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Goed wonen
Goed klimaat
Goed werk

D66 krijgt het voor elkaar



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 om 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 plezierige 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



Voorwoord Remi Moes

Samen krijgen we het voor elkaar
Fietsen in het Asserbos of een evenement op het TT- 
circuit bezoeken. Een tentoonstelling in het Drents 
Museum bekijken, een muziekles volgen bij Podium 
Zuidhaege of een voorstelling bezoeken in De Nieuwe 
Kolk. Een driegangen-diner in het centrum of een 
snelle hamburger halen aan de rand van de stad. 
Studeren aan het HBO of een werk-/leertraject in de 
zorg. Dit en nog veel meer is mogelijk in Assen. Assen 
is een stad in het groen, een plaats waar de bomen 
bijna tot in het centrum groeien. Steeds beter weten 
inwoners, bedrijven, organisaties en de overheid hun 
krachten bundelen. Door die verbindingen te blijven zoeken maken we onze stad krachtiger 
en sterker. Optimisme is voelbaar en bedrijvigheid zichtbaar. Assen is een stad waar ik graag 
woon en werk. Ik ben ook realistisch en zie dat er een aantal uitdagingen zijn. Hoe zorgen wij 
er samen met inwoners voor dat het centrum weer krachtig en onderscheidend wordt? Hoe 
zorgen wij ervoor dat er zorgvuldig en zuinig met grondstoffen wordt omgegaan zodat onze 
kinderen een toekomst hebben? Hoe zorgen wij ervoor dat goede initiatieven van inwoners 
goede ondersteuning krijgen? Hoe zorgen wij dat zorg voor iedereen beschikbaar blijft? Hoe 
zorgen wij dat ervaringen uit de praktijk het beleid gaan vormen?
De afgelopen acht jaar heeft D66 Assen laten zien waar het voor staat. Een pragmatische 
partij die gelooft in kansen en mogelijkheden en dit ook weet te realiseren.
Onze focus op onderwijs en scholing heeft er voor gezorgd dat de schoolgebouwen in Assen 
op een hoog niveau zijn. Vastgoedeigenaren, ondernemers en inwoners van het centrum 
hebben met ondersteuning vanuit gemeente een visie voor het centrum geschreven en geld 
geregeld. Alle straatverlichting in de stad wordt versneld vervangen door LED-verlichting. 
De cultuurnota is geschreven door de cultuurinstellingen zelf en heeft dus draagvlak in het 
veld. In De Nieuwe Kolk zijn de bibliotheek en het theater samengevoegd en worden op een 
unieke wijze cultuur en literatuur verbonden. Dit heeft D66 Assen gerealiseerd en daar ben 
ik trots op!
Goed wonen, goed klimaat en goed werk zijn de belangrijkste thema’s waar D66 Assen zich 
de komende vier jaar voor in gaat zetten. Samen met u kunnen en willen wij het verschil 
maken. Met uw steun kunnen wij ons optimistisch geluid laten horen en onze idealen 
verwezenlijken. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij uw stem nodig. Want alleen dan 
kunnen wij samen met u, ondernemers en instellingen blijven werken aan een goed en groen 
Assen.

Remi Moes
Lijsttrekker D66 Assen



Inleiding
De afgelopen jaren is D66 Assen regelmatig in gesprek met u geweest en 
hebben we bedrijven en instellingen bezocht. Met veel enthousiasme en 
betrokkenheid is ons verteld wat men belangrijk vindt voor de verdere 
ontwikkeling van Assen. Deze inbreng heeft samen met de landelijke 
richtingwijzers van D66 richting gegeven aan ons verkiezingsprogramma. 
Maar het heeft ook geleid tot de zes Assense richtingwijzers.  Deze 
Assense richtingwijzers en het verkiezingsprogramma van D66 Assen 
zijn de basis van waaruit wij de komende raadsperiode zullen handelen. 
Alleen met uw steun kunnen wij daar met enthousiasme een goede 
invulling aan gaan geven.

Woon, werk en leef in een krachtige stad
D66 Assen wil een krachtige stad. Een stad waar iedereen prettig kan 
wonen, werken en recreëren. Een stad die aantrekkelijk is voor inwoners 
en bezoeker en trots is op wat ze heeft te bieden. Een stad waar groen 
en natuur als vanzelfsprekend aanwezig zijn. Een stad waar een innovatief 
ondernemersklimaat ervoor zorgt dat gemeente, onderwijsinstellingen, 
inwoners en ondernemers samen werken en bouwen aan een stabiel 
Assen. D66 Assen wil deze belanghebbenden bij elkaar  brengen om zo 
initiatieven mogelijk te maken.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
D66 Assen staat voor het vertrouwen in de kracht van de inwoners van 
Assen. Inwoners weten wat er goed gaat en wat er nodig is in hun omgeving. 
Vaak zijn zij in staat om op een creatieve wijze te komen tot oplossingen. 
Voor D66 Assen is het belangrijk dat de gemeente deze vindingrijkheid 
ondersteunt en er ruimte aan geeft. D66 Assen stelt daarom de inwoners 
en ondernemers van Assen centraal en wij vinden het belangrijk dat zij 
eenvoudig toegang hebben tot de gemeente en het bestuur.



  
Daardoor kunnen zij meepraten, meedenken en meedoen.
Helaas is het geen vanzelfsprekendheid dat iedereen het op eigen kracht 
kan redden in de samenleving. Voor die inwoners moet er een vangnet zijn 
of misschien juist een springplank.

Goed onderwijs, sport en cultuur
Misschien wel de belangrijkste weg naar persoonlijke groei en ontwikkeling 
is het onderwijs en de mogelijkheid om te leren. D66 Assen wil dat iedereen 
de mogelijkheden krijgt om het maximale uit zijn of haar talenten te halen.
Onderwijs is het antwoord om de maatschappelijke tweedeling tussen rijk 
en arm te bestrijden. De ervaring leert dat het bedrijfsleven en het onderwijs 
elkaar versterken. Ook de samenwerking tussen sport en cultuur draagt 
bij aan verbinding, plezier en inspiratie. Daarom vinden wij het belangrijk 
dat sport en cultuur toegankelijk is voor alle inwoners van Assen. Dat kan 
bijvoorbeeld door een gezonde, groene en natuurlijke leefomgeving. Dit 
stimuleert om te gaan bewegen en gezond te blijven.

Zorg en leef samen
Samen staan we sterk! Dat wil zeggen samen leven én samenleven. D66 
Assen wil dit bereiken door Assen levendig te houden. Assen moet een stad 
zijn voor iedereen. Ongeacht leeftijd, opleiding, werk, afkomst, seksuele 
geaardheid, geloofsovertuigingen of andere verschillen. Wij maken ons 
sterk voor een samenleving waarin iedereen meedoet en inwoners zich 
verbonden voelen met elkaar. Diversiteit is vanzelfsprekend en interesse 
in de ander leidt tot een samenleving met meer begrip. D66 Assen wil dat 
verenigingen en scholen deze gedachte uitdragen. 
Samenleven is ook zorgen voor de ander en naar elkaar omkijken. Wie 
zorg nodig heeft, moet deze zorg krijgen. D66 Assen vindt maatwerk, 
kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg belangrijk. Vertrouwen op de 
kwaliteit van de professional en oordelend vermogen van de inwoner van 
Assen is daarbij vanzelfsprekend. 
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Kies voor duurzaamheid
Regeren is vooruitzien. D66 Assen kijkt verder dan de dag van morgen. 
Wij staan voor een moderne en innovatieve stad, waarin ook de volgende 
generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. 
Wij kiezen voor een Assen waar de fietser ruim baan krijgt. D66 Assen 
kiest voor duurzaamheid, wil meer groen en zich hard gaan maken voor 
een aardgasvrije stad.
Wij zijn ervan overtuigd dat investeringen in duurzaamheid ervoor zorgen 
dat Assen aantrekkelijk blijft en toekomstbestendig wordt. Inspelen op de 
circulaire economie maakt dit mogelijk en biedt ook kansen op gebied van 
economische groei.

Kijk over grenzen heen
Samenwerken en verbindingen zoeken is essentieel. 
Alleen door samen te werken kunnen wij onze positie in de regio en in het 
land versterken. 
Problemen, kansen en oplossingen zijn vaak niet gebonden aan grenzen. 
Assen ligt geografisch centraal in het noorden van Nederland. 
D66 Assen kiest daarom bewust voor samenwerking met onze 
buurtgemeenten en steden op gebied van energietransitie, vergrijzing, 
toenemende zorg, veranderende werkgelegenheid, economie, 
woningbouw en klimaat. 
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Goed wonen, werken en leven
Assen is onze stad! De stad waar wij wonen, werken en leven. Inwoner of toerist, 
iedereen kan zich prettig voelen in onze stad. Assen heeft een uniek bos, het TT-
circuit, historische kwaliteit, vaarverbindingen en een breed cultureel aanbod. D66 
Assen wil de eigen identiteit als gezellige, complete, compacte provinciehoofdstad 
met een sociaal hart behouden en versterken. D66 wil een uitnodigende binnenstad. 
Samen met vastgoedeigenaren en de ondernemers wil D66 Assen werken aan 
oplossingen om de levendigheid van de binnenstad te verbeteren. D66 ondersteunt 
kansrijke initiatieven die de binnenstad aantrekkelijker maken.

Verblijven
Op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur heeft Assen veel te bieden. Daar 
liggen ook grote kansen. D66 Assen zie wil de toeristische recreatieve zone rondom 
het TT-circuit verder ontwikkelen. 
Assen is een stad met een rijk en veelzijdig cultureel aanbod. Niet alleen het TT-circuit, 
maar ook het Drents Museum en De Nieuwe Kolk zijn onze belangrijkste toeristische 
trekpleisters. Naast het jaarlijkse TT-festival wil D66 Assen samen met de horeca en 
het bedrijfsleven zoeken naar een ander jaarlijks terugkerend evenement of festival met 
(inter-)nationale uitstraling. Om zo het huidige aanbod in Assen te versterken.

Werken en wonen
Assen is stad als een stad met kennis, banen en perspectief, met name in de zorg. 
Het moet zowel voor nieuwe inwoners als voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk 
zijn om zich in Assen te vestigen. Een goede bereikbaarheid is daarvoor van groot 
belang. We kunnen de aantrekkelijkheid van Assen als vestigingsplaats ook vergroten 
met voorzieningen voor snel dataverkeer en nieuwe media, zowel voor woningen als 
bedrijfspanden.
Ook het binden van de middengroepen en gezinnen met kinderen aan onze stad 
zijn een belangrijke pijler voor de leefbaarheid. Daartoe dient Assen woningen en 
voorzieningen specifiek voor deze groepen te realiseren.



Daarnaast moet er voldoende aanbod van woningen in de sociale sector en voor ouderen 
en zorgbehoevenden zijn. D66 Assen streeft naar een gevarieerd woningvoorraad en 
duurzame woningen.
Het thema leefbaarheid gaat niet alleen over nu, maar zeker ook over de toekomst. 
D66 Assen staat daarom voor een letterlijk en figuurlijk groen Assen. Letterlijk, omdat 
wij ons sterk willen maken voor natuurontwikkeling en het verhogen van de kwaliteit 
van de bestaande natuur. Figuurlijk, omdat D66 Assen de ecologische voetprint van 
de gemeente en haar inwoners wil verkleinen.

D66 Assen vindt het belangrijk dat Assen een stad is waar je je overal veilig voelt. 
Het aantal geweldsdelicten in Assen is de laatste jaren afgenomen, maar dit heeft 
niet in iedere wijk geleid tot een groter gevoel van veiligheid. Voor D66 Assen is dit 
een blijvend punt van zorg en aandacht. Inwoners van Assen moeten kunnen zijn wie 
ze zijn. Discriminatie vanwege afkomst, overtuiging, seksuele geaardheid of gender 
accepteren wij daarom niet. Het waarborgen en respecteren van privacy is voor D66 
Assen van groot belang. Bij vraagstukken over veiligheid zal D66 Assen dit uitgangspunt 
altijd meenemen en afwegen in de besluitvorming. 
Werken vindt steeds minder plaats op de traditionele werklocaties. Steeds meer treedt 
menging van functies op. Dat vraagt om flexibele regelgeving. De Omgevingswet biedt 
daar kansen voor en wij daar dan ook vol op in. De binnenstad, de Havenkade en het 
stationsgebied zijn bij uitstek de gebieden waar we dit kunnen faciliteren.
Omdat de vraag naar kantoren afneemt, kunnen we vrijkomende kantoorlocaties 
gebruiken voor andere functies. Ook leegstaande winkelpanden komen hiervoor in 
aanmerking. Tenslotte zullen we terughoudend moeten zijn met het ontwikkelen van 
nieuwe grootschalige bedrijventerreinen. In plaats van uitgifte van gronden aan de rand 
van de stad, zien wij meer kansen in herkaveling, transformatie en herontwikkeling van 
bestaande bouw.

Sport
Naast het sporten in verenigingsverband, sporten steeds meer mensen buiten het 
reguliere verenigingsleven, zoals fitnesscentrum, een bootcampclub of dansschool. 
Ook gaan mensen zelfstandig fietsen, hardlopen of wandelen, bijvoorbeeld in het 
Asserbos. Vanuit het oogpunt van een gezonde levensstijl is het voor D66 belangrijk om 
actief bewegen te stimuleren. Bijvoorbeeld door woon- werkverkeer op de (elektrische) 
fiets te bevorderen. 
Verder erkent D66 Assen het belang van topsport en breedtesport. Een breed palet 
aan sportmogelijkheden en de combinatie van sport en beleving trekt mensen naar de 
stad. Door (top)sportevenementen te combineren met breedtesport of cultuur ontstaat 
er een aantrekkelijk sportklimaat. De Dutch TT met bijbehorende festival, de Jeugdtour 
Assen, de Dutch Open Darts en het Dutch Open Dance Festival Assen zijn hiervan 
goede voorbeelden.



Om de gemeentelijke middelen voor sportfaciliteiten zo effectief mogelijk in te kunnen 
zetten en waar mogelijk geld te besparen, willen wij gemeentelijke sportfaciliteiten ook 
openstellen voor feesten, vergaderingen en festivals. Sport op de basisschool moet 
prioriteit krijgen. D66 Assen is voor handhaving van gymlessen op de basisschool en 
pleit ervoor deze lessen te laten uitvoeren door een vakleerkracht.

Cultuur
D66 Assen wil dat het culturele aanbod voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar is. Wij 
willen het huidige culturele klimaat behouden en zien kansen dit te versterken. Culturele 
organisaties leggen wat D66 betreft meer verbinding met inwoners, bedrijfsleven, 
onderwijs en overheid, waarmee de toegankelijkheid vergroot wordt. Op deze manier 
kan de culturele sector zijn zelfstandigheid vergroten en tegelijkertijd zijn draagvlak 
versterken.
De gemeente helpt verbindingen te leggen, denkt en werkt mee daar waar dit 
mogelijk is. Niet alleen op het gebied van cultuur, maar ook op andere terreinen. Een 
goede samenwerking kan alleen tot stand komen als onderlinge verschillen worden 
gerespecteerd en "schotten" binnen en buiten de gemeentelijke organisatie worden 
verwijderd.

De Oudestraat als voorbeeld
De recente ontwikkelingen in de Oudestraat in Assen zijn een mooi voorbeeld 
van hoe wij als D66 Assen samenwerking graag zien. De ondernemers, 
vastgoedeigenaren en inwoners hebben daar de handen ineengeslagen en zelf 
een plan ontwikkeld voor de winkelstraat. Vervolgens zijn ze met dit plan naar de 
gemeente gegaan om ondersteuning bij de inrichting van de openbare ruimte te 
vragen en ook te krijgen. Dit laat zien dat we het samen kunnen, als er ruimte is 
om naar elkaar te luisteren.



Concreet, wat wil D66 Assen?
Leven in Assen:

We zetten stevig in op ontwikkelingen in de toeristische recreatieve 
zone rond het TT-circuit.
Denk daarbij aan projecten zoals IJscomplex Drenthe, OutleTT en de TT 
Hall.

Betrekken van sportverenigingen bij ontwikkelen visie en beleid.
We nodigen sportverenigingen uit om samen een visie te ontwikkelen voor 
sport- en sportaccommodatiebeleid.

We bevorderen het sporten in de openbare ruimte door bij de 
inrichting van gebieden rekening te houden met zelfstandige 
sporters. Zelfstandig sporten kan in parken, in het bos, in 
speeltuinen en op schoolpleinen.
Dit doen we door bij de inrichting van gebieden rekening te houden met 
zelfstandige sporters. Zelfstandig sporten kan in parken, in het bos, in 
speeltuinen en op schoolpleinen.

Het realiseren van een poppodium door en voor de jeugd.

We willen het TT-circuit benutten voor het promoten van duurzame 
en innovatieve vernieuwingen.
Denk bijvoorbeeld aan solar races of de Formule E.

Andere initiatieven tijdig herkennen, faciliteren en indien nodig 
ondersteunen. 
Denk hierbij aan initiatieven zoals Kunst aan de Vaart
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Werken in Assen:

We willen blijvend investeren in de aantrekkelijkheid van de 
binnenstad.
Samen met ondermeer de vastgoedeigenaren en ondernemers.

Daarbij willen we gebruik maken van stedelijke herverkaveling en 
functiemenging.

We willen het Ondernemersfonds continueren.

Geef ondernemerschap de ruimte.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afschaffen van onnodige regels.

We willen de Asserpas verder ontwikkelen.

We ondersteunen sectoren met potentie door verbindingen te 
leggen en kansen te bieden.
Denk hierbij aan de ICT-sector.

We willen dat er ruimte is voor een tweede coffeeshop.
Door concurrentie kan de kwaliteit worden geborgd.

Groningen Airport Eelde is de verantwoordelijkheid van de 
provincies.
Wij streven naar het zo snel mogelijk afstoten van de aandelen.
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Wonen in Assen:

Initiatieven voor de nieuwe woningen in de binnenstad krijgen 
met voorrang ruimte.
Dit maakt de binnenstad versneld aantrekkelijk.

De mogelijkheden voor ouderen die langer thuis blijven wonen zo 
goed mogelijk faciliteren.

D66 streeft naar een gevarieerd woningaanbod.

We willen dat stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit 
weer voldoende aandacht krijgt.
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Goed besturen
Voor D66 Assen staat de inwoner centraal. Dit betekent dat initiatieven ruimte 
moeten krijgen en dat wij als overheid de uitdaging hebben om vanuit vertrouwen 
te denken, handelen en oordelen. Assenaren weten vaak zelf het beste hoe hun 
(woon)omgeving mooier of beter kan. D66 Assen ziet ook veel eigen initiatief in 
Assen: van een energiecoöperatie en taallessen voor vluchtelingen tot het zelf 
beheren van het buurthuis.

De gemeente moet ruimte en vertrouwen bieden aan initiatieven en daarbij ook zelf 
durven te experimenten. 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. Mede 
dankzij D66 Assen heeft dit al vorm gekregen in de vorm van Stichting Stila (Stichting 
Leefbaarheid Assen).
Bij planvorming worden altijd inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen 
betrokken. Alleen op deze manier kan betrokkenheid en participatie van inwoners van 
Assen vorm krijgen.
D66 Assen kiest ervoor om zoveel mogelijk in de wijk te vergaderen en zichtbaar te 
zijn. Om op deze wijze aansluiting te houden bij wat er leeft in de wijken en buurten.



Daarnaast willen wij dat wethouders wijkgericht werken en in gesprek zijn en blijven met 
onze inwoners. Bestuurlijke vernieuwing moet een verantwoordelijkheid worden van 
alle collegeleden en de raad. De nieuwe Omgevingswet biedt op dit punt bijvoorbeeld 
mogelijkheden. Hoewel deze wet pas in 2021 van kracht wordt, kunnen wij nu al de 
gesprekken met bewoners aangaan en de verbinding met de samenleving zoeken. 
D66 Assen zet nu al sterk in op deze procesmatige kant van de Omgevingswet. Wij 
staan dan ook voor meer samen.

Goed financieel beleid
D66 Assen vindt het belangrijk dat de gemeente een solide financieel beleid voert. De 
gemeente moet zorgvuldig afwegen waar wel of niet in wordt geïnvesteerd en heldere 
keuzes maken. De komende periode wil D66 Assen gebruiken om onze financiële 
huishouding en de onderliggende keuzes nog beter inzichtelijk te maken voor onze 
inwoners. 

Voorbeeld in Assen
De gemeente heeft de stichting STILA opgezet met inwoners van Assen. Deze 
stichting verdeelt het jaarlijkse budget dat is vastgesteld door de gemeenteraad. 
Het kader voor de toekenning is bepaald door de deelnemers zelf. Het moet 
gaan om een activiteit die mensen verbindt, eenmalig is, en gericht op een 
maatschappelijk doel en effect. De gemeenteraad ontvangt jaarlijks een 
presentatie met een verslag van de activiteiten.
D66 Assen heeft de overtuiging dat inwoners zelf in staat en bereid zijn om aan 
maatschappelijke vraagstukken te werken.
Overdracht van bevoegdheden en financiën is dan een logische consequentie.



Concreet, wat wil D66 Assen?
Collegeakkoord op hoofdlijnen.
De raad en inwoners blijven actief betrokken in de besluitvorming.

Wijkwethouders.
Verantwoordelijk voor één wijk/buurt en daar ook spreekuur houden.

D66 Assen wil de rol van gemeente vanuit het stellen van kaders 
en minder vanuit regels.

Bestuurlijke vernieuwing is een verantwoordelijkheid van alle 
collegeleden en de gemeenteraad.

Raadsleden van D66 Assen zijn elk gekoppeld aan een wijk.
Onze raadsleden zijn een herkenbaar aanspreekpunt.

Als fractie vergaderen we minimaal één per kwartaal in de wijk.

Inwoners maken we verantwoordelijk maken voor hun eigen 
budget.
Hiermee kunnen ze de leefbaarheid in hun wijk vergroten.

Laat initiatiefnemers van projecten eerst in gesprek gaan met de 
inwoners voordat ze hun plannen voorleggen aan de gemeente.
Als raad willen wij inzicht in de wijze waarop inwoners betrokken worden 
bij de totstandkoming van een voorstel.
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We steunen kleine lokale initiatieven in de wijken.
Voor inwoners en ondernemers zijn er gebiedscoördinatoren en een 
wethouder die de verantwoordelijkheid voor afhandeling op zich nemen.

We willen dat de begroting helder en transparant inzicht geeft in 
de financiële positie van de gemeente. 
Structurele uitgaven van de gemeente moeten daarom ook structureel 
gefinancierd worden.

We willen zoveel mogelijk overheidsinformatie openbaar, 
beschikbaar en bruikbaar maken zodat een echt openbaar 
bestuur ontstaat. 
Deze informatie kan benut worden voor slimme oplossingen. Hierbij blijft 
oog voor informatieveiligheid 
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Goede groene stad

Het wordt steeds duidelijker dat de wereld duurzamer moet worden, en snel ook! 
Er zijn grote zorgen over het klimaat.
Maar er zijn op het gebied van duurzaamheid ook positieve ontwikkelingen zoals 
het gasloos bouwen en de opkomst van elektrische auto's. 
De vanzelfsprekendheid van het gebruik van fossiele brandstoffen en kunststoffen 
verdwijnt daardoor meer en meer. Het gebruik van duurzame energie en grondstoffen 
zal steeds meer de norm worden. Met de komst van een nieuw kabinet met D66 
wordt gelukkig ingezet op deze verduurzaming van de samenleving. De steun in de 
rug vanuit de landelijke overheid maakt het nu mogelijk om ook lokaal sterk in te 
zetten op verduurzaming.
D66 Assen wil niet langer de bereikbaarheid per auto als basis voor het ontwerp 
van de openbare ruimte nemen, maar juist goede verbindingen voor de fiets en de 
voetganger ondersteunen. Het moet nog aantrekkelijker worden om de binnenstad 
met de fiets te bezoeken, waardoor diezelfde binnenstad ook weer aantrekkelijker 
wordt.

Goed (her)gebruik
Duurzaamheid moet een plek krijgen in het handelen van iedereen in Assen. Anders 
lukt het nooit om in 2050 energieneutraal te zijn.



D66 Assen loopt voorop als het gaat om kritische kanttekeningen bij gemeentelijke 
plannen ten aanzien van bijvoorbeeld woningbouw. Keer op keer is gewezen op de 
mogelijkheden om inrichting en bouw duurzamer op te pakken dan is gedaan. Onze 
inspanningen leiden tot resultaat, want er wordt momenteel gestart met de ontwikkeling 
van energieneutrale woningen. De openbare verlichting zal de komende jaren volledig 
door LED-verlichting worden vervangen. Ook is er een ambitieus programma voor de 
transitie naar grootschalige duurzame vormen van energie gestart.
 D66 vindt de bewustwording bij onze inwoners over de noodzaak van de energietransitie 
van groot belang. Dat bewoners en andere belanghebbenden uitgebreid worden 
betrokken bij deze transitie is dan ook grote winst. Om in 2050 energieneutraal te zijn, 
zal van iedereen een inspanning gevraagd worden. Door bewustwording en laten zien 
dat duurzaam wonen en werken niet meer hoeft te kosten, krijgen we ook bewoners 
en bedrijven over de streep.

Duurzaamheid en afval
De afgelopen jaren is scheiding van afval steeds verder doorgevoerd. Deze scheiding 
levert minder milieubelasting op en heeft geleid tot een daling van de kosten voor de 
inwoners. Maar we zijn er nog niet. Afval scheiden is één, het verminderen van afval is 
twee. De komende periode wil D66 Assen samen met bewoners een platform starten 
om met voorstellen te komen die tot vermindering van onze hoeveelheid afval leiden.

Duurzaamheid en woningbouw
D66 Assen vindt dat de gemeente nog meer in moet zetten op energieneutraal 
bouwen. Bouwers en ontwikkelaars moeten wat ons betreft weten dat bouwen in 
Assen betekent dat dit energieneutraal gebeurt. De Omgevingswet die in de komende 
raadsperiode van kracht wordt, biedt daarvoor mogelijkheden en die willen wij dan ook 
volop benutten. 
D66 Assen wil aandacht voor de materialen waarmee én de wijze waarop woningen 
tot stand komen. Wij willen woningen met voldoende groen in de omgeving, waardoor 
het welzijn van de bewoners wordt vergroot. Hierdoor willen en kunnen we bereiken 
dat buurten ook over 50 jaar nog leefbaar zijn. 
Zelfs als een leefbare buurt of wijk energieneutraal wordt gerealiseerd, is een woning 
niet altijd voor de eeuwigheid. Bouwen met materialen die weer eenvoudig zijn te 
scheiden en hergebruiken heeft dan ook onze grote voorkeur. Zo verminderen we de 
hoeveelheid afval en zijn in de toekomst minder grondstoffen nodig. Laten wij in Assen 
hierin een voorbeeld zijn.
Wij hebben het tot nu vooral gehad over nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw 
wil D66 Assen duurzame ontwikkelingen stimuleren. Woonlasten worden nu nog 
uitgedrukt in de kosten die koop en/of huur met zich meebrengen. Alle regelingen die 
wij kennen zijn hier nog op afgestemd. Dat kan en moet anders. Zo vormen de regels 
geen stimulans voor meer duurzaamheid.
Als D66 Assen willen wij ons hiervoor inzetten, ook op landelijk niveau.



Duurzaamheid en groen
Groen in de wijk en in de buurt is van groot belang voor de leefbaarheid. D66 wil dat 
bewoners kunnen meedenken over de wijze waarop dit wordt ingericht en onderhouden. 
Niet omdat meewerken betekent dat dit goedkoper is voor de gemeente, maar om de 
omgeving meer tot eigendom van de bewoners zelf te maken. Pas dan zijn we ons 
bewust van de waarde van onze leefomgeving. Zo krijgen we weer leefgemeenschappen 
waarin "samen" de omgeving leefbaar wordt gehouden.

Duurzaamheid en mobiliteit
De auto is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Toch zijn we ons allemaal 
bewust van de nadelen die de auto met zich meebrengt. Parkeeroverlast, parkeerkosten, 
milieubelasting, etc. D66 vindt het dan ook belangrijk dat er veel aandacht blijft voor 
openbaar vervoer, de fiets en de voetganger. 
Mede door de inzet van D66 in regionaal verband (de kracht van een landelijke partij) 
is de frequente van treinen op het traject Groningen - Assen per 1 september 2017 
verhoogd van vier naar zes per uur in de spits. 
Pure winst voor milieu en vermindering van de verkeersoverlast.
Bij de verdere, concrete uitwerking van de binnenstadsvisie wil D66 Assen dat het 
parkeren van fietsen wordt meegenomen. Daarbij gebruikmakend van ideeën die in de 
binnenstad zelf leven, dus van winkeliers, bewoners en bezoekers van de binnenstad. 
Fietsers en voetgangers moeten zich veilig door de stad kunnen bewegen. Daar wordt 
al jaren door de gemeente aan gewerkt. Maar het vraagt blijvend aandacht. Daarom 
wil D66 in gesprek met bewoners en bijvoorbeeld de fietsersbond in gesprek over 
mogelijkheden om de veiligheid en bereikbaarheid te verbeteren.

Duurzaamheid en ondernemen
Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden 
vanbedrijvigheid en werkgelegenheid. D66 vindt dat de gemeente flexibel moet inspelen 
op behoeften van ondernemers om te innoveren. 
D66 wil dat Assen gericht beleid voert op het aantrekken en stimuleren van (nieuwe 
typen van) bedrijvigheid. Bedrijvigheid die past bij het profiel van de stad en aansluiting 
vindt op circulair economische principes.
Diversificatie is hierbij belangrijk, want door een uiteenlopend palet van innovatieve, 
startende en bestaande ondernemers ontstaat door synergie een veelvoud van 
nieuwe en innovatieve ideeen. Daarnaast wil D66 dat Assen economische (lokale en 
regionale) samenwerkingsverbanden creeert en aansluiting vindt bij wat al bestaat, 
om zo een economisch ecosysteem en meer ketensamenwerking te bewerkstelligen. 
De combinatie van deze inzet leidt tot beperking van de ecologische footprint en 
verbetering van het klimaat. Dit maakt Assen toekomstbestendig!



Concreet, wat wil D66 Assen?
D66 wil dat circulaire economie centraal staat in economische 
ontwikkeling en woningbouw en krijgt voorrang boven de 
traditionele vormen.
Circulaire economie, dus gericht op herbruikbaarheid van producten en 
grondstoffen krijgt voorrang boven de traditionele vormen.

Bij uitgifte van grond wordt altijd gelet op de mogelijkheden van 
duurzaamheid en de bijdrage aan de circulaire economie.

We willen dat eigenaren van bestaande woningen geholpen worden 
bij verduurzaming, onder andere door het Asser Verdienmodel 
verder uit te rollen.

D66 wil onderzoeken of het Asser verdienmodel kan worden 
gebruikt door ondernemers.

D66 wil dat bij ontwerp en herinrichting van de openbare ruimte 
de veiligheid en kwaliteit van fiets- en voetgangersverbindingen 
centraal staat.

We willen zorgen voor doorfietsroutes met zo min mogelijk 
knelpunten en een groene golf.
Dus verkeerslichten op groen voor fietsers!

We willen de veiligheid rondom scholen vergroten om het fietsen 
naar school te stimuleren.

De gemeente draagt zorg voor grootschalige duurzame 
energieprojecten om de verduurzaming te versnellen.

D66 krijgt het voor elkaar



We willen dat acquisitie van bedrijven wordt gericht op het 
stimuleren van circulaire economie.

Bewoners krijgen meer zeggenschap over het beheer van de 
openbare ruimte.
We willen de kosten inzichtelijk maken en daarmee de bewoners helpen 
keuzes te maken.

In elk stedenbouwkundig ontwerp willen wij dat groen en 
architectonische kwaliteit meer aandacht krijgt.

We zetten lokale kennis en kunde meer en meer in om natuur te 
behouden, 

Materialen, stofstromen, waterstromen en voedsel worden zoveel 
mogelijk lokaal en regionaal geproduceerd. Afval wordt zoveel 
mogelijk hergebruikt. 
Energie wordt in nieuwe ontwikkelingen zoveel mogelijk lokaal opgewekt 
uit hernieuwbare bronnen en middels een flexibel netwerk onderling 
verdeeld en opgeslagen.
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Goede zorg
Als D66 Assen richten we ons op de kwaliteiten, mogelijkheden en ontwikkeling van 
mensen. Maar we realiseren ons ook dat mensen verschillend zijn. Dat niet iedereen 
het geluk heeft om zorgeloos te leven. D66 Assen is er ook voor de mensen die 
ondersteuning en zorg nodig hebben. Waarbij het belangrijk blijft dat men zoveel 
mogelijk de eigen regie blijft houden.

Zorg begint al bij een gezonde stijl van leven. Daardoor worden ook werk, sport, 
financiën en vrije tijd onderdelen van het zorgbeleid. 
Onderwijs en scholing, coaching en hulp bij meervoudige zorgproblematiek via zorg en 
welzijn zijn oplossingsrichtingen die D66 ondersteunt. 
D66 Assen wil minder regels en protocollen en meer ruimte voor maatwerk, eigen regie 
en inspraak van cliënten. Ook willen we de professionaliteit van de mensen die werken 
in de zorg vooropstellen.
Dat betekent ook dat kwetsbare mensen niet langer worden "geperst" in protocollen 
en indicaties, maar juist omgekeerd: de hulp en ondersteuning die iemand nodig heeft 
worden leidend. Maatwerk dus! Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen zijn 
soms aanpassingen aan de woning nodig. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid 
om te kijken hoe de kosten voor de aanpassing van de woning gedragen kunnen 
worden. Dus niet langer praten over mensen maar luisteren naar en spreken met met 
mensen.



Zorg
Zorg en welzijn zijn niet meer de verantwoordelijkheid van de overheid, maar in de 
eerste plaats van de mensen zelf. Gemeenten hebben de afgelopen jaren de zorgtaken 
van de Rijksoverheid overgenomen en moeten deze voor een lager budget uitvoeren. 
D66 Assen wil dat deze taken zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Doordat de 
gemeente dichtbij de inwoners staat kan er betere zorg op maat worden geleverd. 
De levenskwaliteit van mensen die op zorg en welzijn zijn aangewezen kan worden 
verbeterd door betrokken zorgverleners voor maatwerk te laten zorgen. Daarbij is het 
belangrijk dat wij ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid, kracht, vindingrijkheid 
en creativiteit van mensen. 
Centraal staat de vraag wat iemand echt nodig heeft en wat iemand uit de naaste 
omgeving kan bieden. Wat er overblijft kan worden opgepakt door de professionals 
met als resultaat dat uiteindelijk iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Voor 
de gemeente is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er goed geluisterd wordt naar 
onze inwoners om hun behoeften te koppelen aan het beschikbare aanbod. Waarbij 
de gemeente vanuit haar rol vooral faciliteert en de beschikbare middelen goed inzet. 
Voor de toekomst wil D66 Assen ook kijken naar de mogelijkheden om de bekostiging 
meer persoonsvolgend (het budget volgt de patiënt in plaats van dat de patiënt het 
budget volgt) te maken. Het persoonsgebonden budget (PGB) zien wij als gelijkwaardig 
alternatief voor zorg in natura.

Jeugdzorg
In de afgelopen jaren is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg. 
Vanaf 2015 kunnen ouders en kinderen bij de gemeente terecht voor ondersteuning en 
zorg. Uiteraard mag deze kwetsbare doelgroep geen last hebben van die verandering. 
De afgelopen tijd is het aantal jongeren met zwaardere problematiek toegenomen. 
Wat hier de reden van is wordt onderzocht. Maar dit vraagt wel van de gemeente om 
proactief te handelen. 
D66 Assen is voorstander van decentralisatie van de verantwoordelijkheid voor 
jeugdzorg naar gemeenten. 
Omdat zo de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan worden 
georganiseerd en het eenvoudiger wordt een verbinding tussen school en werk tot 
stand te brengen. 
Ook jeugdzorg kan gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve 
gezinshulp kunnen uithuisplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. D66 Assen 
wil voorkomen dat kinderen onnodig lang in onveilige situaties verkeren. De rol van de 
wijkteams is hierbij van groot belang. 
Zij kunnen problematische situaties vroeg herkennen en op zoek gaan naar passende 
oplossingen. Daarbij moet voorkomen worden dat de achterliggende voorzieningen 
vol zitten, waardoor doorstroom en snelle interventie praktisch niet (meer) mogelijk zijn.



Voorbeeld in Assen
Een voorbeeld van een domeinoverstijgende samenwerking op gebied van zorg 
is de Werkwereld. 
Een gebouw van de gemeente dat onderdak biedt aan een ICT dagbesteding, 
Humanitas, buurtteam Vaart Welzijn, buurtteam Icare, Begeleid wonen, 
Ambulant team Leger des Heils, Educatieve dagbesteding, de Voedselbank en 
dagbesteding op gebied van horeca en detailhandel. 
Deze organisaties hebben hun krachten gebundeld om de buurt te verbeteren. 
Er ontstaat daardoor een laagdrempelige toegang waarbij korte lijnen zorgen 
voor passende hulp die snel kan worden geleverd. 
De gemeente ondersteunt en faciliteert dit project.



Concreet, wat wil D66 Assen?
D66 Assen stelt een evaluatie voor van de transitie in de zorg. Doen 
we de dingen die we moeten doen en doen we ze goed? 

We willen ontschotting van budgetten om te komen tot effectieve 
samenwerking.

We willen mensen zelf de zorg laten kiezen die ze nodig hebben. 
Dit kan zowel in zorg in natura als PGB.

D66 wil integrale samenwerking van zorg, vrijwilligersorganisaties, 
Werkplein Drentse Aa (WPDA) en GKB schuldhulpverlening.

We willen lokale welzijnsaanbieders die maatwerk leveren. 

D66 wil meer innovatie in de zorg.
In de aanbestedingen vragen we aan zorgaanbieders wat zij de afgelopen 
jaren hebben gedaan om de zorg te verbeteren.

We willen nieuwe manieren van werken na twee jaar evalueren 
om na te gaan wat wel en wat niet werkt.
We kijken daarbij ook naar de ervaringen van andere gemeenten binnen 
en buiten de regio.

Geef voldoende aandacht aan de zorg en welzijn in de wijk.
Leg verbindingen zodat de samenwerking tussen professionals en burgers 
in de wijk verbetert.

Kijk en denk in oplossingen en mogelijkheden. 
Professionals, ouders en het kind kunnen in een wederkerige relatie beter 
preventief te werk gaan dan ambtenaren. Praat daarbij zoveel mogelijk 
met het kind en niet over het kind.

D66 krijgt het voor elkaar



Goed onderwijs en werk
D66 Assen wil mensen zoveel mogelijk de vrijheid geven om hun eigen keuzes te 
maken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen niet alleen meer keuzes hebben 
in hun leven, maar ook beter in staat zijn die keuzes zelf te maken. Door goed 
onderwijs te volgen kunnen mensen hun talenten benutten. Het leren van een vak 
en daarvoor een diploma halen is belangrijk om deel te nemen aan de samenleving. 
De samenleving is constant in ontwikkeling, waardoor er steeds weer nieuwe 
vaardigheden nodig zijn en andere beroepen ontstaan. Daarbij is het onderwijs van 
groot belang.

D66 Assen vindt het belangrijk dat jong en oud kan blijven meedoen. De gemeente 
kan faciliteren en ondersteunen om inwoners te activeren. Als het even tegenzit, heeft 
de gemeente haar verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen zodat zij op een 
volwaardige en menselijke manier deel kunnen nemen aan de samenleving. 

Onderwijs maken we samen
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de Alles in 1-scholen, waarbij de 
kinderopvang en het basisonderwijs zijn samengegaan (integrale kindcentra). Deze 
kindcentra worden nu vormgegeven en daar zijn we trots op.
D66 Assen heeft in de afgelopen jaren de huisvestiging van scholen toekomstbestendig 
gemaakt. 
Nu wil D66 Assen zich graag hard maken voor de samenwerkingen binnen en buiten 
het onderwijs. Het is van belang dat onderwijs, bedrijfsleven, zorg en overheid goed 
met elkaar samenwerken om in de snel veranderende samenleving de aansluitingen 
te behouden.
Het voortgezet onderwijs is meer dan alleen een plek om onderwijs te volgen. 
De afgelopen jaren is binnen het voortgezet onderwijs een plek voor jongeren 
gerealiseerd (SWAG) waar ze laagdrempelig kunnen samenkomen, bijvoorbeeld om 
activiteiten te organiseren. Daarnaast is het een plek om vragen te stellen en heeft 
de professional de gelegenheid om het gesprek aan te gaan met jongeren binnen de 
school. Wanneer zorg nodig is, dan wordt deze zorg aangeboden en binnen de school 
georganiseerd. 

Kinderen moeten zo goed mogelijk worden voorbereid op de toekomst. Zogeheten 
'21-eeuwse vaardigheden' als creatief denken, mediawijsheid, ondernemerschap en 
digitale vaardigheden moeten daarom een belangrijke rol krijgen in het onderwijs.
Wij willen dat kinderen al in het basisonderwijs met dit soort vaardigheden kennis 
maken. Scholen moeten hierin ondersteuning krijgen in de vorm van expertise en de 
juiste voorzieningen. Daarmee kunnen leraren zich ontwikkelen en les geven in deze 
nieuwe vaardigheden.
Wat D66 betreft moet de gemeente het initiatief nemen om op elke Assense basisschool 



Door de samenwerking aan te gaan met bedrijven en hoger onderwijs, boren we een 
bron van expertise en kracht aan die zulke lessen mogelijk maakt.

Digitalisering
Onder invloed van digitalisering zal onze samenleving ook de komende jaren sterk 
veranderen. De postbode zal meer en meer uit het straatbeeld verdwijnen en robots 
zullen hun intrede doen. Nieuwe banen worden gecreëerd en oude worden overgenomen 
door automatisering. Digitalisering zal in alle haarvaten van de samenleving worden 
gevoeld. Dit biedt kansen voor wie mee kan, maar ook bedreigingen voor de mensen 
die dat niet kunnen. 
Privacy staat onder druk en een grote groep mensen dreigt de digitale boot te 
missen. D66 Assen wil dat iedereen profiteert van de kansen die digitalisering biedt. 
Maatschappelijke instellingen en bibliotheken kunnen inwoners helpen om digitaal 
slagvaardiger te worden. De gemeente dient zorgvuldig met de digitale gegevens 
van haar inwoners om te gaan. De digitale toegankelijkheid en veiligheid (van de 
gemeentelijke diensten) dient verder te worden verbeterd.

Werkgelegenheid
Voor D66 Assen heeft werk een hoge prioriteit. Arbeidsparticipatie is goed voor het 
zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde en stelt mensen in staat om zelf de 
regie te nemen over de inrichting van hun leven. Onderwijs en economie spelen daarbij 
een sleutelrol. 
D66 Assen is een voorstander van regionale samenwerking tussen gemeenten om 
mensen beter en sneller aan werk te helpen. 
D66 Assen wil graag dat de gemeente Assen maatwerk biedt in het begeleiden naar 
werk. De verantwoordelijkheid om werk te vinden ligt bij onze inwoners. Als daar hulp 
en ondersteuning bij nodig is, dan heeft de gemeente daarin een rol. Daarbij staat de 
gedachte centraal dat meedoen in de samenleving erg belangrijk is.

D66 Assen is daarom van mening dat de gemeente een tegenprestatie mag vragen 
van inwoners die een uitkering ontvangen. Waarbij het essentieel is dat rekening wordt 
gehouden met de persoonlijke situatie. Niet de regels zijn leidend, maar de persoonlijke 
omstandigheden.

Voor kwetsbare inwoners is het van belang dat er een sluitende aanpak is om ze in 
hun ontwikkeling te begeleiden. Voor jongeren is begeleiding bij het halen van een 
startkwalificatie en werkervaring van belang. Daarom zijn wij voorstander van het 
voortzetten van begeleiding en ondersteuning van jongeren. Op dit moment wordt dit 
onder noemer van Navigator alleen nog ingezet binnen het speciaal onderwijs. 
D66 Assen wil de Navigator-methode graag inzetten voor alle kwetsbare jongeren. 
Waarbij de rol van "Assen voor Assen" kan zorgen voor een goede aansluiting op de 
arbeidsmarkt. Dit in de vorm van stage, werkervaringsplaats of werk/leerplek.



Iedereen doet mee
In Assen wonen veel mensen die genieten van hun pensioen, maar daarbij komen 
vereenzaming en een sociaal isolement als snel om de hoek kijken. De komende 
jaren ligt er een grote uitdaging om Assen ook voor de oudere inwoners leefbaar te 
houden. In de transitie van het centrum ziet D66 ruimte om ook voor ouderen plekken 
te ontwikkelen waar men kan wonen en verblijven. Een fijne plek om te wonen, midden 
in de levendigheid en met voorzieningen voor ouderen in de buurt. Dit sluit aan bij de 
visie van D66 Assen om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.



Concreet, wat wil D66 Assen?
Het creëren van een veilige plek voor en door jongeren op het 
voortgezet onderwijs.

We willen een betere samenwerking tussen de gemeente, 
werkgevers en onderwijs in de gemeente.

We willen een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren.

D66 wil aandacht voor laaggeletterdheid en digitale ontwikkeling 
om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. 

De jongerenraad blijft betrokken bij de besluitvorming van de 
raad op de onderwerpen onderwijs, werk en zorg voor jongeren 
(sociaal domein).

We willen regionale samenwerking bevorderen tussen gemeentes 
om mensen sneller aan het werk te krijgen.
Sluit daarbij aan bij de kwaliteiten die men al heeft en activeer de 
uitkeringsgerechtigde om deel te nemen aan samenleving. 

D66 Assen zet zich in om de in Assen wonende asielzoekers vanaf 
dag één de Nederlandse taal te leren.
Mede door gebruik te maken van de omgeving waarin de asielzoeker 
woont. Iedereen doet mee: vrijwillig, betaald of in opleiding. 

Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verdienen 
een plek in onze samenleving.
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Laat mensen vrijwilligerswerk oppakken dat bij ze past en geef ze 
de waardering die daarbij past.

Zie vrijwilligerswerk als kennismaking met, of opstap naar, 
betaald werk.

Kinderen die in armoede opgroeien verdienen extra aandacht

We willen de jeugdwerkloosheid bestrijden door samen met 
onderwijsinstellingen te werken aan een betere aansluiting van 
opleidingen op de arbeidsmarkt.

Streef als gemeentelijke organisatie naar een representatieve 
afspiegeling van de samenleving.

D66 krijgt het voor elkaar



Richtingwijzers D66
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. 

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. 

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.  

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.



Colofon
Het verkiezingsprogramma is met instemming van de leden vastgesteld. het 
programma is opgesteld door inspanningen van onderstaande personen:

Tekst & redactie
Remi Moes
Wilfried de Jong 
Bob Bergsma
Inge Eshuis
Gerrit Veerman 
Jaap Haks
Adinda Bornkamp 
Dennis Klingenberg 
Bob Wevers 
Annelies Kleve
Els Moltmaker
John Mulder
Teun Jan Kootstra
Jurjen Tiersma (redigeerwerk)

Opmaak en fotografie
Teun Jan Kootstra
Marcel Jurian de Jong
Eigen foto's D66

Contact met de afdeling?
bestuur@d66assen.nl

Contact met de fractie?
fractie@d66assen.nl



Vragen over ons verkiezingsprogramma? 

Informeer gerust bij een van onze 

kandidaat-raadsleden via het mailadres 

vpc@d66assen.nl 

Contact met lijsttrekker Remi Moes 

U kunt D66-lijsttrekker Remi Moes 

bereiken via r.moes@d66assen.nl of 06- 

51580208. 

Volg D66 Assen ook op de sociale media:

assen.d66.nl

@D66Assen

/D66Assen

d66assen


