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Voorwoord lijsttrekker
KlaasJan van Hees

D66 geniet al vele jaren het vertrouwen van grote 
aantallen kiezers in Best. Twee bestuursperiodes heeft 
de D66-fractie, als een van de grootste partijen, vier 
zetels in de gemeenteraad en een wethouder in het 
college van Burgemeester en Wethouders. D66 heeft 
bestuursverantwoordelijkheid genomen. De resultaten 
daarvan zijn duidelijk te zien: een aanzienlijk verbeterd 
centrum, een culturele hotspot, duurzaamheid op de 
kaart, een goed vestigingsklimaat en een stevige positie 
in het samenwerkingsverband met de gemeenten in 
de regio Zuidoost-Brabant, in Brainport. Het is hier 
goed leven en prettig wonen.
Ook financieel staat Best er goed voor. Kenmerkend voor het beleid en de manier van 
besturen van D66 is transparantie. Onze leden en de fractie gaan voor een vitale democratie, 
zijn open en helder over keuzes en prioriteiten en werken graag nauw samen met de inwoners 
van Best.

D66 werkt aan een groene en gezonde gemeente. Aan een mooie toekomst voor Best. 
De centrale ligging, de goede bereikbaarheid en de vele arbeidsplaatsen bieden Best 
unieke kansen in onze slimme Brainport-regio. D66 wil volop ruimte geven aan iedereen 
met innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid, cultuur, samenwerken, wonen, 
zorg, vervoer, onderwijs en bedrijvigheid. En D66 investeert in een duurzame toekomst waar 
we grote stappen zetten richting een energieneutrale regio en een afvalloze en circulaire 
samenleving. Ook binnen de gemeentegrenzen waakt D66 over de belangen van de inwoners 
en streven we naar een levendig Best. Naar een samenwerkende gemeente, waar ieder zich 
een leven lang kan ontwikkelen. Op school, via verenigingen, cultuur, bibliotheek, sport of 
samen met buurtgenoten. Kwetsbare inwoners krijgen de aandacht en zorg die nodig is. 
Iedereen telt mee. 

Met slimme oplossingen wil D66 dat Best goed bereikbaar blijft. Goede verbindingen, 
voldoende laadpalen voor auto en fiets, weinig verkeerslawaai en veilige, snelle fietsroutes. 
Het belang van de luchthaven in onze regio wordt erkend, maar er moet nog meer 
energie worden ingezet om onbegrensde groei, milieuvervuiling en geluidsoverlast terug 
te dringen. D66 zet zich in Best ook in voor een bibliotheek 3.0, voor de Cultuurbank en 
voor openbaar kunstbezit. Het stationsgebied en het Batacomplex zijn voor ons belangrijke 
aandachtspunten. En versterking van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven, 
met één gezamenlijke omgevingsvisie, vindt D66 heel belangrijk. 
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Stem D66 op 21 maart.
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Leeswijzer
Dit programma gaat op een beknopte manier in op thema’s die D66 voor 
Best belangrijk vindt: 
Een levendige gemeente, Best in Brainport, een samenwerkende 
gemeente, een duurzame gemeente, een gemeente met zorg voor elkaar.

Samen krijgen we het voor elkaar
D66 heeft laten zien problemen op te lossen. Wij zijn de partij van levende 
idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. 
Daarom beschrijven we in dit programma steeds per thema kort wat we als 
D66 (samen) voor elkaar hebben gekregen in Best en vervolgens wat we 
voor elkaar willen krijgen.

Goed wonen - Beter klimaat - Best samen 
D66 kan in Best het verschil maken. Wij willen en kunnen onze idealen 
verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. D66 wil concrete 
resultaten boeken en zorgen dat Best ook in de toekomst een mooie, 
duurzame en plezierige plek is om te wonen. Een toonbeeld van een plek 
waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt, voor de gemeente en voor 
de regio waarin we samen leven.

Kansen voor iedereen. D66 krijgt het voor elkaar.
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1. GOED WONEN

Een levendige gemeente
Best is een compacte gemeente met een prima voorzieningenniveau: uitstekende 
sportaccommodaties, een Cultuurbank die zich verder kan ontwikkelen tot een 
bruisende hotspot van culturele activiteiten in Best en een Tejaterke dat een 
platform biedt voor uitvoeringen en activiteiten die passen bij de maat van Best.   

Wat heeft D66 samen met anderen  voor elkaar gekregen?   
• Realisatie levendig centrum;
• Subsidie muziekonderwijs in Cultuurbank verbreed naar meerdere aanbieders;
• De Mol in een nieuw jasje;
• Twee nieuwe beelden van Tom Claasen en twee fonteinen ‘Lest Best’ (Marc Ruygrok);

Wat wil D66 voor elkaar krijgen?  
D66 wil activiteiten stimuleren, maar vindt het vooral aan de inwoners om daar samen 
met de gemeente invulling aan te geven. De gemeente enthousiasmeert, faciliteert en, 
indien noodzakelijk, financiert activiteiten. D66 vindt dat er steeds gezocht dient te 
worden naar reële (financiële) bijdragen van alle partijen (initiatiefnemers, gebruikers, 
ondernemers en gemeente.)  
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Huisvesting voor iedereen

Wat heeft D66 samen met anderen voor elkaar gekregen?
• Groen licht voor appartementencomplex van 36 woningen aan de Molenstraat;
• Geen uitbreidingsmogelijkheden voor overlastgevende bedrijven (zoals een 
transportbedrijf aan de Steenovenseweg), als veel omwonenden daar hinder van 
ondervinden.

Dit wil D66 voor elkaar krijgen:
• Herontwikkeling van het stationsgebied, samen met private partijen zoals Tapijtcentrum: 
woningbouw (appartementen), centrumvoorzieningen (verplaatsing van winkels, hotel), 
fietsenstallingen en openbaar vervoer knooppunt met parkeergebouwen: volgens D66 
allemaal mogelijk;
• Zoveel mogelijk en zo snel mogelijk realiseren van het Uitvoeringsprogramma voor de 
Woonvisie 2018-2022 (wat voor soort huizen gaan we waar bouwen). Focus dient te 
liggen op inbreiden, transformeren, en (duurzaam) renoveren; prioriteit bij nieuwbouw 
voor doelgroepen in de knel (éénpersoonshuishoudens, woonzorgfuncties, middenhuur 
(tussen 700 en 1000 EUR/maand), doorstroming in de wijk, jongeren);
• Verantwoorde huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders;
• Duidelijkheid over Bestemmingsplan Aarle: passen de 880 woningen in de regionale 
afweging van woonlocaties en in de Woonvisie. In verband met bouwclaims uit 
het verleden zal de gemeente Best zich moeten inspannen om Aarle te realiseren. 
(Projectontwikkelaars dragen mede-verantwoordelijkheid om qua programmering, 
fasering, duurzaamheid en huur/koop aan te sluiten bij de marktvraag.)

En ook...
• D66 wil de nieuwe Omgevingswet benutten om de luchtkwaliteit te verbeteren en om 
geluidsoverlast te beperken;
• Met startersleningen, blijversleningen of duurzaamheidsleningen samen met 
marktpartijen inwoners helpen die willen investeren in hun eigen woning, maar daarvoor 
financiering nodig hebben;
• Starten met welstandsvrij bouwen: al vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet 
in Best beginnen met het afbouwen van de rol van de stadsbouwmeester en een wijk 
zelf laten bepalen in welke mate behoefte is aan welstandscriteria.
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Oprechte participatie
Best is ook een gemeente met een grote sociale cohesie. D66 vindt het belangrijk dat 
we die koesteren en versterken. Initiatieven van onderop waarderen. Hoe kunnen we 
het samen voor elkaar krijgen? ‘Ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’. Een gemeente 
die participeert in burgerinitiatieven, in plaats van een burger die ‘mag’ participeren in 
overheidsinitiatieven. D66 staat voor oprechte participatie; d.i. beter dan opgelegde 
participatie.  

De kracht van de lokale democratie 
Democratie is belangrijk. Ieder heeft het recht om een eigen mening te hebben en 
om zijn of haar stem te laten horen. Democratie dient om keuzes te kunnen maken, 
kansen te creëren of conflicten op te lossen. 
Een krachtige gemeenteraad is belangrijk om het algemeen belang te bewaken. 
Even zo belangrijk is de toegankelijkheid en de communicatie van de Bestse 
gemeenteraad. D66 vindt dat er in Best meer gebruikgemaakt mag worden van de 
diverse communicatiemiddelen (social media). Nota bene: mee beslissen is meer dan 
inspraak hebben.

Dit gaat D66 voor elkaar krijgen 
• Verruiming van de buurtbudgetten;
• Experimenten met meer vrijheid om de eigen leefomgeving in te vullen;
• Right to Challenge invoeren: bewoners kunnen d.m.v. het Right to Challenge aangeven 
dat zij bepaalde (bestaande) publieke taken willen overnemen van de gemeente. (Met 
argumenten hoe de uitvoering bijvoorbeeld efficienter en goedkoper of kwalitatief beter 
kan.)
• Experimenten met andere vormen van democratie, waarin inwoners op directere 
wijze betrokken worden;
• Het gemeentehuis wordt het ‘Huis van de gemeente’ en de burgerzaal wordt beter 
benut voor allerlei (informatie-)bijeenkomsten;
• Mogelijkheid tot ontmoeten van elkaar op buurtniveau via buurthuiskamers;

Alles wat aandacht krijgt groeit! 
D66 is een optimistische partij. We gaan zoveel mogelijk uit van de eigen 
kracht van inwoners. Mensen willen het liefst eigen verantwoordelijkheid en 
regie hebben. Dan gebeuren er mooie dingen. En samen staan we nog sterker. 
Bovendien is het meestal ook leuker om dingen samen te doen. Of praktischer, 
slimmer, sneller of goedkoper. Samen krijgen we het voor elkaar.

7 

20180211142234_3765.adpro.indd   7 2/11/2018   2:23:22 PM



Best in Brainport
De Brainport-regio, waar Best deel van uitmaakt, is een van de belangrijkste 
centra voor economische ontwikkeling en bedrijvigheid in Nederland, de motor van 
innovatie en werkgelegenheid. Best mag zich volgens D66 nog meer profileren als 
Brainport-gemeente. De centrale ligging, de optimale bereikbaarheid, de diversiteit 
van bedrijven, gekoppeld aan de vele arbeidsplaatsen en de goede voorzieningen, 
geven Best een unieke positie.   

Wat heeft D66 samen met anderen voor elkaar gekregen? 
• Verbeterde busverbinding tussen station Best en Eindhoven Airport;
• Extra arbeidsplaatsen door vestiging Hornbach;
• Groen licht Van der Valk Hotel;
• Regionale overeenkomst overcapaciteit bedrijventerreinen;
• Verbeterde ontsluiting bedrijventerrein Heide;
• Plannen ontsluiting A58 (zgn. Challenge-variant);
• Voorkomen verrommeling buitengebied (i.c. uitbreiding Van Kemenade in de Vleut);
• Efficiënter gebruik parkeergarage Molenstraat;
• Aandacht voor fietsgebruik en E-bikes;

Dit wil D66 voor elkaar krijgen:
• Behoud van de goede bereikbaarheid van Best met slimme oplossingen in het 
verkeer, goede verbindingen, voldoende laadpalen, weinig verkeerslawaai en veilige 
fietsroutes;
• Overlast van vliegverkeer (Eindhoven Airport) en helicopters (defensie)  beperken;
• Stimulering van bedrijvigheid door goede gemeentelijke dienstverlening;
• Kansen bieden aan innovatieve ideeën op het gebied van duurzaamheid, cultuur, 
wonen, zorg, vervoer, en bedrijvigheid;
• Maximale (ambtelijke) samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE);
• Eén omgevingsvisie voor het SGE (betreft Wonen, Werken, Mobiliteit, Voorzieningen 
en Ruimte), gezamenlijk en eenduidig op te zetten;
• Herontwikkeling van het BATA-complex mogelijk maken;
• Detailhandel bij voorkeur geconcentreerd in centrum, Wilhelminaplein en Heivelden;
• Max. snelheid op snelwegen rond Best verlagen naar 100 km/u;
•  Een gezonde leefomgeving (denk aan lucht, geluid, veiligheid).

En ook...
• Een gezamenlijk plan met bedrijven en Ondernemers Collectief Best voor vernieuwing 
van de bedrijventerreinen in Best: meer groen, betere ontsluiting (m.n. voor fietsers en 
openbaar vervoer), fraaiere uitstraling en consequente handhaving. De mogelijkheden 
van het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties daarbij benutten; 
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Een samenwerkende gemeente 
De gemeente is er voor de inwoners, bedrijven en organisaties. 
D66 maakt zich sterk voor een dienstbare gemeente, die zich opstelt als partner. 
Oók van de buurgemeenten in de regio. Best is immers gelegen aan de noordrand 
van wat tegenwoordig de derde Mainport van Nederland heet.
Inwoners en bedrijven speelden en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van dit gebied. Ook gemeenten dragen bij aan de industriële, maatschappelijke en 
sociale versterking van de infrastructuur in deze dynamische Brainport-regio.

Best samen
Best maakt deel uit van de Campusgemeenten, het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) 
en de MetropoolRegio Eindhoven (MRE). 
Door samenwerken in de regio kunnen we voor Best en voor elkaar meer bereiken 
dan elke gemeente voor zich. Dat geldt voor heel veel zaken: voor industrieterreinen, 
luchtkwaliteit, aantrekken nieuwe bedrijven, aanleg snelfietspaden, woningbouw, of 
bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het vliegverkeer. Aan al deze zaken zal in de 
komende periode verder gewerkt moeten worden. In goede balans tussen de lokale 
situatie en de regionale omgeving, om zo onze gemeente nog aantrekkelijker te maken 
voor onze inwoners en ondernemers.

9
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Wat heeft D66 bereikt?
• Samen met raad en inwoners hebben we de bestuurlijke toekomstvisie ‘Bestuurlijke 
toekomst gemeente Best: grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden’ voor Best 
opgesteld;
• Samen met andere D66-fracties van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) 
hebben we met een, door álle gemeenten gedragen motie, richting gegeven aan de 
doorontwikkeling van het SGE.

Hoe kijkt D66 naar de toekomst?
Best heeft haar financiën goed op orde en er is geen onmiddellijke noodzaak tot 
samengaan. Toch vindt D66 een versterkte vorm van regionale samenwerking nu het 
verstandigste. D66 zet dus in op het versterken van het SGE, waarbij het overdragen 
van taken die een sterk regionaal karakter hebben voor ons bespreekbaar is. Lokaal 
moet wel nog steeds invulling gegeven kunnen worden aan lokale thema’s, zoals zorg, 
welzijn en voorzieningen in de buurt. 

D66 houdt een samenvoeging met andere gemeenten ook open; het opgeven van 
zelfstandigheid is voor ons bespreekbaar. Gemeentegrenzen zijn immers niet alles 
bepalend. Het gaat ons om de Bestse GEMEENSCHAP, niet om de GEMEENTE Best. 
In geval van een fusie heeft D66 op dit moment geen voorkeur voor een bepaalde 
gemeente. Een nadere verkenning naar bijv. Oirschot zien we overigens eerder 
gebeuren dan op korte termijn onderdeel gaan uitmaken van Eindhoven. Wel altijd met 
het gezicht naar Eindhoven, niet met de rug ernaartoe.

Wat gaat D66 samen met anderen voor elkaar krijgen?
• Samen met inwoners, raad en andere SGE-gemeenten uitwerking geven aan 
het raadsbesluit over de bestuurlijke toekomst van Best, waarbij voor bovenlokale 
opgaven mandaten overgedragen worden aan een versterkt SGE met democratische 
besluitvorming;
• Verdere invulling geven aan de bestuursstructuur van het SGE, om hierbinnen 
zowel de democratische legitimiteit als de bestuulijke effectiviteit en daadkracht te 
optimaliseren.

En ook ....
• Over de gemeentegrenzen heen kijken en voortvarend bezig zijn met het belang van 
de inwoners van de regio en die van Best in het bijzonder;
• De inwoners van Best een toekomstperspectief bieden met behoud en/of versterking 
van de basisvoorzieningen en van de grote maatschappelijke betrokkenheid.  In een 
prettige, duurzame woonomgeving, waarin niet alleen de inwoners van vandaag, maar 
ook die van morgen graag willen vertoeven.
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BETER KLIMAAT

Een duurzame gemeente
D66 Best heeft op duurzaamheidsgebied nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid 
genomen. Steeds meer mensen zien in dat het slim is om energie te besparen 
en de energierekening te benutten voor duurzame investeringen als isolatie, 
zonnepanelen, lucht- of aardwarmtepomp of LED-verlichting. Een gasaansluiting 
is zo niet meer nodig en de energiemeter staat dan op 0. En voor wie dit niet zelf 
kan voorfinancieren, zijn er mogelijkheden via de bank, leningen of via subsidies.

Wat heeft D66 samen met anderen bereikt?
• Samen met Best Duurzaam uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld en ter 
hand genomen: duurzaamheid is immers van en voor ons allemaal!
• Toename enthousiasme voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen bij 
woningbouwcorporaties, ondernemers, verenigingen, scholen en inwoners;
• Duurzaamheid stevig verankerd in het gemeentelijk beleid; staat nu in Best en in de 
regio op de kaart;
• Bij ieder ruimtelijk initatief is energieneutraal en afvalloos inmiddels een voorwaarde;
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• Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (milieustraat, zwembad, gymzaal, 
gemeentehuis, sporthal en de werf);
• Zonneweide in ontwikkeling op Eindhovenseweg Zuid;
• Samenwerking met Best Duurzaam verstevigd;
• Maximaal ingezet op energiebesparing in gemeentelijke gebouwen (isolatie, LED-
verlichting, slim stoken en ventileren);
• Duurzaamheid verankerd in gemeentelijk beleid;
• Duurzame samenwerking met woningcorporaties, ondernemers en regio;

Wat heeft D66 nog meer voor elkaar gekregen?   
• Initiatieven gestart die bijdragen aan het optimaal hergebruiken van producten en 
grondstoffen;
• Een grote stap vooruit in afvalscheiding, waardoor toename hergebruik grondstoffen, 
afname restafval en een lagere afvalstoffenheffing;
• Energiezuinig vervoer gestimuleerd (via o.a. Slowlane, Snelfietsroute Eindhoven - 
Den Bosch, laadpunten voor elektrisch vervoer, gemeentelijk wagenpark grotendeels 
elektrisch of op biodiesel, E-bikes en fietsen bij de gemeente, wagens voor 
afvalinzameling op waterstof en andere duurzame brandstoffen, actie ‘Winkelen op de 
Fiets’);
• Duurzaamheidseducatie op school samen met Best Duurzaam;
• Voorfinanciering energiescans in Speelheide, waardoor bewoners in duurzaamheid 
hebben geïnvesteerd en een van de bestaande woningen nu energieneutraal is; 
• Vergroten zichtbaarheid van duurzaamheid (via energy battle, warmetruiendag, 
filmvertoning ‘Before the Flood’, Bestenaren met duurzame initiatieven in de bloemetjes 
gezet);

Wat gaat D66 voor elkaar krijgen?      
• Met duidelijke mijlpalen en collegebrede afspraken maken we inzichtelijk voor zowel 
inwoners als ondernemers welke stappen er gezet gaan worden om te komen tot een 
energieneutraal en (rest)afvalloos Best;
• Samen met partners binnen Best en de regio gaan we inwoners en ondernemers 
ondersteunen om te komen tot een energieneutraal Best.

Wat wil D66 nog meer bereiken?   
Bewustwording rondom afval vergroten. Afval is grondstof! Afvalscheiding loont: voor 
het milieu en voor de portemonnee. We gaan uit van bronscheiding en nascheiding. We 
willen, ook samen met ondernemers, een stevige stap vooruit zetten in afvalscheiding 
en naar een circulaire economie, zodat ook bij bedrijven hergebruik van grondstoffen 
uitgangspunt wordt.
Duurzaamheid wordt van en voor iedereen. Er is maar één planeet, dus zorgen we 
samen voor een gezonde omgeving, nu en in de toekomst;
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En daarnaast wil D66:
• OZB (Onroerendezaakbelasting) afhankelijk maken van Energielabel;
•  Grondprijskorting bij energieneutraal en gasloos bouwen; 
• Korting op leges/betaling omgevingsvergunning bij realisatie energieneutrale en 
gasloze woning (bouw/verbouw) ; 
• Stimuleren van verduurzamen bestaande huizen door subsidie, lening of een bijdrage 
aan energieadvies;
• Stimuleren van gebruik deelauto’s; 
• Best tot meest fietsvriendelijke gemeente van de regio maken; 
• Aanleg van een Solarroad (fietspad met zonnepanelen); 
• Duurzaamheidsmaatregelen op en rond verbreding A58 laten realiseren;
• Samen met Best Duurzaam een laagdrempelige energie-/duurzaamheidswinkel 
openen voor advies.

Duurzaamheid is méér dan energieneutraal en 
afvalloos! 
Bij duurzaamheid gaat het om een toekomstbestendig Best, met een goede 
balans tussen de drie P’s van ‘People, Planet, Profit’ (of de drie M’s van ‘Mens, 
Milieu, Middelen’); niet alleen nu voor ons, maar juist ook voor de generaties die 
volgen, van onze kinderen en kleinkinderen.  
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BEST SAMEN

Zorg voor elkaar
D66 vindt dat iedereen zich veilig en thuis moet voelen in Best. Met kansen voor 
iedereen om zich te kunnen ontplooien. Wanneer nodig, moet er een vangnet zijn. Een 
vangnet van familie, omgeving, scholen, gemeente, huisartsen en maatschappelijk 
veld samen. 

Wat heeft D66 samen met anderen voor elkaar gekregen? 
• Er komen géén budgetplafonds in de jeugdzorg: D66 staat voor échte oplossingen 
voor cliënten en inwoners;
• Geen wachtlijsten bij het OndersteuningsTeam Bestwijzer (OTB);
• Betere monitoring van het sociaal domein (waarmee we vinger aan de pols houden 
op inzet en kwaliteit op het gebied van werk, inkomen en zorg);
• Er is geïnvesteerd in job-hunters voor het helpen vinden van werk voor werkzoekenden;
• Samen met regiogemeenten gezorgd dat inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een betere aansluiting naar werk vinden; 
• Betere gemeentelijke dienstverlening ‘Graag en op maat’;
• Samen met SeniorenRaadBest buurtinitiatief Samen Sterk in Speelheide omarmd.

D66 is er trots op hoe we zo de kracht van inwoners hebben kunnen versterken! 
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Dit gaat D66 voor elkaar krijgen: 
• Inkoop van jeugdzorg samen met regiogemeenten anders organiseren. Daarmee 
creëren we meer mogelijkheden om te sturen op kwaliteit en af te schalen (zorg zo licht 
als mogelijk en zo zwaar als nodig);
• Versterken van de werkwijze van OndersteuningsTeam Bestwijzer;
• Aandacht en ondersteuning pleegouders;
• Ondersteuning van jeugd- en sportverenigingen;
• Stimuleren van buitenspelen;
• Breder aanbod vroeg- en voorschoolse educatie (VVE);
• Deelname als gemeente aan het programma ‘jongeren op gezond gewicht’;
• Stimuleren rookvrije omgeving; het is ook een lokale opgave om een gezonde 
omgeving te stimuleren; 
• Een inclusieve gemeente Best: openbare gebouwen/terreinen ook toegankelijk 
maken voor mensen met een beperking; iedereen doet mee; 
• Een leven lang ontwikkelen: (aanpak laaggeletterdheid, digitale vaardigheid, 
roefeldagen, cursussen muziek, kunst en cultuur, etc.);
• Een bibliotheek 3.0: bibliotheek krijgt daarin een nog bredere functie. Denk hierbij 
aan ontmoeten, media, innovatie, kunst en cultuur, taal en studie voor jong en oud; 
• Experimenten met lokaal basisinkomen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt; bureaucratische regels die inwoners niet verder helpen worden 
geschrapt. In plaats daarvan worden échte, nieuwe kansen gecreëerd;
• Schoolzwemmen mogelijk maken: belangrijk voor de veiligheid en voor de gezondheid 
en ontwikkeling van kinderen. D66 wil samen met scholen een plan maken om 
schoolzwemmen te herintroduceren in Best;
• Slim wonen via inzet van domotica en e-health, samen met het bedrijfsleven.

Kansen voor iedereen
Iedere Bestenaar telt mee. D66 staat voor een politiek van hoop en van een 
uitgestoken hand. Iedereen mag zichtbaar zichzelf zijn, ongeacht religie, afkomst 
of geaardheid. Een samenleving is letterlijk samen-leven. Iedereen doet mee, 
zowel economisch als sociaal. Vanuit de gedachte ‘samen sterk’. 

D66 investeert in de gezondheid van alle inwoners. 
Kwetsbare mensen krijgen de aandacht en zorg die nodig is. 
D66 investeert vooral in preventie. Want voorkomen is beter dan genezen. Niet 
alleen ‘zorgen voor’, maar veel meer ‘zorgen dat’.
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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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Informatie

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld ten behoeve van de 
gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018. 

Kandidaten op de foto v.l.n.r.: KlaasJan van Hees#1, Pieter Meeuwis#2, 
Peet van de Loo#4, Marius Ekamp#3, Meine Stoker#5

Het programma is op dinsdag 30 januari 2018 door de leden van D66 
Best vastgesteld.  

Tekst & redactie
Werkgroep Verkiezingsprogramma Best

Contact met de afdeling
info@d66dekempen.nl 

Contact met kandidaten of fractie
Zie best.d66.nl 
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Goed wonen - Beter klimaat - Best samen 
D66 wil kansen voor iedereen. Wij willen 
samen met u werken aan een mooie en 
gezonde toekomst voor Best in Brainport. 
Waar het met veel voorzieningen prettig 
wonen is. Waar we elkaar vertrouwen. 
En waar iedereen meetelt.

Duurzaam in verbinding D66 gaat voor 
een duurzaam, groen en levendig Best. 
Een gemeente, waar ieder zich een leven 
lang kan ontwikkelen. Op school, via 
verenigingen, cultuur, sport, in de regio 
of samen met buurtgenoten. Samen 
staan we sterker. Samen krijgen we het 
voor elkaar.

Stem D66 op 21 maart!

best.d66.nl

@D66best

D66 Best
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