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Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans 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
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Voorwoord lijsttrekker

Schouwen-Duiveland is een mooie plek om te wonen 
en op vakantie te gaan. Met prachtige stranden, 
uitgestrekte polders en een rijke geschiedenis. 
Centraal gelegen in de zuidwestelijke delta, met 
steden als Rotterdam en Antwerpen goed bereikbaar 
binnen een uur met de auto.

De ligging van ons eiland en de weidsheid maken 
ons uniek en bieden volop kansen. Steeds meer 
dagjesmensen en vakantiegangers willen hiervan 
genieten. Die komen voor rust, ruimte en schoonheid 
– daar moeten we dan ook heel zuinig op zijn.
Onze eigen bevolking neemt niet toe en wordt gemiddeld ouder, waardoor ze meer behoefte 
heeft aan goed bereikbare voorzieningen, dus vlakbij of met goed georganiseerd vervoer. 
Waarbij ook nieuwe technologie kan helpen om afstand minder belangrijk te maken.

D66 weet als geen ander dat de politiek er is voor de inwoners en beslist niet andersom. 
Daarom willen wij een gemeente die luistert naar al zijn inwoners, talent vooruithelpt en open 
staat voor ideeën en innovatieve plannen. Dus niet alleen meedenken, ook meepraten en 
meedoen!

D66 vertrouwt erop dat we hiermee de uitdaging van deze tijd aan kunnen gaan en de 
leefbaarheid op ons mooie eiland kunnen verbeteren.
Met oog voor de korte én de lange termijn, met frisse ideeën én met een betrokken groep 
mensen, die de focus in de komende periode samen met u willen richten op de volgende 
zes speerpunten.

"Ons eiland is een prachtige plek om te wonen en op vakantie te gaan. Mooie stranden, 
uitgestrekte polders en veel geschiedenis. We hebben dus 'goud' in handen. Laten we daar 
goed mee omgaan, nu en in de toekomst."

Sandra Fontein
Lijsttrekker D66 Schouwen Duiveland
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1. Moderne en bereikbare scholen
Meer tempo in vernieuwing en samenvoegen van basisscholen. Basisscholen met 
omvang zijn een voorwaarde voor goed onderwijs. Een plek waar we van jongs af aan 
leren met elkaar samen te leven en elkaar leren respecteren. Goede bereikbaarheid 
van scholen met de schoolbus nieuwe stijl.

Het tempo waarmee schoolgebouwen worden vernieuwd en geclusterd tot integrale 
kindcentra willen we samen met ouders, scholieren, onderwijzers en schoolbesturen 
verhogen. Ouders en kinderen moeten een belangrijke stem hebben in de keuze voor 
de plek voor nieuwe scholen.
Voor een optimale bereikbaarheid van de (nieuwe) scholen willen we dat een schoolbus 
nieuwe stijl gaat rijden. Deze elektrische bus zorgt voor het ophalen en terugbrengen 
van de scholieren van de kernen naar de school en terug. Met een dienstregeling 
gebaseerd op de schooltijden en roosters. Met deze schone en duurzame manier 
van vervoer kan zo de bereikbaarheid van de scholen verbeterd worden terwijl de 
leefbaarheid van de kernen toeneemt.
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2. Slagvaardig Bestuur
De politiek is er voor de inwoners. Voor D66 is een goede relatie tussen inwoner en 
bestuur erg belangrijk. De gemeente stimuleert met duidelijke regels inwoners en 
bedrijven te ondernemen, luistert en staat open voor ieders mening. Daarom een 
klein slagvaardig bestuur. Ambtenaren zijn trots op hun werk.

De ingeslagen weg om met voorlichting en enquêtes -zoals toekomst buitengebied- 
burgers te betrekken is goed. Ook de inzet van de dialoog, zoals in Bruinisse verdient 
navolging.

Keuzes maken is belangrijk en noodzakelijk. Uitleggen waarom welke keuzes worden 
gemaakt is zeker zo belangrijk, inwoners hebben recht op die motivatie. Zo kan de 
betrokkenheid en het vertrouwen in elkaar groeien.

We willen de kennis en talenten van onze eigen ambtenaren zoveel mogelijk benutten 
en tot ontwikkeling brengen. Ambtenaren moeten trots kunnen zijn op hun werk. De 
inhuur van dure externe adviesburo's willen we zoveel mogelijk voorkomen door de 
kennisuitwisseling met andere gemeenten - ook buiten Zeeland- te vergroten. Doordat 
ambtenaren die kennis bezitten of kunnen verwerven blijft kennis ‘in huis’.
We willen ambtenaren stimuleren om zoveel mogelijk in de gemeente te (komen) 
wonen. Het voordeel hiervan is ook dat ambtenaren meer betrokken raken bij de 
gemeenschap.

Schouwen-Duiveland is een gemeente die slagvaardig moet kunnen opereren. Een 
college met 3 wethouders is daarom ruim voldoende.
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3. Koester de Kust
De kust van Schouwen-Duiveland is ons grootste bezit. Zij beschermt ons tegen de 
zee en verschaft ons een schat aan natuur en rustbeleving. Tevens is zij voor velen 
de economische motor van ons eiland dus alle reden om er zorgvuldig mee om te 
gaan.

De belangrijkste reden die recreanten aangeven om Schouwen-Duiveland te bezoeken 
is rust en ruimte. Ook voor onze bewoners is dat een belangrijke kwaliteit.
De kust zowel aan zee- als aan landzijde vormt één geheel, zowel qua bescherming, 
gebruik, natuur als haar beleving. We willen die kwaliteit van rust en ruimte bewaren. 
Daarom ondersteunen we van harte de kwaliteitsverbeteringen die parken doorvoeren 
en hoogwaardige herontwikkeling van bestaande locaties.
Wat wij niet steunen is de ontwikkeling van parken op nieuwe plekken, zoals 
Brouwerseiland, niet aan de kust en niet op het eiland zelf. Daarmee brengen we de 
rust en ruimte in gevaar en dus ook de economische motor en de woonbeleving op 
Schouwen-Duiveland.
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4. Veilig en vlot verkeer
Het verkeer op de doorgaande routes (N57 en N59) wordt te vaak opgehouden 
door afslaand en/of landbouwverkeer. Dit leidt tot gevaarlijke situaties, vooral op 
de route tussen Zierikzee en Burgh-Haamstede. Aparte rijbanen voor langzaam- 
en snelverkeer of uitwijkstroken voor langzaam verkeer bevorderen de veiligheid 
en doorstroming. Betere voorzieningen voor elektrisch vervoer en Schouwen-
Duiveland fietsvriendelijker maken.

Snel en langzaam verkeer rijdt te vaak op dezelfde weg. Op de doorgaande 80 
kilometerroutes moet te vaak worden afgeremd voor afslaand verkeer. Dit belemmert 
de doorstroming en leidt tot gevaarlijke situaties. Dit geldt vooral voor de route van 
Zierikzee naar Burgh-Haamstede.

D66 zet daarom in op het geheel of gedeeltelijk scheiden van het langzame (landbouw) 
verkeer van het snelle verkeer op de doorgaande routes.
De opkomst van de elektrische auto en -fiets biedt kansen tot het verkleinen van 
afstanden op het eiland en voorkomt bovendien stank- en geluidsoverlast. D66 kiest 
daarom voor een volledig elektrisch aangedreven gemeentelijk wagenpark en daagt 
inwoners en bedrijven uit de nieuwe mogelijkheden met elkaar te benutten.

Schouwen-Duiveland is fietsvriendelijk. Fietspaden maken we verder geschikt 
voor elektrische fietsen en een groeiende groep gebruikers van scootmobielen. Bij 
voorzieningen is voldoende ruimte om de fiets fatsoenlijk te kunnen stallen.
Voor het opladen van elektrische auto's en fietsen creëren we voldoende 
laadvoorzieningen. Voor het opwekken en opslaan van de benodigde duurzame 
elektriciteit benutten we de ruimte om op parkeerplekken zonnepanelen te plaatsen. 
Bijkomend voordeel is dat de auto dan droog en in de schaduw kan worden geparkeerd 
en geen extra beslag op de open ruimte nodig is voor de aanleg van zonneparken.
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5. Verantwoordelijke Jeugd, vitaal ouder
Verantwoordelijkheid voor de jeugd. Meer ruimte voor ontmoetingen tussen jong en 
oud. Actief werk maken van sport en spel. Meer geschikte woningen, met services 
en kleinschalige zorg nabij als dat nodig is. Eigen initiatief wordt ondersteund. 
Géén problematische eenzaamheid. Goede ondersteuning van vrijwilligers.

Ruimte voor de jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Om vitaal ouder te kunnen worden is het 
belangrijk aantrekkelijk te blijven voor de jongere generatie. Dat is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de gemeente maar van ons allemaal.
We willen daarom ruimte geven aan de jeugd en hen verantwoordelijkheid geven voor 
voorzieningen die voor hen belangrijk zijn. Dat zorgt voor een band met Schouwen-
Duiveland en vergroot de kans dat zij na een studie terugkeren naar de plek waar zij 
zijn opgegroeid.

Passend wonen naar keuze
Iedereen wil graag wonen op de plek van de eigen keuze, bij voorkeur zelfstandig.
Bij het ouder worden kan het zijn dat de eigen woning niet langer geschikt is of geschikt 
kan worden gemaakt. Dan is het belangrijk dat er voldoende wél geschikte woningen zijn, 
zowel in de particuliere als de huursector. Met services (was, maaltijd, boodschappen, 
etc) en zorg nabij en bereikbaar als dat nodig is. Met de woningbouwprogramma's 
willen we hierop inspelen. Ouderen die dit willen, geven we de ruimte om zelf of met 
een groep geschikte huisvesting te realiseren.

Actief ouder worden
Het beschikken over een netwerk is een belangrijke voorwaarde om vitaal oud te kunnen 
worden en eenzaamheid tegen te gaan. We willen dat problematische eenzaamheid 
op ons eiland niet voorkomt. Dat bespaart namelijk ook zorgkosten.
We maken daarom actief werk van het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het 
verenigingsleven. We dagen de beheerders van de dorpshuizen uit om de 'natuurlijke' 
ontmoetingsfunctie van de dorpshuizen verder te versterken. Dit kan met sport, spel, 
educatie, muziek of een hapje en drankje, bij voorkeur gericht op inwoners van alle 
leeftijden zodat jong en oud elkaar blijven ontmoeten.

We stimuleren ouderen hun talent zo lang mogelijk in te zetten. Bij preventieve 
huisbezoeken en keukentafelgesprekken staat de vraag centraal wat uw talenten zijn 
en wat u kunt en wilt betekenen.
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6. Bloeiende kunst, cultuur en media
Kunst en cultuur maken Schouwen-Duiveland een fijne plek om te wonen. 
Plaatselijke pers en de lokale omroep draagt bij aan de lokale democratie.
Cultuur- en mediabeleid is er niet en moet er daarom wel komen. 
Vrijwilligersorganisaties, zoals die van Brogum, ondersteunen met professionalisering 
en bij onderlinge samenwerking.

Kunst, cultuur en onze samenleving hebben elkaar nodig. Niet alleen omdat kunst 
inspireert en bijdraagt aan wie we zijn. Maar ook omdat kunstenaars, ontwerpers en 
programmeurs hun talent inzetten om ons eiland mooier, beter en schoner te maken. 
Ze leveren een positieve bijdrage aan de leefbaarheid, het toerisme, de zorg en het 
onderwijs op Schouwen-Duiveland. Een bloeiende creatieve sector is voor veel mensen 
een reden om ergens te willen wonen, werken en vakantie te vieren.

Cultuurbeleid
We vinden het vreemd dat de gemeente Schouwen-Duiveland op dit moment geen 
cultuurbeleid kent. D66 vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners in aanraking 
komen met cultuur. Daarom moet er een ambitieus beleid komen waarbij we de sector, 
de kernen, de scholen én het bedrijfsleven met elkaar verbinden.

Professionele ondersteuning
Festivals en laagdrempelige podia zijn belangrijk voor de ontwikkeling van (jonge) 
talenten. D66 wil daarom dat de eilandelijke festivals, producties en podia structureel 
en professioneel ondersteund gaan worden. Voor ontmoetingen waarvoor bestaande 
locaties te klein zijn heeft de gemeente een festival-tent beschikbaar.
Brogum is leidend als het gaat om popcultuur, D66 werkt graag mee aan 
professionalisering van dit podium.

Gratis toegang musea < 18 jaar
D66 wil dat ieder kind op ons eiland in de gelegenheid is om kennis te maken met 
kunst en cultuur, omdat het een verrijking is. Een eerste stap is dat we willen dat de 
eilandelijke musea gratis toegankelijk zijn voor iedereen onder de 18 jaar.
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7. Financiën : meer waar voor ons geld
Mooie plannen! Horen wij u denken. Maar wat kost dit wel niet?
Wat betekent dit voor mijn portemonnee?

Lasten nemen niet toe
Uitgangspunt voor D66 is dat de lasten voor de inwoners niet toenemen.
De gemeente Schouwen-Duiveland hoeft zeker niet de goedkoopste gemeente van 
Zeeland te worden. Kwaliteit mag best wat kosten. Wel willen we dus meer waar voor 
ons geld.
Als het nodig is, maken we hiervoor dus andere keuzes. We zijn hierbij ook bereid om 
activiteiten af te bouwen of desnoods te stoppen om onze doelen te behalen.
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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.
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14Colofon
Dit verkiezingsprogramma is opgesteld en vastgesteld door de leden van D66 op 
Schouwen Duiveland

Tekst & redactie
Jeffrey van Doorenmalen
Sandra Fontein
Leo Ike

Beeld
Pag 8 : Evelein Mesman,
Pag 1, 7, 16: Leo Ike
Overig: Beeldbank D66

Contact met de afdeling?
schouwenduivelandd66@gmail.com
T 0624508111

schouwen-duiveland.d66.nl
facebook.com/d66schouwenduiveland/



Onze Kandidaten
1.  Sandra Fontein, Zierikzee
2.  Jeffrey van Doorenmalen, Renesse
3.  Sylvia Serry, Kerkwerve 
4.  Eric van Doorn, Zierikzee
5.  Ionela Beserman, Bruinisse
6.  Jaap Littooij, Zierikzee
7.   Eveline de Wit, Nieuwerkerk
8.  Theo Rigter, Zierikzee
9.  Marja Krans-Hofland, Ouwerkerk
10. Rudolf Fontein, Zierikzee
11. Ria Geluk, Nieuwerkerk
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Stem
21 maart
Schouwen-Duiveland

D66 krijgt het voor elkaar


