moet staan. 

Om mee te kunnen doen moeten 
randvoorwaarden als een veilige 
omgeving, een dak boven je hoofd, 
een inkomen en dergelijke op orde 
zijn. D66 zet daarom ook in op het 
bestrijden van armoede en schulden, 
betaalbare en passende woningen 
voor alle Culemborgers, integratie van 
nieuwkomers en het bestrijden van de 
toenemende eenzaamheid (onder met 
name ouderen).

9. Culemborg Zorgt voor elkaar(s) welzijn
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 Wat gaan we  doen?

• Samen met de huisartsen realiseren van een huisartsenpost voor in de 
avonduren en het weekend in Culemborg. 

• Evalueren van de gemeentelijke subsidies in het Sociaal Domein naar de 
maatschappelijke impact en effectiviteit. 

• D66 Culemborg is voor slim en meervoudig ruimtegebruik in de bestaande 
stad. En tegen nieuwe, grote uitbreidingslocaties voor wonen of werken. 

• We blijven ons hard maken voor de inzet van lokale sociaal ondernemers  
voor bijvoorbeeld dagbesteding, leerwerkroutes, etc. 

• Inzetten op creatieve, duurzame en gezamelijke woonvormen en  
-projecten voor met name (langer thuis wonende) ouderen, jongeren en  
mensen die een tijdelijke woonplek nodig hebben. 

• Goede zorg in de wijken, buurten en waar nodig bij mensen thuis is van 
wezenlijk belang. En met het oog op de ontwikkelingen ten aanzien van 
Beschermd Wonen moeten we daar met partners stevig op in zetten. 

• Het bestrijden van armoede onder met name Culemborgse kinderen.
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Er zit veel kennis en energie in de stad 
waar de gemeente haar voordeel mee 
kan en móet doen. Van het benutten 
van dat potentieel en maatschappelijke 
initiatieven in de stad worden we immers 
samen beter. Een open, transparante en 
uitnodigende houding van de gemeente 
is daarbij noodzakelijk. 

De visie van D66 sluit aan bij de 
ontwikkeling die gaande is waarbij de 
overheid in toenemende mate ruimte 
wil bieden aan inwoners. De transitie 
in het sociaal domein en de nieuwe 
Omgevingswet zijn hierop gebouwd. 
Dat kan alleen als iedereen gelijk is 
geïnformeerd: ook als je taal- of digitale 
vaardigheden beperkt zijn. Hier ligt een 
belangrijke rol voor de gemeente. 

Veel Culemborgers denken en doen 
graag mee. Daar hoort als het gaat 
om hun stad ook zeggenschap 
en verantwoordelijkheid bij. De 
gemeente heeft de afgelopen 
jaren geëxperimenteerd met veel 
vormen van overheidsparticipatie. 
De komende periode zullen we op 

deze weg door gaan, bijvoorbeeld via 
een burgerbegroting. Daar worden 
ontwikkelingen in en voor de stad 
beter van en meer gedragen door de 
samenleving.  

Culemborg zal, in het belang van haar 
inwoners en ondernemers, samen 
moeten werken met bijvoorbeeld de 
omliggende gemeenten en de regio 
Rivierenland. Het doel is behoud 
en verdere ontwikkeling van een 
krachtige stad, waarin iedereen mee 
doet naar vermogen, met goede 
voorzieningen tegen acceptabele 
kosten. Samenwerken is, nu en in de 
toekomst, een middel om dat doel voor 
de Culemborgers te bereiken. 

10. Culemborg Doe(t) mee
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 Wat gaan we  doen?

• We blijven streven naar een, in de stad en de gemeenteraad, breed  
gedragen raadsakkoord of maatschappelijk akkoord. 

• Continue blijven verbeteren van participatie instrumenten en methoden, 
democratische vernieuwing. En blijven inzetten op het weten te bereiken en 
betrekken van álle inwoners van onze stad. 

• Experimenteren met de omgevingswet door bijvoorbeeld via organische 
gebiedsontwikkeling ’t Jach en de directe omgeving daarvan van een 
kwaliteitsimpuls te voorzien. 

• De digitale bereikbaarheid vergroten (juist ook in het buitengebied). 

• Om mensen, buurten en initiatieven met elkaar te verbinden en daardoor 
te versterken wil D66 een – door mensen in de stad gedragen - platform als 
bijvoorbeeld MijnBuurtje. 

• Inwoners meer betrekken bij de begroting en keuzes die daarbij gemaakt 
moeten worden, bijvoorbeeld via een burgerbegroting. 

• Om te benadrukken en te illustreren dat íedereen in onze stad er mag zijn en 
toe doet realiseren we op ‘coming out day’ een regenboog-zebrapad. 

• D66 is en blijft kritisch op de (te beperkte) invloed van de gemeenteraad 
op samenwerking in de regio. Het versterken van de democratische sturing en 
controle op de samenwerking in de regio door de gemeenteraad is een belangrijk 
aandachtspunt. 

• Financieel staat D66 voor een evenwichtige begroting voor zowel de korte als 
de lange termijn. We zijn terughoudend met lastenverhogingen voor burgers en 
bedrijven.
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Team D66 Culemborg

Politiek is mensenwerk. 
Dit zijn de mensen die het verschil gaan maken:

1. Collin Stolwijk 
 

‘Elke dag onze stad nog een beetje mooier, 
leefbaarder en aangenamer maken. Samen met 
al die actieve Culemborgers met al hun goede 

ideeën, kennis en ervaring. Dat is waarvoor ik me 
graag ook de komende jaren in blijf zetten’.

2. Rinske van Noortwijk

 ‘Mijn missie: Culemborg voorbeeldstad voor 
duurzaamheid en natuur, behoud Redichemse 

Waard, geen grote uitbreidingslocaties voor wonen 
of werken, meer ruimte voor maatschappelijk 

initiatief en sociaal ondernemers’.

3. Huib Clarisse

‘Culemborg een veilige stad voor iedereen. Een 
stad om met plezier te wonen’.
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4. Josefien Rooks

‘Ik ga voor samenwerken met partijen en 
organisaties in de stad en regio en het nog 

leefbaarder maken van Culemborg door alle 
verschillende nationaliteiten (ruim negentig) uit te 

dagen mee te doen’.

5. Jos van Went 

‘Culemborg voorbereiden op de volgende 700 
jaar waarin we samen het woon- en werkklimaat 

in onze prachtige stad nog beter kunnen 
maken. Heldere standpunten en zoeken naar 

samenwerking zijn daarbij mijn uitgangspunten’.

6. Martijn Hoogendorp  

‘Het Culemborg waarin ik ben opgegroeid biedt 
kansen voor iedereen, daarom wil ik ervoor zorgen 
dan deze kansen ook door iedereen benut kunnen 
gaan worden. Ik ga voor een Culemborg dat sterk 
in de regio staat, duurzaam is en ruimte geeft voor 

iedereen die mee wil werken’.

7. Marvin Putuhena  

‘Ik sta voor gelijke kansen binnen het 
onderwijs, talentenontwikkeling onder jong 

en oud en een goede samenwerking tussen 
onderwijssectoren en de arbeidsmarkt’.
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10. Gertjan Sinke 

11. Dagmar Kusters 

12. Francisca Bongaerts – Verdonk 

13. Yme Jan Bosma 

14. Daphne Bijvoet – de Wit 

15. Ronald Schouten 

16. Sjaak de Jongh

8. Harry van Alphen

‘Elke dag de stad voor inwoners en bedrijven een 
beetje beter maken! Samen bouwen aan een 
leefbaarder groene omgeving en aantrekkelijk 
vestigingsklimaat om te wonen en te werken. 

“Gewoon besluiten nemen” in plaats van “dralen 
en draaien”’.

9. Tara Bhawanibhiek

‘Ik vind het belangrijk dat iedereen deel kan 
nemen aan de maatschappij. Daarom streef 
ik naar gelijkwaardigheid, kansen gelijkheid 
en ruimte voor iedereen om zich te kunnen 

ontwikkelen’.

Check onze site 
www.culemborg.d66.nl 

voor meer informatie over 
onze kandidaten. 
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Onze vijf richtingwijzers

1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. 

Daarom zien we de toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief 
dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. 

Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van 
mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij 
mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. 

Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en 
effectiever dan wat de overheid kan doen.

2. Denk en handel 
internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds 
meer verschillende manieren met 
elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten 
niemand uit. 

Bij alles wat we doen, vragen we 
ons steeds af welke effecten dat 
heeft op anderen in deze wereld. 
Wij onderkennen dat Europa 
steeds meer ons binnenland wordt.

Internationale samenwerking en 
economische vooruitgang zijn 
de sleutels naar een wereld met 
minder oorlog en conflicten.

Daarbij handelen wij steeds 
pragmatisch, nuchter en op basis 
van feiten.
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3. 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.

Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen 
en vinden dat mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning 
verdienen. Wij willen een dynamische, open samenleving waarin iedereen 
de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn 
eigen manier kan ontwikkelen.

Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen 
dat zoveel mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch 
proces, want daar worden we allemaal beter van.

Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

4. Streef naar een 
duurzame en harmonieuze 
samenleving

Wij willen de wereld om ons heen 
tegemoet treden met respect en 
mededogen.

Dat geldt voor de mensen om ons 
heen en voor onze omgeving.

De aarde is niet van ons en dus 
geen gebruiksartikel. We willen 
stoppen met het uitputten en 
vervuilen van onze leefomgeving.

We willen dat in de discussie over 
natuur en milieu niet het behoud, 
maar de aantasting van natuur en 
milieu beargumenteerd wordt.

5. 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.

Lichamelijke integriteit, geweldloze 
oplossing van belangenconflicten 
en een respectvol gehanteerde 
vrijheid van meningsvorming en 
uiting, inclusief respect voor onze 
democratische rechtsstaat, zijn 
voor ons centrale waarden.

Die waarden zijn universeel en 
zonder meer bovengeschikt. Wij 
beschermen de grondrechten van 
onszelf en anderen.
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